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Na kolony ve městě upozorní tabule na D 1

Chtějí vybudovat 
discgolfové hřiště Zde je místo pro vaši inzerci!

Inzerentům nabízíme exkluzivní místo pro inzer-
ci v hlavičce novin za výhodou cenu.

Prostor je možné rezervovat i na delší dobu. 

Více na tel.: 566 782 009, 739 100 979

Výhodné místo za výhodnou cenu!V Kunšovci a u základní školy na 
Školní ulici v Čechových sadech 
ve Velkém Meziříčí by mohlo vy-
růst moderní discgolfové hřiště. 
Jde o novinku, kterou představilo 
vedení města na tiskové konfe-
renci minulý týden.

Více čtěte na straně 2 a také 
v příštím vydání našeho týdeníku 

Košt pálenek ovládla opět slivovice

Šampionkou výstavy se stala slivovice  Roberta 
Chatrného z Kozlova. Foto: Tomáš Bříza

Tradičnímu koštu pálenek, 
který se konal minulou sobotu 
21. 4. 2012 v hasičské zbrojnici 
ve Velkém Meziříčí, vévodila 
opět slivovice. 

Ta od Roberta Chatrného z Koz-
lova se stala šampionkou letošní 

výstavy. Výstavě, kde návštěvníci 
vždy ochutnávají vypálené vzor-
ky, předchází hodnocení. Toho 
letošního se zúčastnilo celkem 
24 členů v osmi komisích. „Bylo 
8 kategorií – slivovice, jablko-
vice, hruškovice, meruňkovice, 
černý jeřáb, černý bez, třešňovice 

a ostatní ovoce. Sešel se rekord-
ní počet vzorků – 160, a ještě 5 
vzorků leží někde na poště, pro-
tože do dnešního dne nedorazi-
ly,“ řekl s úsměvem jeden z hlav-
ních organizátorů koštu Jaromír 
Plodek.
Z regionu byli úspěšní další zú-
častnění – například v kategorii 
černý bez zvítězila pálenka Jiřího 
Horkého z Osové Bítýšky, v dal-
ší kategorii černý jeřáb uspěl Jiří 
Horký ml., taktéž z Osové Bítýš-
ky, a nejlepší třešňovici vypálil 
Jaroslav Horký z  Rudy.
Nejlépe si vedla pálenice v Kozlo-
vě a v Osové Bítýšce, které získaly 
dvakrát první místo. V kozlovské 
pak ještě bylo vypáleno nejvíc 
pálenek, celkem jedenačtyřicet. 
Za ní se umístila (co do počtu 
pálenek v ní destilovaných) palír-
na z Laviček, která měla na kontě 
celkem 19 lihovin a kupříkladu v 
Osové Bítýšce bylo vypáleno de-
vět pálenek. V letošní soutěži se 
sešly vzorky z celkem 21 pálenic.
Slavnostní vyhodnocení bylo 
okořeněno stejně jako v před-
chozích letech kulturním progra-
mem. 

Iva Horká

Problémy s dopravou ve Velkém Meziříčí, jež 
lze očekávat v souvislosti s opravou dálničního 
mostu Vysočina, hodlá řešit policie a mimo ni i 
tým lidí na radnici. 

Zejména na silnici II/602 lze očekávat kolony vozi-
del, které způsobí auta sjíždějící z dálnice. Vzniku 
této situace nahrávají také různé dopravní linky v 
médiích, v nichž ve vysílání řidiči radí ostatním sjet 
na tuto komunikaci i v době, 
kdy už je neprůjezdná. Zmi-
ňovaný tým tedy vždy aktuál-
ně posoudí situaci a v případě 
dopravní zácpy v ulicích od 
Jihlavské až po Karlov vedoucí 
strážník velkomeziříčské měst-
ské policie nahlásí stav Národnímu dopravnímu in-
formačnímu centru České republiky. To na jeho žá-
dost umístí na digitální informační tabule D 1 text, 
který řidiče na kolonu na silnici II/602 ve Velkém 
Meziříčí upozorní, stejně jako na případnou neprů-
jezdnost samotného města. 
Po zlepšení situace text zase odstraní.

Policie hodlá regulovat hlavně 
kamiony
„Na dálnici D1 budou před exitem u Velkého Me-
ziříčí navíc osazeny dopravní značky, které budou 
zakazovat sjíždět z dálničního tělesa vozidlům nad 
3,5 tuny,“ doplňuje informaci Dana Čírtková, tisko-
vá mluvčí policie Kraje Vysočina a dodává, „pokud i 
přesto nastane taková situace, že se provoz na silnici 

II/602 a především průjezd Vel-
kým Meziříčím zablokují, může 
dojít k případům, že policisté bu-
dou nejen kamiony, ale i ostatní 
vozidla odstavovat přímo na dál-
nici a nebudou jim umožňovat z 
ní sjet na vedlejší komunikace.“

Dopravcům a řidičům kamionů, kteří využívají dál-
nici D1 především jako tranzitní komunikaci, poli-
cie doporučuje, aby se pokusili naplánovat po dobu 
uzavírky poloviny mostu své trasy po jiných komu-
nikacích a vyhnuli se tak případným problémům a 
zdržení na dálnici D1.

Text a foto: Martina Strnadová

Na dálnici D1 budou před 
exitem u Velkého Meziříčí 

osazeny značky, které budou 
zakazovat sjíždět z dálnice 

vozidlům nad 3,5 tuny.

Městu zbylo patnáct milionů na 
chodníky či demolici
Čtyřiašedesát milionů korun 
zbylo v rozpočtu hospodaření 
města z roku 2011. Po odečte-
ní závazků lze z toho patnáct 
milionů a bezmála tři sta tisíc 
korun využít na akce v letošním 
roce.

Rozdělení přebytku schválili za-
stupitelé 10. dubna. Téměř pa-
desát milionů korun z přebytku 
tvoří neprofinancované závazky 
z loňska. Jsou to například více 
než tři miliony korun odboru ži-
votního prostředí, které přijal za 
třídění odpadu z minulých let a 
dosud je neprofinancoval, dále 
za prodej kompostérů, poplatky 
za znečištění ovzduší, za odně-

tí půdy či přijaté pokuty apod. 
Odboru výstavby náleží více než 
třiatřicet milionů korun, z nichž 
největší část připadá na stavební 
úpravy bývalého areálu Agadosu, 
kam se budou stěhovat technické 
služby města. Svých skoro devět a 
půl milionu korun má v přebytku 
zahrnuto i odbor finanční, a to 
jsou nevyčerpané finanční pro-
středky z hospodaření místních 
částí z minulých let. A konečně 
odboru správnímu náleží tři mi-
liony a dvě stě tisíc korun, což 
jsou nevyčerpané dotace na ně-
které projekty. K využití pro rok 
2012 tedy zůstalo patnáct milio-
nů a téměř tři sta tisíc korun. Za-
stupitelé schválili přispět z toho 

pěti miliony a šesti sty šedesáti ti-
síci korunami Svazu vodovodů a 
kanalizací Žďársko. Na demolici 
bývalého domova důchodců vy-
členili téměř čtyři a čtvrt milionu 
korun. Pamatovali i na opravy 
chodníků a komunikací ve měs-
tě, na což zbylo pět milionů a tři 
sta tisíc korun. Opravou projdou 
ty, kde se nyní rekonstruuje kana-
lizace, tedy na Malé stránce, Nad 
Tratí a v Nádražní ulici.
Na seznamu pod čarou jsou ješ-
tě další akce, které by bylo třeba 
udělat, třeba přetěsnit skládku 
komunálního odpadu či aktuali-
zace územně-analytických pod-
kladů. Ale ty zatím budou muset 
počkat. Martina Strnadová

Dotace dostaly neziskovky i školy
Neziskové organizace i letos dostaly od města dotace. Zastupitelé z rezervy rozpočtu rozdělili 161 tisíc 
korun. Nejvíce, 42 tisíc Kč, dostaly Chaloupky pro zdejší Středisko ekologické výchovy Ostrůvek. Po 20 ti-
sících obdržely Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí, sdružení onkologických pacientů Klub 
Naděje a Svaz postižených civilizačními chorobami, 15 tisíc dostala Vlastivědná a genealogická společnost 
při Jupiter clubu a 10 tisíc pak Organizace nevidomých a slabozrakých i Klub Bechtěreviků. Dalších sedm 
organizací se podělilo o menší než pětitisícové částky. Z neúčelové rezervy pak dostaly dotace gymnázium i 
hotelová škola a OA, obě po 20 tisících, 25 tisíc putuje pro charitativní koncert Muzikanti dětem. -mars-

Další chat se starostou města Vel-
ké Meziříčí Radovanem Necidem 
se uskuteční 
26. dubna od 16 do 17.30 hodin.
Svoje dotazy na onlinovou disku-
zi můžete posílat s předstihem, a 
to již 25. 4. od 16 hodin. 

Chat je přístupný na stránkách 
města www.mestovm.cz.

Proběhne další chat 
se starostou města

VÝHODNÉ HYPOTÉKY
nemusíte dokládat faktury
velmi rychlé vyřízení

Více info: 608 824 424

Neuspěli jste jinde? 
ZKUSTE NÁS!

→
→ Nabízíme okrasné keře, jehličnany, 

skalničky, bylinky. Méně známé 
ovoce – moruše, muchovník, 
mišpule, kamčat. borůvky. Růže.

ZAHRADNICTVÍ, Vídeň 91

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

Restaurace Jupiter RESTAURACE JUPITER vám nabízí
Výběr poledního menu ze dvou jídel! 
Pokud si nevyberete ani jedno, můžete je vyměnit za saláty!

Rádi vám poskytneme dle vašeho přání i další služby:
► rodinné i soukromé akce
► svatební hostiny
► promoce 
► pohřební hostiny

► maturitní i stužkovací večírky
► firemní večírky
► konference
► školení atd.

tel.: 566 782 016 – restaurace, tel.: 566 782 017 – kancelář, e-mail: restaurace@jupiterclub.cz
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Podobné discgolfové hřiště jako v Praze bude možná fungovat také ve Velkém 
Meziříčí. Foto: archiv MěÚ

Diskutovali o odpadech a výstavbě spalovny
Výstavba překladiště odpadů a 
přetěsnění skládky ve Velkém 
Meziříčí jsou akce, kterým se 
Velkomeziříčští nevyhnou. Vy-
plynulo to i z diskuze o řešení 
nakládání s odpady na jednání 
zastupitelstva města 10. dubna.

Prezentovat, jak pokračuje pro-
jekt Integrovaného systému na-
kládání s odpady v Kraji Vyso-
čina, přijel zastupitelům Zbyněk 
Bouda, ředitel Energetické agen-
tury Vysočiny. Ta má na projektu 
významný podíl. Zastupitelstvo 

města poté dokumentaci vzalo 
na vědomí a souhlasilo s pokra-
čováním prací na projektu, neboť 
i Velké Meziříčí je spolu s dalšími 
patnácti městy kraje signatářem 
smlouvy o spolupráci při jeho 
přípravě. Integrovaný systém 
nakládání s odpady v Kraji Vy-
sočina se zabývá komplexním 
řešením budoucnosti odpadů 
vyprodukovaných na území vy-
sočinského regionu. I pro Velko-
meziříčské je tato problematika 
aktuální vzhledem k životnosti 
zdejší skládky, která se pomalu 

chýlí ke svému konci. Proto po-
třebuje aktuálně přetěsnit, aby se 
její životnost prodloužila. Navíc 
skládkování má do budoucna 
velmi výrazně podražit, proto je 
nutné hledat nové cesty, kam s 
odpadem. Projekt nabízí řešení v 
podobě výstavby zařízení k ener-
getickému využití odpadu, jiný-
mi slovy spalovny. Ta by sloužila 
ke spalování odpadů s výrobou 
tepla pro systémy centrálního 
vytápění a s výrobou elektrické 
energie. Podobně řeší nakládání s 
odpady ve vyspělých evropských 

zemích, jako jsou Švýcarsko, Ra-
kousko, Dánsko, nebo Švédsko, 
kde se energeticky využívá až 
padesát procent komunálních 
odpadů. Česká republika v tom 
zatím výrazně zaostává. „My za-
tím dáváme na skládku to, co má 
výhřevnost srovnatelnou s hně-
dým uhlím. A místo toho zase do 
Česka vozíme drahou ropu,“ vy-
světloval Zbyněk Bouda a dodal, 
že již byla vytipována i místa, kde 
by mohla spalovna v našem kra-
ji vyrůst. Z původních několika 
možností zůstala aktuální Jihlava.

Pro zdárné pokračování projektu 
je nutné, aby se dohodla města a 

obce Vysočiny, neboť ty jsou ma-
jiteli odpadů. „Projekt může být 
realizován během 6 až 8 let, ale 
podmínkou je zajištění dostateč-
ného množství odpadu, jinak k 
němu nedojde,“ připomněl Bou-
da (na snímku). Náklady na vý-
stavbu spalovny jsou vyčísleny na 
asi 3 miliardy korun, z toho 2,6 
mld má jít do výstavby spalov-
ny a 400 milionů do teplovodů. 
Překladiště odpadů pro jejich ná-
sledný svoz do spalovny by města 
pořizovala z vlastních zdrojů.

Text a foto: Martina Strnadová

Meziřící přidá místa ve školkách

Chtějí vybudovat discgolfové hřiště

Zprávy z jednání Rady města z 18. 4. 2012
Rada města 
souhlasila:
* se zveřejněním záměru prodeje 
jednotlivých částí pozemků parc. 
č. 3700/10, 3646/5 a 3627/88 pod 
stavebními parcelami v Hliniš-
tích a nabídnout je jejich maji-
telům. Následně bude objedná-
no geometrické zaměření a po 
vyjádření majitelů a vyhotovení 
geometrického plánu bude věc 
předložena k dalšímu projednání 
Radě města. Celkem by šlo při-
bližně o 3500 m2
* se zveřejněním záměru pro-
nájmu části o výměře 1000 m² z 
pozemku parc. č. 5492 o celkové 
výměře 2967 m2 v lokalitě Fran-
tiškov za účelem zřízení kyno-
logického cvičiště a po uplynutí 
zákonné lhůty bude předložen 
návrh podmínek pro uzavření 
nájemní smlouvy
* Rada města jako zřizovatel pří-

spěvkových organizací nepřijala 
nabídku v minulosti bezúplatně 
převedeného, resp. darovaného 
majetku PO a udělila písemný 
souhlas s likvidací předmětného 
majetku  těmto příspěvkovým or-
ganizacím v pořizovacích cenách: 
1. ZŠ a MŠ Mostiště – 50.658 Kč, 
2. ZŠ a MŠ Lhotky – 6.420 Kč
* se zapojením transferů účelově 
určených, přijatých na účet města 
v březnu a dubnu 2012, do upra-
veného rozpočtu města Velké 
Meziříčí v r. 2012
* s předloženým návrhem umís-
tění vítacích tabulí a tabulí upo-
zorňujících na kamerový systém 
ve městě
* s uzavřením veřejnoprávních 
smluv o zabezpečení provedení 
zápisů údajů do informačního 
systému územní identifikace, 
adres a nemovitostí ve znění dle 
přílohy s obcemi Oslavička, Roz-
seč a Ořechov.

Rada města 
schválila:
* zveřejnění záměru pronájmu 
60 m2 z pozemku parc. č. 1819/1, 
k. ú. Velké Meziříčí na ul. Karlov 
za účelem užívání jako zahrád-
ku. Po uplynutí zákonné lhůty 
ke zveřejnění bude Radě města 
předložen návrh podmínek pro 
uzavření nájemní smlouvy
* návrh smlouvy o vzájemných 
právech a povinnostech mezi 
městem a Svazem vodovodů a 
kanalizací Žďársko v rámci akce 
rekonstrukce vodovodu na ul. 
Příkopy, dotčený pozemek města 
parc. č. 2791
* návrh smlouvy o vzájemných 
právech a povinnostech mezi 
městem a Svazem vodovodů a 
kanalizací Žďársko v rámci akce 
přeložka vodovodu, v níž budou 
dotčenými pozemky parc. č. 2791 
a 5678/1 ul. Příkopy

* návrh smlouvy budoucí na zří-
zení práva věcného břemene ve 
prospěch E.ON Distribuce, a. s., 
České Budějovice k tíži pozemků 
města parc. č. 5901 a 4765/1 na 
Fajtově kopci, k. ú. Velké Meziříčí 
s právem uložení zemního kabelu 
NN a pojistkové skříně, právem 
provozování, údržby a oprav na 
dobu trvání stavby
* rozpočtové opatření: zdroj: 132 
tis. Kč – § 6409 neúčelová rezer-
va, rozdělení: 132 tis. Kč – § 3745 
oprava bezpečnostního zábradlí 
Karlov
* rozpočtové opatření: zdroj: 48 
tis. Kč – § 6409 neúčelová rezer-
va, rozdělení: 48 tis. Kč – § 3745 
vypracování projektové doku-
mentace pro SŘ a realizaci stavby 
akce Úpravy prostoru u rybníku 
v Čechových sadech
* rozpočtové opatření: zdroj: 47 
tis. Kč – § 6409 neúčelová rezer-
va, rozdělení: 47 tis. Kč – § 3113 

výměna 5 ks oken na kabinách - 
umělá tráva hřiště u ZŠ Školní
* rozpočtové opatření: zdroj: 
2 tis. Kč – § 6409 rezerva na do-
tace a dary, rozdělení: 2 tis. Kč – § 
3311 dotace pro zástupce členů 
divadla Ikaros, účel: příspěvek 
na částečnou úhradu nákladů na 
představení Galerie světového 
muzikálu 2
* rozpočtové opatření: zdroj: 
15 tis. Kč – § 6409 neúčelová 
rezerva, rozdělení: 15 tis. Kč – § 
3412 péče o sportovní zařízení – 
vodné a stočné pro WC na dět-
ském dopravním hřišti
* rozpočtové opatření: zdroj: 
15 tis. Kč – § 6409 rezerva m. č. 
Mostiště, rozdělení: 15 tis. Kč – § 
3412 pravidelná údržba tenisové-
ho kurtu Mostiště
* rozpočtové opatření: zdroj: 
399 tis. Kč – § 6409 neúčelová 
rezerva, rozdělení: 399 tis. Kč – § 
3412 vybudování discgolfového 

hřiště na Kunšovci a u ZŠ Školní
* výpůjčku sálu v budově hasič-
ské zbrojnice ve Velkém Mezi-
říčí pro Mateřskou školu Velké 
Meziříčí, p. o. se sídlem Čechova 
1523/10 pro své odloučené pra-
coviště Mateřské školy Sokolov-
ská 1568/29 ve Velkém Meziříčí 
dne 28. května 2012, v době od 
16 do 18 hodin za účelem pořá-
dání Bonbóňovin a Bambilionu 
úsměvů - zábavné akce na oslavu 
Dne dětí.

Rada města zrušila:
* usnesení čís. 664/31/RM/2012 
ze dne 8. 2. 2012, kterým byl 
odsouhlasen podnájem 1000 m2 
z pozemku PK parc. č. 323/1 v 
Nesměři, k. ú. Petráveč za účelem 
zřízení kynologického cvičiště.

Ing. Radovan Necid, 
starosta města Velké Meziříčí

www.mestovm.cz

Velké Meziříčí musí zvýšit kapacitu svých mateř-
ských škol. Zároveň jde o opatření, které nemá 
oporu v realitě a městu tak tahá peníze z kasy 
pouze nedomyšlená legislativa. Po jednání měst-
ské rady to uvedl starosta Radovan Necid.

Městu letos chybí ve školkách desítky míst a rodiče 
se tak ocitají ve velmi obtížné situaci. „Lidé mi tele-
fonují, píší a zlobí se. Situace se totiž zdramatizovala 
poté, co se naráz sešlo několik příčin,“ popisuje sta-
rosta Necid. 
Hlavním důvodem nedostatku míst ve školkách je 
změna legislativy z minulých let a zároveň extrémní 
počet odkladů. Nové hygienické předpisy totiž na-
tolik zpřísnily normy pro počty záchodových mís, 
umyvadel a hlavně čtverečních metrů plochy pro 
děti, že školky přišly o několik míst v každé třídě. 
Druhou příčinou je možnost čerpání rodičovského 
příspěvku během dvou až čtyř let a mnoho rodin 
volilo kratší termín. Konečně třetí příčinou je ne-
bývalý počet odkladů školní docházky, nakonec jich 
je třicet pět. „Jsou to desítky případů dětí, které tak 
zůstávají ve školce o rok déle,“ dodal starosta. 
Městu dnes nezbývá, než kapacitu svých školek zvý-

šit. „Z celé řady návrhů řešení, které zpracoval úřad, 
se jako reálné rýsují dvě možnosti. Buď přistavět 
plochu k některé z našich školek, nebo přeměnit na 
školku část základní školy na Oslavické ulici. Vzhle-
dem k tomu, jak nás tlačí čas, si osobně myslím, že 
schůdnější je druhá varianta,“ uvedl starosta Rado-
van Necid.
Vedení města se dokonce pokusilo vyjednat s hygi-
enou dočasnou výjimku, bylo ale neúspěšné. „Škol-
ky, které ještě donedávna bez problémů mohly plnit 
svoji funkci, jsou pouhým škrtem tužky najednou 
malé. Chápu, že vyhlášky a nařízení jsou nepřekro-
čitelné, občas bych ale uvítal zdravý rozum,“ zlobí se 
starosta. Stavební opatření v jednotlivých školkách 
kvůli navýšení pár míst jsou ale neúměrně drahá. 
Pokud městská rada na svém příštím zasedání jednu 
z nastíněných variant přijme, musí město ještě na-
jít v rozpočtu peníze. „Budeme hledat v úsporách, 
kterých dosahujeme právě na investičních akcích. 
Za tímto účelem svolám mimořádné zastupitelstvo 
a budu apelovat na kolegy, aby se k rozpočtové změ-
ně postavili příznivě. Tlačí nás totiž čas,“ uzavřel 
Radovan Necid.

-měú-

Velkomeziříčští plánují vybudo-
vat v Kunšovci a u základní školy 
na Školní ulici discgolfové hřiště. 
Bylo by určeno pro začínající a 
mírně pokročilé hráče. Radní na 
ně vyčlenili 399 tisíc korun z ne-

účelové rezervy rozpočtu města. 
Na akci by chtěli získat dotaci z 
Kraje Vysočina. 
„Výstavba hřiště nebude vyžado-
vat žádné kácení stromů ani další 
velké úpravy,“ podotkl místosta-

rosta Josef Komínek, který se byl 
na již zprovozněné sportoviště 
osobně podívat v pražském Cho-
dově. Bližší informace přineseme 
v příštím čísle.

Martina Strnadová
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Tyjátr Křižanov

Ochotnický divadelní 
soubor, mající na svém 
kontě několik her Diva-
dla J. Cimrmana, vznikl 
v roce 2001.

Další informace nalez-
nete na webu spolku 
http://www.katak-kriza-
nov.cz/divadelni-spolek-
-tyjatr/

Navštívili jsme filozofický festival v Hannoveru

Tyjátr nezklamal, Afrika měla úspěch

Herci dbají i na to, aby byly i jejich kostýmy 
perfektní. Foto: Aleš Horký

Po tři dny mohli milovníci 
divadla a příznivci díla Járy 
Cimrmana navštívit předsta-
vení Afrika, které nastudoval 
divadelní soubor Tyjátr z 
Křižanova. 

Zaplněný sál místního katolic-
kého domu byl svědkem toho, 
že pokud se mluví o amatérském 
divadle, tak především proto, že 
herectví není pro členy souboru 
zdrojem obživy, ale koníčkem. 
Afrika byla již osmou hrou Járy 
Cimrmana, kterou tento spo-
lek nastudoval. Diváci se stali 

účastníky expedice, jež se vyda-
la vzducholodí do nitra Afriky 
mezi  lidožrouty. Tento kmen 
vynikající neobyčejnou učenli-
vostí je schopen se rychle naučit 
jakémukoliv cizímu jazyku, a to 
i češtině. Cestovatelé poznávají, 
že nejsou prvními cizinci v této 
oblasti, stejně tak, že se odsud asi 
živí nedostanou. Domorodci si 
oblíbí zejména básně Josefa Vác-
lava Sládka, které neustále recitu-
jí,  nicméně ani tyto krásné verše 
by je neochránily od smrti, kdyby  
mecenáš výpravy náčelníkovi a 
jeho bojovníkům neslíbil, že je 

vezme do Prahy a s oním básní-
kem  je seznámí.
Členům Tyátru jsou nepochyb-
ně tyto hry blízké a dovedou  je 
přesvědčivě podat, občas přidají  
něco i z místních reálií, což sa-
mozřejmě nezůstane bez ohlasu 
publika. Překvapením pro mno-
hé jistě bylo i nezvyklé přivítání 
návštěvníků skleničkou dobré 
domácí pálenky. To lze brát za 
milou pozornost, určitě, ale ne-
byla nutná pro to, aby divákům 
zvedla náladu, o to se herci po-
starali sami.

Připravila: Iva Horká

Vážení čtenáři, dovolte mi se 
s vámi podělit o poznatky z 
návštěvy filozofického festivalu 
v Hannoveru. V současné době 
v  Evropě organizují filozofic-
ký festival pouze čtyři města: 
Modena, Saint Emilion, Velké 
Meziříčí a Hannover.

Ve dnech 12.–15. 4. uspořádala 
Leibnizova univerzita a město 
Hannover 3. ročník filozofického 
festivalu na téma Kolik má člověk 
rozumu?
Velké Meziříčí navázalo s Hanno-
verem partnerství před čtyřmi 
roky. Spolupráce probíhá v oblas-
ti předávání zkušeností i výměny 
přednášejících. Na letošní ročník 
pozvali němečtí organizátoři čes-
kou minidelegaci, kterou tvořili 
Milan Dufek, ředitel Evropského 
festivalu filozofie ve Velkém Me-
ziříčí, Jakub Mácha z partnerské 
FF MU v Brně a ekonom Tomáš 
Sedláček, který se pravidelně 
účastní meziříčských festivalů a 
nebude chybět ani při letošním 
šestém pokračování.
Setkal jsem se lídry organizační-
ho výboru prof. Peterem Nicklem 
(viz snímek vpravo) a Asuntou 
Verone, s nimiž jsem diskutoval 
o organizačních záležitostech, 
možnostech dalšího propojení 
našich festivalů atd. Zajímavé 
bylo i setkání s Dr. Salvatorem 

Principem z italské Neapole, 
který by rád rozšířil řady orga-
nizátorů filozofických festivalů 
do města pod Vesuvem. Projevil 
také zájem vystoupit na festivalu 
ve Velkém Meziříčí.
Tomáš Sedláček byl jedním z 

hlavních hostů festivalu a před-
nášel na téma Ekonomika dobra 
a zla, což je název jeho velmi zná-
mé knihy, která vyšla v rozšířené 
verzi také v němčině. Jakub Má-
cha působil nejen v roli překla-
datele, průvodce (v Hannoveru 
studoval), ale měl i krátkou před-
nášku na téma Nezodpovězené 
otázky.
Během čtyř dnů strávených s To-
mášem Sedláčkem se naskytla 
příležitost diskutovat nad řadou 
aktuálních otázek. 
Co ekonomovi nabízí filozofie? 
„Filozofie je pro každého hlou-
bavého ekonoma nezbytná, aby 
vůbec věděl, co a jak dělá.
Stejně tak jako podnikání není 
účetnictví a hudba nejsou noty, 
ekonomie nejsou jen čísla. Každý 
kdo chce být architektem, který 
vytváří cosi krásného a užitečné-
ho, a nejen stavbařem počítajícím 
statiku, se musí hlubšími otázka-
mi zabývat. Obojí je potřebné. 
Jedno bez druhého nemůže po-
řádně stát. Není moudrý ten, kdo 
základy sebedokonalejší stavby 
postaví na pískovcových zákla-
dech. A právě debata nad tím, 
na čem postavit ekonomii, aby 
nebyla vratká, je debata velice fi-
lozofická a po hříchu nutná“.
Jak bys srovnal festival v Ha-
nnoveru a ve Velkém Meziříčí?
„Měl jsem možnost na vlastní 

kůži poznat atmosféru dvou fi-
lozofických festivalů, zde v Ha-
nnoveru a ve Velkém Meziříčí. 
Jsem rád, že i u nás máme něco 
podobného s podobnou tradicí a 
podobnou hloubkou. Je jasné, že 
Hannover nabízí více přednášek, 
doprovodných akcí, ale to vše vy-
plývá z potenciálu města. Do Me-
ziříčí se rád vracím pro skvělou 
atmosféru, možnost osobního 
setkání s lidmi, kterých si vážím 
pro jejich názory, publikační čin-
nost a mám minimum příležitos-
tí se s nimi běžně potkat. Již teď 
se velmi těším na letošní ročník.“

Šestý ročník Evropského festiva-
lu filozofie se ve Velkém Meziříčí 

uskuteční od 18. do 24. června, 
tématem bude Etika a morálka. 
V současné době vrcholí dokon-
čení harmonogramu festivalu. 
Festival návštěvníkům nabídne 
nejen bohatý přednáškový, ale i 
kulturní program. 
Návštěvníkům nabídneme tyto 
odborné tematické bloky:
Obecná hlediska etiky a morál-
ky
Jan Sokol, profesor - Fakulta hu-
manitních studií Univerzity Kar-
lovy, filozof, publicista
Peter Nickl, Westfälische 
Wilhems-Universität Münster
Radim Brázda, FF MU v Brně, 
přednáší etiku a dějiny filozofie v 
období renesance
Erazim Kohák, profesor filozo-
fie, publicista, vědecký pracovník 
Centra globálních studií FLÚ 
AVČR a UK, emeritní profesor 
Univerzity Karlovy a Boston Uni-
versity
Podnikatelská etika
Zbyněk Frolík, zakladatel a ře-
ditel firmy Linet, manažer roku 
2009
Tomáš Sedláček, hlavní makro-
ekonom hospodářských strategií 
v ČSOB
Jan Veleba, prezident Agrární 
komory ČR
Etika a morálka v oblasti poli-
tiky
Jiří Pehe, český politolog a spiso-

vatel, ředitel New York University 
v Praze, přednáší na Fakultě soci-
álních věd Univerzity Karlovy
Michael Hauser, filozof, Filoso-
fický ústav Akademie věd ČR
Vědecká etika
Tomáš Hříbek, filozof, Filosofic-
ký ústav Akademie věd ČR
Luboš Bělka, FF MU v Brně, 
Budhistická etika
Radim Bělohrad, FF MU v Brně, 
Role přírodních věd v etickém 
zkoumání
Petr Urban, Filozofický ústav AV 
v Praze.
Jednání probíhají i s dalšími pří-
padnými vystupujícími např. Mi-
chal Štefl – generální ředitel OHL 
ŽS, Karel Janeček – Nadační fond 
proti korupci, Iveta Radičová.

Text a foto: Mgr. Milan Dufek

Scénky Miloše Knora patřily opět k těm nejsilnějším. 
Ilustrační foto: Iva Horká

Ani ne po půl roce znovu zavítali 
do Velkého Meziříčí protagonis-
té pořadu Na stojáka. V našem 
městě účinkovali loni v listopadu 
– tehdy mimo jiné také s populár-
ním Rudou z Ostravy či herečkou 
Ivou Pazderkovou. Ti tentokrát 
nedorazili. Zato přijel výborný 
brněnský herec Josef Polášek, 
dále Miloš Knor, Karel Hynek a 
Lukáš Pavlásek. Originální česká 
„stand-up comedy“ opět pobavi-
la vyprodaný sál Jupiter clubu ve 
Velkém Meziříčí. Šou se konala 
ve čtvrtek 19. dubna 2012 večer. 
Protagonisté se jako již tradičně 
ve vystoupeních věnovali nejno-
vějším tématům z politického i 
společenského života. Ve svých 
scénkách se nebojí poukázat na 
nešvary dnešní doby, média - 
hlavně TV Nova - nevyjímaje.

Iva Horká

Komici přijeli a pobavili znovu

Muzeum představí své sbírky na internetu
Velkomeziříčské muzeum se zapojilo do projektu Kraje Vysočina „Muzea a galerie na Vysočině on-line“. 
Díky tomu budou některé sbírkové předměty digitalizovány a představeny na internetu. 
Účelem spolupráce je zlepšit prezentaci movitého kulturního dědictví a sbírkových institucí, a tím zvýšit 
návštěvnost nejen muzeí, ale také galerií a výstavních síní.
„Pro tento projekt bylo vytipováno sto třicet pět sbírkových předmětů, které reprezentují jednotlivé fondy 
muzea uložené v depozitáři,“ sdělila ředitelka Muzea Velké Meziříčí Irena Tronečková s tím, že digitali-
zované materiály by měly být na internetu přístupné již na konci tohoto roku. Výběr předmětů provedli 
pracovníci meziříčského muzea již na začátku tohoto roku. Samotné snímání 3D skenerem budou pro-
vádět zaměstnanci Muzea Vysočiny Pelhřimov. Pro návštěvníky zúčastněných muzeí bude vybudován 
internetový kiosek, kde si budou moci digitalizované předměty prohlédnout. 
Tento projekt je realizován Krajem Vysočina a spolufinancován z Regionálního operačního programu. 
Odborným garantem je Muzeum Vysočiny Pelhřimov. -muz-

Chtěl se vloupat do řeznictví
Policisté pátrají po pachateli, který se pokusil vlou-
pat do kanceláře vedoucího prodejny řeznictví ve 
Velké Bíteši v pozdních večerních hodinách 15. 
dubna. Šetřením kriminalistů bylo zjištěno, že zlo-
děj se vyšplhal na střechu výrobny a vypáčil okno. 
Ve chvíli, kdy okno otevřel, zachytilo ho čidlo za-
bezpečovacího zařízení a začalo signalizovat naru-
šení objektu. Pachatel se lekl a z místa utekl.

-PČR-

Mezi 15. a 16. hodinou dne 15. dubna u restaurace 
Formanka v k. ú. Stránecká Zhoř došlo k vloupání 
do vozidla. 
Neznámý pachatel si vyhlédl dámskou kabelku od-
loženou ve Škodě Fabia a rozbil skleněnou výplň u 
pravých zadních dveří. Následně odcizil kabelku s 
doklady platební kartou a finanční hotovostí v cel-
kové hodnotě téměř 5.000 korun.

-PČR-

Vykradl zaparkované auto

Kytary vystřídal trombon
Na dalším koncertu KPH Jupiter 
clubu Velké Meziříčí, který pro-
běhl 18. 4. 2012 v koncertním 
sále, vystřídal kytary trombon. 
Na něj zahrál Jan Pospíšil (na 
snímku), jehož doprovázela kla-
víristka Jana Ryšánková. Před 
nimi se ve dvou skladbách za-
skvěla žákyně zdejší základní 
umělecké školy Anna Chovanová 
se svým altovým saxofonem. Na 
příštím koncertu (s přípitkem) 
20. 5. vystoupí dámský smyčcový 
soubor Beladona Quartet. 

Text a foto: Iva Horká

T. Sedláček. Foto: 
Martina Strnadová
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Fotogalerie z akcí, pořádaných Jupiter clubem Velké meziříčí - www.Jupiterclub.cz

Výstava V zavřeném šuflíku. Jupiter club, Velké Meziříčí. Otevřeno do 30. dubna 
letošního roku. Foto: Iva Horká

Výstava V zavřeném šuflíku. Jupiter club, Velké Meziříčí. Otevřeno do 30. dubna.  
K vidění jsou obrazy, plastiky a další artefakty. Foto: Iva Horká

Divadelní představení král 3.333. Jupiter club, Velké Meziříčí, 17. a 22. dubna 
2012. Pohádku sehrál nový divadelní soubor při Jupiter clubu. Foto: Iva Horká

Zmíněné představení zdejších ochotníků se konalo po dlouholeté pauze, kdy zde 
soubor při JC nehrál. Nový soubor tvoří převážně mladí lidé. Foto: Iva Horká

Princezny (zleva) M. Marková ml., M. Vávrová, 
K. Marková  Foto: Iva Horká Jeden z princů - Svatopluk Šturma. Foto: Iva Horká Zdeněk Svoboda (král) a Jiří Neužil, kteří hru 

režírovali. Oba jsou zkušení herci. Foto: Iva Horká
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Středa 25. 4.: 7.00 mše sv. o. Parajka, Oslavice 18.00 mše sv. o. Prajka, 
Mostiště 19.00 mše sv. o. L. Sz.
Čtvrtek 26. 4.: 7.00 mše sv. o. Prajka, 18.00 mše sv. o. L. Sz., Vídeň 
18.00 mše o. Parajka
Pátek 27. 4.: 8.00 mše sv. o. L. Sz., 14.00–15.30 příležitost ke svátosti 
smíření a pokání, 16.30 mše sv. o. Prajka, 13.00 domov důchodců 
mše sv. o. Parajka
Sobota 28. 4.: 7.00 mše sv. o. Parajka, 18.00 mše sv. o. L. Sz., Lavičky 
7.00 mše sv. o. Prajka
Neděle 29. 4.: 7.30 mše sv. o. Prajka, 9.00 mše sv. o. Parajka, 10.30 
mše sv. pro rodiny s dětmi o. L. Sz., 18.00 o. L. Sz.
Farní oznámení
Ve středu bude příprava na 1. svaté přijímání, v 18.00 bude nábožen-
ství pro mládež a starší děti. Ve čtvrtek po večerní mši sv. bude teolo-
gická hodina. V pátek 14.00–16.30 bude adorace nejsvětější svátosti, 
14.00–15.30 bude příležitost ke svátosti smíření a pokání. V sobotu 
v 18.30 bude příprava před křtem dětí, v 19.30 bude 3. příprava na 
manželství. V neděli po večerní mši sv. bude setkání Spolku Ludmi-
la. Děkujeme všem, kteří pracovali v kostele. V pondělí 30. dubna 
zveme na farní akci Pálení čarodějnic. Vycházíme v 17.00 od fary, 
občerstvení je zajištěno, v případě deštivého počasí se akce nekoná. 
Českobratrská církev evangelická
26. 4.: 14.00 – náboženství pro děti, 29. 4.: 9.00 – bohoslužby, 10.15 
– přednáška s besedou (host: Pavel Ruml, téma: Učíme se stonat, 
učíme se umírat). Husův dům, U Světlé 24, www.velke-mezirici.
evangnet.cz

bohoSluŽbY Recept na tento týden

Rybí výzva
Vážené čtenářky a čtenáři! Ve spolupráci s redakcí Velkomeziříčska 
jsme pro vás připravili možnost podělit se o vaše rodinné nebo jinak 
oblíbené recepty na přípravu rybích pokrmů. Zašlete nebo doneste 
recepty do redakce. Na oplátku od nás dostanete DVD s pořady 
„Kluci v akci“, které jsou věnovány speciálně vaření ryb. 

-reg-

POLÍVKA Z LÍNŮ NA ZPŮSOB HOVĚZÍ
Trhni a opař dva nebo tři líny, pak je rozkrájej na kousky, dej na rend-
lík kus másla, jednu nakrájenou petružel, půl cibule a půl celeru, vlož 
na to ty nakrájené líny, osol je a nech je dusit; potom je dej do hrnku, 
nalej na ně petruželové vody a nech to asi půl hodiny vařit; načež po-
lívku proceď, okořeň ji trochu květem a zavař do ní, co chceš; jest jako 
hovězí. 

Recept od čtenáře Velkomeziříčska Antonína Dvořáka, 
zdroj: Domácí kuchařka Magdaleny Dobromily Rettigové 

RYBÍ SALÁT (KAPŘÍ FILET BEZ ŽEBER)
50 dkg rybího filetu, velká cibule, sůl, 25-50 dkg jablek, 10 dkg oleje, 
2 žloutky, 1 lžíce hořčice, špetka cukru, špetka pepře, citronová šťáva, 
lžíce strouhaného celeru.
Rybu osolíme, pokapeme citronem a dusíme ve vlastní šťávě do změk-
nutí. Hotovou rozkrájíme na kousky. Rozšleháme žloutky, přidáme do 
nich olej. Do žloutků přidáme cukr, pepř a pár kapek citronové šťávy. 
Do takto připravené majonézy zamícháme rybu, strouhaný celer a ja-
blka.

Zaslala čtenářka Velkomeziříčska Marie Pacalová z Uhřínova

Pobývali na Jezírku
V měsíci dubnu naše ZŠ ve Lhotkách zrealizovala se všemi žáky školy 
z dotace kraje Vysočina na podporu naplňování a propagace principů 
místní Agendy 21 a Zdraví 21 a za finančního přispění rodičů čtyřden-
ní pobyt ve školním zařízení pro environmentální vzdělávání na Lipce 
- Jezírko. Celý program měl výukové zaměření. Žáci si vyzkoušeli roli 
vědců při botanickém i zoologickém průzkumu, odhalovali vztahy 
a vazby v lesním ekosystému, zkoumali, k čemu slouží les a co by jeho 
hodnotu mohlo ohrozit. Vytvářeli si kladný vztah k rostlinám, živoči-
chům i neživé přírodě. I nejmladší žáci si vyzkoušeli pobyt bez rodičů. 
Spolupracovali se svými staršími kamarády ve skupinkách, řešili zada-
né úkoly a hledali řešení problémů z úkolů vyplývajících. Zázemí nám 
poskytlo SEV Jezírko s příjemným ubytováním a chutnou stravou. 

Mgr. Eva Součková, ředitelka školy

-ls, pj-

 2 x foto: archiv ZŠ 
Lhotky

Nenaříkat, ale jednat

Strávili noc s Andersenem
V pátek 30. 3. 2012 se naše 
školní družina v ZŠ Oslavice 
poprvé zapojila do mezinárod-
ní akce Noc s Andersenem. 

Zúčastnilo se 21 dětí z 1.–5. třídy. 
Sešli jsme se v naší škole v pozd-
ním odpoledni. Děti přišly vyba-
vené polštářky a spacáky. Čekalo 
na ně předčítání pohádek, úkoly 
spojené s pohádkami, tvořivá 
činnost (výroba záložky), noční 
stezka s pohádkovými postava-
mi, návštěva místní knihovny. 
V té nás přivítal sám pan Ande-
rsen. Za pohádkové postavy se 
přestrojili starší žáci.  Po návratu 
do školy jsme promítali pohádku, 
zazpívali si písničku, uložili se do 
spacáků a přečetli jsme si kapitol-
ku z knihy (která ještě nevyšla) 
O chlapci, který spadl z nebe od 
Petry Braunové. Ráno po snídani 
děti odcházely domů spokojené 
a plné dojmů.

Školní družina ZŠ Oslavice
Oslavické děti si zkusily spát ve škole. Foto: archiv ZŠ Oslavice

Zabodovali v Junior Lingua 2012 SŠŘS se zúčastnila i soutěže Enersol 
Dne 3. 4. 2012 pořádala Hote-
lová škola v Třebíčí již 8. ročník 
Junior Lingua. 

Jde o krajskou soutěž v anglic-
kém a německém jazyce, která je 
určena žákům prvních až třetích 
ročníků středních škol, kteří stu-
dují ve vzdělávacích programech 
poskytujících střední vzdělání s 
výučním listem. Soutěže se zú-

častnili žáci z Velké Bíteše, Žďáru 
nad Sázavou, Jihlavy a Třebíče. 
Nechyběli ani reprezentanti ze 
Střední školy řemesel a služeb ve 
Velkém Meziříčí. V německém 
jazyce bojovali za naši školu Vác-
lav Šťasta (2. K) a Radim Vlach 
(2. OZS), anglický jazyk repre-
zentovali Ondřej Petrov (1. K) a 
Jiří Klement (1. E), doprovod za-
jišťovala Mgr. G. Kratochvílová. 

Soutěžilo se ve čtyřech jazyko-
vých dovednostech – gramatika, 
čtení, mluvení a poslech. Žáci 
naší školy se umístili na předních 
příčkách – Václav Šťasta obsadil 
2. místo v německém jazyce, On-
dřej Petrov 3. místo v anglickém 
jazyce. Žákům gratulujeme a dě-
kujeme za reprezentaci.

Mgr. Gabriela Kratochvílová
Foto: archiv SŠŘSVelké Meziříčí

Dne 17. 2. 2012 proběhlo 
krajské kolo osmého ročníku 
soutěže zaměřené na obnovi-
telné zdroje energie – úspory 
energií a snižování emisí v do-
pravě s názvem Enersol 2012.

Střední školu řemesel a služeb 
Velké Meziříčí prezentovali dva 
žáci. Martin Merta s projektem 
Demonstrace výkonu a Luboš 
Tlačbaba s projektem Výroba 
palivových briket (viz snímek 
vpravo dole). Ze 30 prací se Lu-
boš Tlačbaba umístil na 8. místě 
ve své kategorii a Martin Merta 
na 2. místě ve své kategorii.
Národní kolo soutěže Enersol 
2012 proběhlo 22. 3. a 23. 3. 
2012 v Pardubicích. Z prvních 
7 vítězů krajského kola bylo se-
staveno družstvo kraje Vysoči-
na do národní soutěže. Členem 
byl i Martin Merta. Celostátní-
ho kola se zúčastnilo 14 krajů. 
Kraj Vysočina v těžké konku-
renci soutěž družstev vyhrál. 
Za vzornou reprezentaci školy 
žákům děkujeme. 

Ing. Miloš Minařík,
Střední škola řemesel a služeb 

Velké Meziříčí

Vítězné družstvo (nahoře). Dole výroba briket.  
Foto: archiv SŠŘS Velké Meziříčí

Patříte k lidem, kteří propadají sebelítosti? Nadáváte na neschopnost 
ostatních? Hledáte chyby na straně druhých? Pak nejspíše patříte 
k lidem, kteří se cítí jako oběti. Jsme-li k sobě upřímní, pak přiznáme, 
že si každý občas na oběť rádi zahrajeme, dokonce častěji, než si sami 
uvědomujeme. Jako oběti jsme totiž „nevinní“, zlí jsou ti okolo nás, my 
sami s tím nemůžeme nic dělat. A trváme na tom, že změnit se musí 
náš nadřízený, spolupracovník, politik, životní partner atd. „Nevina“ 
je ze začátku něčím příjemným, záhy se však dostaví pocity znechuce-
ní a rozhořčení nad druhými.
Tímto postojem škodíme sami sobě. Ten, kdo se cítí jako oběť, je uza-
vřen ve své pasivitě. Víra vede k odvaze udělat krok na druhou stranu: 
od pasivity oběti směrem k aktivitě člověka, který jedná. S tím je ov-
šem vždy spojeno riziko. Kdo má aktivní přístup k životu, ten se občas 
dopouští chyb a vystavuje se kritice svého okolí. Nesetkává se jen 
s nadšením, ale také s nesouhlasem.
Pro mne osobně je křesťanská víra impulzem a inspirací, abych žil ak-
tivně, tvořivě a s odvahou se pouštěl do nových věcí. Takový přístup 
odpovídá biblickému pohledu na život, líbí se Pánu Bohu a vede k ži-
votní spokojenosti. I psychologové potvrzují, že teprve když se člověk 
začne namáhat a přijme na sebe rizika, začne prožívat úspěch, a tím 
i pocit štěstí. Odkud vyplývá prostá, ale účinná strategie, kterou pova-
žuji za velmi aktuální: nenaříkat, ale jednat.
Kdosi mi nedávno pověděl, že se vyhýbá lidem, kteří neustále naříkají. 
Ano, naříkání a stěžování vytváří tíživou atmosféru. I já rád vyhledám 
přítomnost lidí aktivních a optimistických, v církvi i mimo církev. Ta-
kové prostředí totiž posiluje a inspiruje. Díky za každého, kdo takto 
žije. Pavel Janošík
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pravidelná 
poradna SOS 

(sdružení obrany spotře-
bitelů)

každá středa 14—16 h
nová budova MěÚ 

(obecní živnostenský 
úřad, dveře č. 4).

KDYŽ SE ŘEKNE 

IRENA FUCHSOVÁ

BESEDA 
S AUTORKOU

ČTVRTEK 10. 5. 2012 
V 17.00 hodin

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
VELKÉ MEZIŘÍČÍ

akce chaloupek - pracoViště oStrůVek

V pátek 4. května 2012 
v  18 hodin je na Ost-
růvku připravena krátká 
přednáška Martina Ma-

láče a Vlastislava Káni, která představí naše dru-
hy obojživelníků, poté následuje  večerní exkurze  
k některému z rybníků.  Návarat cca ve 23 hodin.                                                                                           

-chal-                   

Mloci, čolci, žáby – mizející klenoty naší přírody 

► Pátek 8. června 2012, zámek Velké Meziříčí, 
zámecká jídelna v 19.30 hodin
PETRA MATĚJOVÁ – kladívkový klavír
RÓBERT ŠEBESTA – klarinet
JAROSLAW THIEL – violoncello
TŘIKRÁT TŘI
Ludwig van Beethoven/Trio pro klavír, klarinet a 
violoncello op. 11
Vojtěch Jírovec/Grand Trio pro klavír, klarinet a vi-
oloncello op. 43
S komorní hudbou vzniknuvší na přelomu osm-
náctého a devatenáctého století zavítá do Zámecké 
jídelny ve Velkém Meziříčí visegrádské instrumen-
tální trio složené z teoreticky i prakticky výtečně 
vybavených sólistů, polského violoncellisty, sloven-
ského klarinetisty a české klavíristky a cembalistky. 
Ve svém programu navodí přitažlivou atmosféru in-
timního salónního trialogu dobového smyčcového, 
dechového a klávesového nástroje.
Vstupné: 200 Kč, při zakoupení vstupenky do 1. 6.  
- 150 Kč, 100 Kč

► Neděle 24. června 2012, zámek Velké Meziříčí, 
zámecká jídelna v 19.30 hodin
SOPHIA JAFFÉ – housle   
ZÁZRAKY HUDEBNÍCH MNOŽIN
Heinz Ignaz Biber/Passacaglia
Johann Sebastian Bach/Partita d moll pro sólové 
housle BWV 1004
Béla Bartók/“Tempo di Ciacona“ ze sonáty pro só-
lové housle
Eugene Ysaÿe/ Sonáta č. 3 op. 27 „Balada“ pro só-
lové housle
Kompozice Bacha a Bibera dokazují existenci mno-
žin v hudbě. Jak tito barokní mistři, tak i jejich 
mladší kolegové psali skladby, ve kterých se zdán-
livě množí jeden hlas do vícehlasu. Tento matema-
ticko-hudební zázrak v podání houslové virtuosky, 
berlínské rodačky Sophie Jaffé, mohou zažít poslu-
chači v Zámecké jídelně ve Velkém Meziříčí.
Vstupné: 200 Kč při zakoupení vstupenky do 1. 6. 
- 150 Kč, 100 Kč.  Prodej vstupenek na program. 
oddělení Jupiter clubu,  tel.: 566 782 004-5.

CONCENTUS MORAVIAE
XVII. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ 
FESTIVAL 13 MĚST

Dne 12. 4. 2012 proběhla v Brně zahajovací schůzka se starosty či jejich zástupci 
třinácti zúčastněných měst hudbního festivalu.      Foto: archiv MěÚ Velké Meziříčí

Pořadatelé XVII. Třebíčských 
slavností piva připravili na oslavu 
návratu na Karlovo náměstí his-
toricky nejatraktivnější program 
bez zvýšení vstupného. V pátek 
4. a v sobotu 5. května se tak 
návštěvníci mohou těšit na řadu 
zajímavých vystoupení a přede-
vším na nejlepší pivo.
„Vstupenky na slavnosti jsou v 
prodeji už od pondělí 16. dubna.
Těšíme se na všechny příznivce 
dobrého piva, kvalitního jídla a 
skvělé zábavy. Mají se určitě na 
co těšit,“ řekl jednatel pořádají-
cí agentury D.A.N. production, 
s. r. o., Luboš Denner. Vstupenky 
za skvělou cenu 129 Kč jsou k 
dostání online v síti Ticketstre-
am: Na tuto akci můžete zakou-
pit E-ticket, který si zaplatíte a 
ihned vytisknete z pohodlí svého 
domova! www.ticketstream.cz. 
Fyzicky si můžete vstupenky za-
koupit na těchto předprodejních 
místech: Knihkupectví Jakuba 
Demla, Karlovo nám. 38, Tře-
bíč; Great Store, Karlovo nám. 
43, Třebíč; Hudební nástroje 
Mijovič, Karlovo nám. 50, Tře-
bíč; Café bar Adria v Intersparu, 
Znojemská 1383, Třebíč; Music 
Data, Sokolovská 250, Velké Me-
ziříčí; Informační středisko, Ma-
sarykovo nám. 100, Náměšť nad 
Oslavou, Turistické informační 

centrum, nám. Míru 1 (v areálu 
zámku), Moravské Budějovice; 
Hotel Opera – recepce, Komen-
ského 996, Jaroměřice nad Ro-
kytnou.
Program na oba dva dny slav-
ností je nabitý. „V pátek se na 
hlavním pódiu můžeme těšit na 
jednu z nejúspěšnějších českých 
hudebních skupin současnosti 
Mandrage nebo na slovenskou 
kapelu Peha v čele s novou zpě-
vačkou Romanou Hlobeňovou. 
Pro příznivce regionální hu-
dební scény nebude chybět ani 
oblíbená kapela Bagr. V dopro-
vodném programu je připravena 
mimo jiné velká pivní soutěž, 
silácká show Železného Zekona 
a další aktivity,“ prozradil Luboš 
Denner.
Neméně zajímavý bude pro ná-

vštěvníky i program na sobotu 
5. května. Svým vystoupením 
zpestří Třebíčské slavnosti piva 
skupina Georgie & Beatovens, 
oko návštěvníka potěší vyhlášení 
soutěže Miss foto Horáckých no-
vin a nejlepší pivaři se předvedou 
ve velké pivní soutěži. Vrcholem 
programu na hlavním pódiu 
bude vystoupení Václava Necká-
ře se skupinou Bacily. Po nich za-
hraje kapela Chinaski a následo-
vat bude skvělá Abba stars show.
Novinky ohledně XVII. Tře-
bíčských slavností piva můžete 
neustále sledovat na www.dan-
-production.cz nebo na ofici-
álním profilu slavností piva na 
Facebooku.

Mediální partner akce: 
týdeník Velkomeziříčsko

foto D.A.N. production (-pi-)

na téma KOUZLO ČÍSEL  2. 6. – 30. 6. 2012
ve Velkém Meziříčí proběhnou koncerty: 

www.slavnostipiva.cz

Slavnosti se na Karlovo náměstí vrací ve velkém! 
Historicky největší nabídka pivovarů, nejúspěšnější 
hudební skupiny současnosti, extremní ukázky 
dřevorubeckých mistrů, gastronomické hody 
a mnohem více!

SUPER PROGRAM  129 Kč
    za SUPER CENU!

Mandrage

PehaKoblížc!
Václav Neckář

George 
&Beatovens

Železný Zekon ABBA Stars

Chinaski

Třebíč, Karlovo náměs
tí

4. a  5. 5. 2012

Největší akce na Vysočině se blíží! 
Třebíčské slavnosti piva už 4. a 5. května

Přinášíme další soutěž pro čtenáře Velkomeziříč-
ska. 
Tentokrát můžete získat volné vstupenky do Třebí-
če na tradiční slavnosti piva. 

Soutěžní otázka:
Kdy bylo naposledy uvařeno pivo v 
třebíčském pivovaře než byl zrušen? 

Správnou odpověď 
napiše na kupon (vedle), 
vystřihněte a doručte do 
redakce nejpozději 2. 5. 
(včetně). Ze správných 
odpovědí vylosuje-
me pět výherců, kteří  
získají každý po dvou 
volných vstupenkách na 
slavnosti.                                

Soutěžní kupon týdeníku 

TELEFON

ODPOVĚĎ

JMÉNO
BYDLIŠTĚ

Třebíčské slavnosti piva

Soutěž pro čtenáře o volné vstupenky 
na Třebíčské slavnosti piva

V sobotu 14. dubna 2012 se 14 družstev žáků zá-
kladních škol zúčastnilo 10. ročníku místního kola 
přírodovědné soutěže Zelená stezka – Zlatý list. 
Soutěž každoročně pořádá Český svaz ochránců 
přírody Kněžice ve spolupráci se střediskem ekolo-
gické výchovy Ostrůvek Velké Meziříčí.
Soutěžící dvou věkových kategorií absolvovali tří-
kilometrovou trasu v Rakůvkách. Na šesti stanovi-
štích poznávali léčivé rostliny, jedovaté živočichy, 
byliny, keře i stromy, zamýšleli se nad vztahem hos-
titelských organismů a jejich parazitů, předváděli 
znalosti z oblasti zdravého životního stylu i doved-
nosti poskytování první pomoci. Čekalo na ně také 
dvanáct kvizových otázek. 
V kategorii mladších žáků si postup do krajského 
kola, které se koná 18. – 20. května 2012 v Nesměři, 
vybojovali Vědátoři ze ZŠ Hany Benešové Bory, 
v kategorii starších žáků Křivonožci ze 3. ZŠ Školní.     

Mgr. Jana Audy

Postup do krajského kola soutěže 
Zelená stezka – Zlatý list vybo-
jovali žáci ze ZŠ Hany Benešové 
Bory a 3. ZŠ Školní Velké Meziříčí
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Plošná inzerce: 1 cm2/24 kč nebo 26 kč
Soukromá řádková inzerce: Jedno vydání soukromého 
řádkového inzerátu do rubriky »Prodám – koupím – vy-

měním« – 25 Kč,s rámečkem – 35 Kč, s fotografií 45 – Kč. 
Příspěvky do rubrik »Blahopřání – vzpomínka – poděková-

ní« – 100 Kč bez fotografie, 150 Kč s fotografií.

Seznámení

prodám - koupím - VYměním

■ Dvě válendy à 500 Kč. Zacho-
valé. Tel.: 774 636 237.
■ Vozík za auto, malá kola. 
Tel.: 775 428 598. 
■ Škodu Fabii 1.4 TDi, r. v. 2003, 
plná výbava, klimatizace, závěs. 
Cena 90.000 Kč. Tel.: 725 023 762.
■ Levně zachovalý obývací po-
koj (1960) – šatní skříň, knihov-
na, sekretář, rozkládací gauč. 
Dále prodám cirkulárku. 
Tel.: 724 939 062.
■ Pšenici ozimou a pšenici jarní. 
Dále konzumní brambory Adéla. 
Tel.: 607 299 168, 566 544 576, 
nejlépe po 17. hodině.

Starší litinový kotel 30 ccl, 
palivo koks, popř. uhlí, dřevo. 
Cena dohodou. 
Tel.: 732 264 374.

■ Náhradní díly na Ford Focus 
- nové, rok 2000 s 50% slevou. 
Přední tlumiče Monroe, přední 
nárazník, rameno, levý před-
ní blatník, levé el. zrcátko, levá 
zadní lampa. Dále prodám sko-
ro novou rozkládací sedačku, po 
rozložení  velké dvojlůžko, cena 
3.000 Kč. Starší lednici Samsung 
150, cena 500 Kč. 
Tel.: 774 570 571.
■  Kvalitní březová košťata.
Tel.: 604 780 947.
■ Kočárek Inglesina Domino 
Twia. Vhodný pro dvojčata nebo 
jako sourozenecký. Dvě hlubo-
ké korby, 2 sportovní sedačky, 
nánožník, taška, pláštěnky. Bar-
va tmavěmodrá, běžně užívaný, 
plastová kola, přední s možností 
aretace. Cena 6.500 Kč. Více info 

na tel.: 777 041 812.
■ Krmné brambory, 50 Kč/q. 
Tel.: 733 193 270
■ Brambory konzumní a sadbo-
vé, Kolete a Marabel, bramboro-
vý odpad. Tel.: 608 881 205.
■ Konzumní brambory. 
Cena 3 Kč za 1 kg. Tel.: 605 927 745.
■ Brambory, 1 kg/2 Kč. 
Tel.: 777 230 434
■ Dveře plastové — zlatý dub, 
hlavní a vedlejší vchodové. Nové, 
z neuskutečněné stavby. Dále 
kompletní oplocení zahrady - 
bránu, branku a pletivo. Přivezu. 
Tel.: 777 106 709.
■ Túje na výsadbu živého plotu, 
výška nad 100 až 150 cm, Thuja 
ocidentalis husté.  130 Kč/kus. 
Termín dodání duben, květen. 
Možnost dodání na místo výsad-
by. Tel.: 568 888 283,603 926 075, 
e-mail: fs27@atlas.cz 

■ Motocykl Jawa typ 550 (pařez) 
nebo Stadion S 22 (S 11) v po-
jízdném stavu. Předem děkuji za 
nabídky. Tel.: 737 577 195.
■ Sběratel koupí půdní nálezy. 
Koupím a dobře zaplatím za vo-
jenské helmy, opaskové přezky, 
kožená pouzdra na pistole, ko-
žené vojenské řemeny, kožené 
řemínky, plechové — dřevěné 
muniční bedýnky, zásobníky do 
zbraní, nábojnice, vojenské uni-
formy (i potrhané), maskovací 
celty, maskovací oblečení, vato-
vané kabáty, vyznamenání, bo-
dáky, dýky, šavle a pochvy k nim, 
vojenské nášivky, masky, vojen-
ské čepice, brigadýrky, staré fo-
tografie vojáků, staré pivní lahve 

s nápisem atd., z vaší půdy, sto-
doly, pozůstalosti. Za nabídky 
předem děkuji. Tel.: 608 714 444.

■ Prodám velký rodinný dům 
ve středu malé obce 10 km od 
Nového Města na Moravě. Cena 
2.000.000 Kč. Tel.: 776 859 555.
■ Prodám stavební pozemky v k. 
ú. Jabloňov, p. č. 1322 o výměře 
4358 m2. Inženýrské sítě na hra-
nici pozemku. Cena dohodou. 
Tel.: 773 992 899, 606 032 443.
■ Prodám novou garáž na ulici 
Oslavická – za areálem staveb-
nin. Tel.: 777 620 000.
■ Prodám byt 3+1 v osobním 
vlastnictvím v Křižanově, 
U Školy. 2. patro třípodlažního 
panelového domu. Byt je slunný, 
teplý, čistý. Jádro obložené, nová 
kuchyňská linka, nové PVC. 
Okna původní. Obytná plocha 73 
m2. Cena 960.000 Kč. Volný od 
července 2012. Tel.: 732 612 622.

Prodám RD se zahradou v 
obci Tasov. Suterén, přízemí 
4+1, možnost půdní vestav-
by, kolaudace v r. 1991. Dům 
má podlahové topení na el. 
proud, topení na tuhá paliva. 
Nejvyšší nabídce. 
Tel.: 607 214 772, 606 505 504.

■  Prodám byt v OV ve Velkém 
Meziříčí. Při rychlém jednání 
sleva. Cena dohodou. 
Tel.: 737 268 169.
■ RK Veřejná realitní prodá v 
Pucově RD 3+kk, s nedokon-
čenou půdní vestavbou. Cena: 
600.000 Kč. Tel.: 603 547 086.

■ Nabízím k dlouhodobému 
pronájmu byt 3+1 na ul. Gen. 
Jaroše, částečně zařízený, ostatní 
dle dohody. Tel.: 774 495 876.
■ Pronajmu byt 3+1 na ulici 
Gen. Jaroše. Tel.: 606 188 687.
■ Pronajmu byt 3+kk ve Velkém 
Meziříčí. Volejte po 16. hodině. 
Tel.: 608 632 938.
■ Pronajmu byt 1+kk, nový, na 
ulici Školní ve Velkém Meziříčí. 
Cena + inkaso 5.800 Kč. 
Tel.: 608 602 209.
■ Pronajmu pokoj s kk v rodin-
ném domku ve Velkém Meziříčí. 
Samostatný vchod. 
Tel.: 603 726 466.
■ Pronajmu dlouhodobě garáž na 
ulici Družstevní ve Velkém Meziříčí. 
Zděná v dobrém stavu - suchá, s elek-
třinou. Tel.: 723 053 898, 
e-mail: aktik@centrum.cz.
■ Pronajmu garáž na ulici Bez-
ručova. I dlouhodobě. 
Tel.: 605 777 627.
■ Dlouhodobě pronajmu byt 
3+1 na ulici Mírová. 
Tel.: 604 305 220.
■ Pronajmu řadovou garáž na 
Družstevní ulici. Elektřina 220 V. 
Tel.: 737 577 195.
■ Pronajmu byt 2+kk na ulici 
Hornoměstská. Tel.: 776 344 454.
■ Pronajmu byt 3+1 ve Vel-
kém Meziříčí. Byt se nachází v 
příjemném prostředí okrasné 
zahrady, v klidné části města a 
přitom 5 min. od centra. V domě 
je k využití sauna a garáž. V blíz-
kosti domu je mateřská školka, 
obchod, restaurace a koupaliště. 
Dům je kousek od klidové oblasti 
Balinské údolí. 

Cena dohodou. Tel.: 721 223 709.

■  Mini Romo pračky - 2 ks, da-
ruji za odvoz. Funkční! 
Tel.: 773 027 232.
■ Slámu, volně loženou. Větší 
množství daruji za odvoz ze sto-
doly. Tel.: 566 544 005.

■  Hledám spolubydlící, nejlépe 
maminku s dítětem nebo stu-
dentku. Do rodinného domku. 
Tel.: 737 616 946.
■ Hledám spolucestujícího 
muže na dovolenou (muž 62 
let) do Itálie začátkem července. 
Cena 5.050 Kč – plná penze.
Tel.: 723 305 070.

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

Prodám

Koupím

Nemovitosti

Pronajmu 

Pobočka O2 Jihlava 
přijme nové kolegy.
 Dobré plat. ohodno-
cení, kariérní postup, 

firemní benefity. 

Tel. 606 067 500

MALBY

NÁTĚRY

OBKLADY

DLAŽBY

LEVNĚ. TEL.: 602 764 648

Daruji

Celoroční prodej
 směsí pro nosnice. 

10 kg/85 Kč, 50 kg/400 Kč 
Hrbov 42, Tel.: 737 477 773.

Dům zdraví, spol. s r. o., 
Velké Meziříčí

nabízí od 1. 4. 2012
 k pronájmu servisní 
dílnu pro automobily 
– příjezd z ul. Bezdě-
kov. Cena dohodou. 

Informace podá pan Babák 
tel.: 566 522 442.

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

Přijmeme:

Požadujeme:
Nabízíme:

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

Spolehlivé zedníky
zkušenosti v oboru a manuální zručnost

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

ZÁMEČNÍKA – SVÁŘEČE CO

Tel.: 775 555 825
e-mail: info@ploty-brany.cz

Firma Holoubek trade, s. r. o., 
přijme do provozovny 

ve Skleném nad Oslavou

 Výhodou znalost sváření TIG, 
nerez a AL
 Požadujeme: svářečský průkaz, 
řidičský průkaz sk. B.
 Nabízíme: perspektivní práci, 
odpovídající platové ohodno-
cení.
 Nástup možný od května 2012.

▷

▷

▷

▷

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

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

Těšíme se na vaši návštěvu.

AKVÁRIUM 

CHOVATEL

→
→

na ulici Mlýnská 10 
(vedle autoškoly). 

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

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

Opel Finance

Nová ASTRA

Nová ASTRA již od 257 880 Kč

pro plátce již od 214 900 Kč bez DPH

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

provádíme montáž LPG

AD astra 266x185mm.indd   1 22.4.2012   21:26:37

OPRAVÁŘ MOTORŮ

Požadujeme:
praktické a odborné zkušenosti 
zájem o práci v oboru a ochotu 
učit se novým věcem
pracovní nasazení

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

hledá 
vhodné 
kandidáty 
na pozice

Náplň práce:
opravy dieselových motorů větších obsahů 
a výkonnějších řad tuzemských i zahra-
ničních značek
servisní zásahy u zákazníků     

▷

▷

▷

▷
▷

 VEDOUCÍ SKLADU 
A NÁKUPU

Náplň práce:
zavádění nové formy evidence skladů
organizace zásobování a optimalizace 
nákupů materiálu
úzká spolupráce s vedením společnosti 

Požadujeme:
vzdělání technického zaměření nebo 
znalosti v oboru strojírenství
zkušenosti s vedením skladového hospo-
dářství, MS Office
aktivní přístup, ochotu učit se

▷
▷
▷

▷

▷

▷

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

Programové oddělení přijímá rezervace míst na divadelní předplatné 
Horáckého divadla v Jihlavě na sezonu 2012/2013 – celkem 6 předsta-
vení. Představení zařazená do abonentního cyklu:
NAŠI FURIANTI – L. Stroupežnický, hudba Pavel Vondruška
PŘELET NAD KUKAČČÍM HNÍZDEM – Ken Kesey, 
Dale Wasserman, překlad Luděk Král
JO, VÁNOCE – Alan Ayckbourn, překlad Tomáš Pospíšil
MARIE STUARTOVNA – Friedrich Schiller, překlad Hanuš Karlach
MUŽ Z LA MANCHY – Dale Wasserman , M. Leigh, překlad P. Šrut
BEZ ROUCHA – Michael Frayn, překlad Jaroslav Kořán. 
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 na 
e-mail: program@jupiterclub.cz,  tel.: 566 782 004-5, 728 898 157. 

Vzpomínky

Volná místa 
do  Horáckého divadla 

SpolečenSká rubrika program kina na duben

Programové oddělení oznamuje:
Páté představení divadelní sezony 2011-2012 Horáckého divadla Jih-
lava pro skupinu O (platí pouze pro předplatné) se uskuteční ve středu 
9. května 2012 od 19 hodin
T. PRATCHETT – S. BRIGGS: SOUDNÉ SESTRY
Odjezd autobusu od Jupiter clubu je v 17.45 hodin. Prosíme, přijďte 
včas.

Blahopřání

Vítání dětí na měStSkém úřadě z 14. 4. 2012

Pátek 27., sobota 28. v 19.30 hodin

TOHLE JE VÁLKA! 
Jak lehce lze ze souboje o vysněnou dívku udělat Třetí světovou válku. 
Dva špičkoví agenti CIA – Tuck a FDR, jsou kamarádi na život a na 
smrt. Ovšem jen do doby, než se oba zblázní do jedné a téže slečny, 
kariéristky - Lauren Scottové. Lauren se rozhodne randit prozatím s 
oběma, samozřejmě bez nejmenší potuchy, že oba kluci jsou nejlepší-
mi kamarády a navíc top agenty CIA.
Tuck a FDR doposud žili život jako v Bondovce - plný zbraní, rychlých 
aut i krásných žen, které až dosud nikdy nebrali příliš vážně. Tentokrát 
jsou ale oba přesvědčeni, že našli tu pravou. Zjištění, že se oba zami-
lovali do stejné dívky, jim ovšem jejich přátelství tak trochu pokazí. I 
když se dohodnou, že si půjdou z cesty, a Lauren neřeknou, že se znají, 
nebyli by to správní agenti, aby se vzdali své vysněné dívky tak snad-
no. Na řadu přichází série promyšlených špiónských útoků s jediným 
cílem - co nejvíce ztrapnit a zkazit rande toho druhého. Jak tato stále 
se stupňující bitva dopadne a pro koho se Lauren nakonec rozhodne? 
Pro odpověď si přijďte do kina.
Režie: McG. V hlavní roli T. Hardy, Ch. Pine, R. Witherspoon, L Van-
dervoort, T. Schweiger. Akční komedie USA, původní znění, české ti-
tulky. Mládeži přístupný od 12 let. 
Vstupné: 74, 76 Kč, 96 minut

Kytičku květů na Tvůj hrob dáme, 
se slzami v očích stále vzpomíná-
me.

Dne 1. 5. 2012 vzpomeneme 
3. smutné výročí, kdy nás opustil 
manžel, tatínek a dědeček, pan 

Vilibald Šula z Měřína.

Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi.

Zlatá svatba!

Dne 28. 4. 2012 oslaví 50 let společného života 

manželé Justovi z Oslavice.

Hodně štěstí, zdraví a lásky do dalších společných let přejí 
a za jejich lásku a péči děkují 

syn Jaroslav a dcera Miroslava s rodinami. 

Dne 30. 4. 2012 uplyne 5 let, kdy 
nás navždy opustil pan

František Filip z Kúsek.

S úctou a láskou vzpomíná 
manželka s rodinou.

Karin Šteflová, Sára Věžníková, 
Ondřej Koudelík, Barbora Pada-
líková, Alena Anna Bartošová, 
Aneta Hanušková, Adéla Rajtšlé-
grová, Patrik Trojan, Vanesa Švi-
hálková, Natálie Jonášová, Lucie 
Karmazínová, Silvie Podsedková, 
Michal Vávra, Natálie Zábojníko-
vá, Pavol Živčic, Erik Fialka, Ště-
pán Havlík, Anja Julie Rausová, 
Šimon Valenta.

-měú-; 3x foto Jitka Bradáčová

V sobotu 14. 4. 2012 
byly slavnostně při-
vítány do života tyto 
děti:

Čas plyne, 
ale bolest v srdci zůstává. 

Dne 29. 4. 2012 uplyne již 10 let, 
kdy nás navždy opustil tatínek 
a dědeček, pan

František Matula 
z Dobré Vody.

S láskou vzpomínají syn 
a dcera s rodinami a vnoučata.

Vzpomínky

Čas plyne, 
ale vzpomínky zůstávájí.

Dnes, 25. dubna, to je 7 let, 
kdy nás navždy opustil manžel, 
tatínek a dědeček, pan

Bohumil Pejchal z Netína.

S láskou vzpomínáme.
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diVadla

koncertY

VýStaVY

Čarodějnická veselice
Český svaz žen, o. s.,Velké Meziříčí ve spolupráci s Jupiter clubem, 
s. r. o., Velké Meziříčí vás srdečně zve na Čarodějnickou veselici.
K příjemné zábavě hraje hudební skupina Song Accord – Dalešice.
Občerstvení zajištěno. Slosovatelné vstupenky.
Pátek 27. 4. 2012, velký sál Jupiter clubu 20–02 hodin. Vstupné: 90 Kč, 
stolová úprava. Prodej a rezervace vstupenek na program. oddělení. 
Jupiter clubu, Náměstí 17, tel.: 566 782 004-5.

DIVADELNÍ SEZONA – JARO 2012
Jednotlivé vstupné 300 Kč. Více informací na tel.: 566 782 004 (001)
nebo program. oddělení JC.
Středa 2. května 2012 v 19.30 hodin, Divadlo Ungelt

Na útěku
Nezdolnou energií a nadějí 
nabitá komedie o náhod-
ném setkání dvou
obyčejných žen vydávají-
cích se na cestu za svobo-
dou, dobrodružstvím
a životem prožitým napl-
no. 
Hrají Jana Štěpánková 
a Zlata Adamovská.

Neděle 29. 4. 2012 
v 19.30 hodin, 
kinosál JC.
Vstupné 250 Kč, 
prodej vstupenek 
na tel.: 566 782 004 (001), 
program. oddělení JC.

Kruh přátel hudby Velké Meziříčí
Beladona Quartet – dámské smyčcové kvarteto
Neděle 20. května 2012
Vstupné: 150/120 Kč (děti, studenti, senioři)
Recitály probíhají v koncertním sále Jupiter clubu, začínají
v 19 hodin. Více na tel.: 566 782 004. 

Ve středa 25. 4. v 19 hodin, velký sál Jupiter clubu. Divadlo Ikaros  
uvede své druhé představení s názvem Galerie světového muzikálu 2. 
Hrají a zpívají: Mariana Ambrožová, Ondřej Brejška, Petr Jan, Te-
reza Jaseňáková, Kateřina Karmazínová, Tomáš Kotačka, Kateřina 
Mátlová, Tomáš Mrazík, Gabriela Smejkalová a Aneta Vrbková. 
Modrátoři: Luboš a Radek Poláškovi. Režie Tomáš Mrazík, Ondřej 
Brejška, choreografie BcA. Aneta Beránková.
Uslyšíte muzikály Čarodějky z Eastwicku, Funny Girl, Miss Saigon, 
Oliver!, Šachy, Jekyll a Hyde, Mozart! a Rent.  Prodej vstupenek v JC, 
program. oddělení.                    Srdečně vás zvou členové divadla Ikaros.

Vítek Zadina, David Mahel 
Jenny Šimková,  Markéta Šimková 

Dita Šimková

Jupiter club Velké Meziříčí,  výstavní síň, pracovní dny 8-16 hodin

Herečka přes svůj věk (nedávno oslavila kulaté výročí svých naroze-
nin) je na pódiu plná energie, milá a vtipná. Vypráví o svém životě, 
hercích a herečkách, které potkala ve filmu nebo v divadle.
V pořadu ve stylu talk show účinkují Jiřina Bohdalová a Václav Da-
niel Kosík. 
Pořádá Jupiter club, s. r. o. , ve středu 23. května 2012 v 19.30 hodin
v kinosále JC. Vstupné: 250 Kč.
Rezervace a prodej vstupenek na program. oddělení JC, 
tel.: 566 782 004 (001).

Jiřina Bohdalová poprvé 
ve Velkém Meziříčí.
První dáma českého filmu a divadla

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

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

městská knihovna Velké meziříčí 
vás zve na výstavu 

dětských prací 

od 12. 4. do 4. 5. 2012 
v našem výstavním sále.

nyní si je prohlédnete, 
v květnu odnesete!

SoutěŽního klání 
záloŽkoVání

Josef Zíma a Yvetta SimonováPokračování Galerie světového muzikálu

Cestou necestou
– zábavný pořad
s Miroslavem 
Donutilem

Pěvecký galakoncert
Koncert vítězů Mezinárodní pěvecké 
soutěže 
Jakuba Pustiny

 V ZAVŘENÉM ŠUFLÍKU

Obrazy Jana a Josefa Odvárkových 
budou vystaveny ve Velké Bíteši 
21. 5. 2012 - vernisáž výstavy za přítomnosti autorů - malířů Vysoči-
ny - Jana Odvárky a a Josefa Odvárky.
Výstavní místnost Klubu kultury Velká Bíteš.

Výstavu s názvem 
V zavřeném šuflíku 
můžete navštívit ve 
výstavní síni Jupiter 
clubu v pracovní 
dny do 30. 4. 2012.                         
2x foto: Iva Horká

5. května 2012 v 18 hodin 
v KD Netín
Do Netína zavítá přední světový 
chůdoherec Lennoire Montaine 
s vynikající komedií Don Quijote de 
la Ancha.
Přijměte pozvání na představení, 
kterému nechybí spontánnost, li-
dový humor a především přirozená 
hravost. Představení přináší poho-
du, spoustu smíchu a potěšující dá-
rečky.
Svérázného zpracování osudů Dona Quijota a věrného služebníka 
Sancho Panzy se ujal režijní poradce představení, autor, mim, básník 
těla i duše Boleslav Polívka. 
Vstupné: 50 Kč, děti do 10 let zdarma. Občerstvení zajištěno.
Představení se uskuteční v rámci projektu COMENIUS 2012 – Pod-
pora kultury s EU.

koncertY

Don Quijote de la Ancha v Netíně
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Vlčnovský pohár 2012
Pokud se zeptáte sportovce, na 
co se v dalším roce těší, odpoví 
vám většinou, že na začátek se-
zony. Velkomeziříčští hasiči se 
konečně také dočkali. V neděli 
15. dubna se v brzkých ranních 
hodinách vydala dvě družstva 
hasičů k Uherskému Brodu do 
města Vlčnov na soutěž v klasic-
kých disciplínách CTIF. 
Nervozita panovala už od začát-
ku. Družstvo žen běhá klasické 
disciplíny CTIF už pátým rokem, 
takže jisté zkušenosti už má a na 
závody se pečlivě připravilo. Na-
opak mužské družstvo se dalo 
dohromady teprve letošní zimu. 
Trénovalo opravdu poctivě, ale 

závody jsou určitě jiná záležitost, 
než tréninky na sále hasičské 
zbrojnice. 
Po příjezdu na místo závodů se 
všichni museli tepleji obléci. Po-
časí strašilo celý den deštěm. Po 
zahájení poháru bylo stanoveno 
pořadí a začaly tréninky všech 
družstev. Bohužel, klukům ani 
holkám se moc nedařilo. Nikdo 
však nesměl dát najevo nervo-
zitu, „Nechceme být přeci pro 
ostatní za lehkého soupeře,“ ří-
kali si všichni. K smůle družstev 
z Velkého Meziříčí zrušili pořa-
datelé štafetu 9 × 50 m, přičemž 
na štafetu si obě družstva dost 
věřila. Začaly první pokusy a 
všichni se dívali na konkurenční 

družstva a sledovali chyby, aby se 
už neopakovaly. Ženské družstvo 
startovalo jako šesté v pořadí. 
Následovala příprava materiálů 
(smotání hadic, nachystání savic 
a zkontrolování stroje) a pak sa-
motný útok. Rychlé nohy, klidná 
hlava a kvalitní práce vynesly 
ženám zatím nejlepší čistý čas 
48:17. Bohužel, dostaly 10 trest-
ných bodů za špatné postavení 
jedné členky při spojování savic. 
Celkový čas 58:17 je ale pořád 
držel na první příčce, protože 
ostatní ženská družstva nasbíra-
la více trestných bodů. Následo-
valo družstvo mužů, které bylo 
vyhlášeno nováčkem závodů. 
Všem ale pěkně vytřelo zrak. 
Čas 42:69 a 5 trestných bodů za 
špatně rozhozenou hadici je dr-
žel na krásném bronzovém mís-
tě. Obrovská radost všem zajis-
tila sníženou nervozitu, dodala 
sílu udělat ještě lepší časy než v 
prvních pokusech a vyvarovat 
se trestným bodům. Vlčnovské 
ženy si při druhém pokusu při-
psaly lepší čas a méně trestných 
bodů. Držely se na prvním místě. 
Družstvo z Pískové Lhoty si po 
vyměnění velitelky sice zhoršilo 
svůj předchozí čas, ale pro pře-
kvapení všech, nezískalo žádné 
trestné body. A tak se družstvo 
žen z Velkého Meziříčí posunulo 
na třetí místo. Druhý pokus byl 

tedy buď, a nebo. Neuvěřitelný 
čas 45:86 je dlouho na vrcholku 
neudržel, protože byly opět při-
psány trestné body a celkový čas 
nestačil ani na druhé místo. Vel-
komeziříčští muži už věděli, že si 
odvezou bronzový pohár, proto-
že šli jako poslední z družstev a 
nikomu se nepovedlo je překo-
nat. Nakonec si svůj předešlý čas 
ještě vylepšili na 40:15, ale také se 
neobešli bez trestných bodů. Obě 
družstva skončila na krásných 

bronzových místech a odvezla si 
krásné poháry a cenné zkušenos-
ti do dalších závodů. Mají všichni 
ještě co vylepšovat. Letošní sezo-
na podle mezinárodních pravidel 
bude pro všechny velice důležitá. 
Na kvalifikační soutěži v září se 
rozhodne, které z družstev České 
republiky bude reprezentovat na 
olympiádě ve Francii. Proto drž-
me našim hasičům palce, ať jsou 
další závody lepší a lepší. 
Složení mužů: Stanislav Krato-

chvíl st., Dominik Plašil, Tomáš 
Raba, Marek Chlubna, Pavel 
Rajm, Radek Švihálek, Stanislav 
Kratochvíl ml., Tomáš Mikišek 
a Ondřej Zima. Složení žen: 
Monika Bernatová, Radka Kři-
kavová, Markéta Domanská, 
Petra Žejšková, Lucie Sedláko-
vá, Monika Konečná, Jana Kra-
tochvílová, Šárka Lázničková 
a Michaela Bernatová. Trenér 
obou družstev: Stanislav Kra-
tochvíl st.

Hasiči přivezli z Vlčnova bronzové poháry

-mb-

Družstvo žen a mužů SDH Velké Meziříčí. Foto: Michaela Bernatová, Ondřej Zima

Inspektor Sportu Radim Tru-
sima v neděli 15. dubna navští-
vil divizní fotbalový stadion na 
Tržišti ve Velkém Meziříčí, a to 
právě při utkání zdejšího áčka 
FC Velké Meziříčí s Dostou 
Bystrc Kníničky. Hodnotil ne-
jen stav stadionu, ale i úroveň 
služeb, atmosféru a další. V 
žebříčku hodnocených stadionů 
velkomeziříčskému Tržišti při-
padlo 12. místo z celkových de-
vatenácti a výsledná známka 6,2. 
Nejlépe si podle zmiňovaného 
deníku dosud vedou Pardubice 
(ČFL) se známkou 7,6 a nejhůře 
je na tom divizní Brumov – 3,4.
Inspektor Trusima zkonstato-
val, že na první pohled stadion 
divizního Velmezu neuchvátí, 
nicméně přátelská atmosféra, 
místní hlasatel s jeho perfektním 
komentářem průběhu zápasu i 
dobrá nabídka včetně ceny ob-
čerstvení celkovou úroveň notně 
vylepšují.

Připravila Martina Strnadová, 
zdroj: deník Sport

Hodnocení stadionu FC VM:
Stadion 4
Komfort 6
Občerstvení 7
Atmosféra 8
Atraktivita hry 6
Výsledná známka 6,2
Dosavadní žebříček stadionů:
1. Pardubice (ČFL) 7,6
2. Žatec (divize B) 7,4
 Nový Bydžov (divize C) 7,4
4. Velim (divize C) 7,2
 Sedlčany (SČ přebor) 7,2
6. Česká Lípa (třetí liga) 7
 Písek (ČFL) 7
8. Loko Vltavín (třetí liga) 6,8
 Luhačovice (Zl. přebor) 6,8
10. Soběslav (JČ přebor) 6,4
11. Horažďovice (Plz. přeb.) 6,4
 Vel. Meziříčí (divize D) 6,2
13. Litovel (Olom. přebor) 5,8
 Hradec n. M. (MS přeb.) 5,8
15. Humpolec (Přeb. Vys.) 5,6
16. Hořovicko (divize A) 5
17. Poruba (MS přebor) 4,2
18. Hodonín (divize D) 3,8
19. Brumov (divize E) 3,4

Radim Trusina, www.isport.cz

Inspektor Sportu 
zhodnotil zdejší stadion

Start závodu žen. Foto: M. Bernatová, O. Zima

BK VM – Valosun Brno 76:14 
(38: 6), 72:26 (32:12)
V posledních dvou zápasech 
soutěže hostily naše hráčky tým 
Valosun Brno. Hráčky si mohly 
zahrát podle svého nejlepšího vě-
domí a svědomí, protože trenéři 
jim do hry moc nezasahovali. 
Sestava týmu BK VM: Vendula 
Holubová, Julie Ráčková, Marie 
Drlíčková, Eliška Cejnková, Kris-
týna Dvořáková, Barbora Kuče-
rová, Nikola Syslová, Kristýna 
Čermáková a Petra Sekničková. 
Trenéři Kamil Hugo, Tomáš Ra-
pušák a Petr Filla.
Konečná tabulka soutěže:
1. BK Vel. Meziříčí 24 23 1 2197:716 47
2. Frisco Brno 24 21 3 2230:689 45
3. ČKD Blansko 24 15 9 1739:912 39
4. SKB Tišnov 24 11 13 1312:1130 35
5. Valosun Brno 24 9 15 928:1664 33
6. Sp. DDM Uh. Brod 24 3 21 665:2021 27
7. BK Rosické štiky 24 2 22 480:2419 26

Hodnocení sezony:
Před sezonou jsme řešili, kte-
ré soutěže se skupinou našich 
basketbalistek ročníků 1996–
1999 můžeme hrát. Nakonec 
jsme se rozhodli pro oblastní 
přebor žákyň a mladšího do-
rostu. V oblastním přeboru žá-

kyň bylo sedm družstev a náš 
tým soutěží doslova proletěl. 
Celková bilance je 23 vítězství 
a jedna porážka. Tento kádr 
hrál zároveň soutěž mladších 
dorostenek, ve které hráčky 
obsadily sedmé místo z osmi 
účastníků, přičemž zazname-
naly devět vítězství z 24 zápa-
sů. Takže většina hráček mohla 
odehrát kolem 50 soutěžních 
zápasů. Jenže kombinace spor-
tovní zátěže a tlaku, který je 
vytvářen na žáky ve školách, 
způsobuje různé nemoci a 
mnohdy byla marodka týmu 
tak veliká, že jsme byli rádi, že 
vůbec někdo mohl hrát. Nej-
větší tlak ve škole je tradičně 
období před vysvědčením. V 
pololetí, kdy má většina spor-
tů přestávku, se basket hraje 
každý víkend. Potřebovali by-
chom, aby svazoví funkcionáři 
pochopili, že basketbal není 
jen o vrcholovém sportu, ale 
základním kamenem je mlá-
dežnický výkonnostní sport a 
tomu je potřeba přizpůsobit 
rozložení sezony.

Žákyně ukončily přebor úspěšně

Na snímku Kristýna Čermáková. Foto: archiv BK-rap-

Východočeská divize mladší žá-
kyně
V neděli 15. dubna 2012 proběhl 
v hale za Světlou ve Velkém Me-
ziříčí turnaj v házené žákyň.
První soutěžní turnaj i přes sna-
hu a bojovnost zahájily svěřen-
kyně trenérky Radky Jelínkové 
porážkou od A–týmu Havlíčko-
va Brodu. Následoval dramatic-
ký souboj s Pardubicemi, kdy se 
oba celky vystřídaly ve vedení, v 
dramatické koncovce se pak oba 
soupeři po zásluze rozešli smír-
ně. V pořadí naše třetí turnajové 

vystoupení již přineslo úspěch v 
podobě vítězství nad rezervou 
Havlíčkova Brodu a první jarní 
turnajové kolo jsme završili zřej-
mě nejlepším výkonem, i když 
porážkou od vedoucího týmu 
soutěže – hráček Žirovnice. Nej-
lepší domácí střelkyní byla Agá-
ta Uchytilová.
Výsledky:
Sokol Velké Meziříčí – Havlíč-
kův Brod A 11:16
Sokol VM – Pardubice 15:15
Sokol VM – Havlíčkův Brod B 
12:10

Sokol VM – Žirovnice 10:7
1. Slavoj Žirovnice 33:14 8
2. Jiskra Havlíčkův Brod A 39:33 4
3. TJ Sokol Velké Meziříčí 45:51 3
4. SHK D-P Pardubice 38:44 3
5. Jiskra Havlíčkův Brod B 27:40 2

Hrály:
Šabacká Jarmila – Uchytilová 
Agáta (34), Pavlíčková Tereza 
(5), Pacalová Lenka (4), Ze-
zulová Denisa (1), Singerová 
Klára, Teplá Lucie, Buchtová 
Eliška, Pospíšilová Markéta, 
Kovářová Kristýna, Kameníko-
vá Alžběta. Trenérka Jelínková 
Radka.

Házenkářky byly na turnaji doma třetí

–záv–

NáBOR DO HáZeNé

Oddíl házené 
Tělocvičné jednoty 
Sokol Velké Meziříčí 

zve do svých řad 
chlapce a děvčata na-
rozené 1995–2003 se 

zájmem o pohyb. 
Pravidelné trénin-

ky pondělí až pátek 
15.30-19.30 hodin 

ve sportovní hale za 
Světlou.

Ve Světlé nad Sázavou proběhla baráž o postup do krajských soutěží ve 
stolním tenise. Čtyři družstva se utkala mezi sebou systémem každý s 
každým. První utkání hráči velkomeziříčského béčka zvládli dobře, zví-
tězili nad domácím družstvem nejtěsněji 10:8. Druhý duel proti Rokyt-
nici dopadl nerozhodně 9:9. Poslední utkání s Chmelnou rozhodovalo 
o všem. Z vítězství a zároveň i z postupu se radovala právě Chmelná, 
utkání dopadlo 10:7. Na druhém místě skončila Rokytnice, která měla o 
jednu remízu více, než naše družstvo. Hráči pro úspěch v této kvalifikaci 
udělali maximum, bohužel to ale na postup nestačilo.

Stolní tenisté do krajské 
soutěže nepostoupili

-pk-

TK Autocolor Oslavice pořádá tradiční turnaj ve stolním tenise 
O pohár starosty obce. Turnaj se koná 5. května 2012 od 8 hodin 
v kulturním domě v Oslavici za účasti extraligových hráčů. Ob-
čerstvení zajištěno. Srdečně zvou stolní tenisté z Oslavice. -šou-
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Prvoligové dorostenky doma vyhrály
1. liga mladší dorostenky
Sokol VM – Házená Jindřichův 
Hradec 32:29 (16:14)
Do souboje aktuálně šestého 
týmu prvoligové scény se sed-
mým jsme vstoupili aktivní vy-
sunutou obranou. Hráčky Jindři-
chova Hradce však příliš snadno 
a často procházely defenzivou, 
což následně vedlo i ke změně 
našeho obranného systému. Po 
první čtvrthodině hry byly sou-
peřky o jeden zásah lepší, což 
vypovídalo i o jejich větší aktivi-
tě, nebezpečnosti akcí a zejména 
o menším počtu chyb. Domácí 
celek změnami v sestavě „ožil“ a 
postupně sérií čtyř po sobě jdou-
cích branek si vybudoval třígólo-
vý náskok. Houževnatý soupeř 
však využíval jakákoliv zaváhání, 
a tak se dal i v dalším průběhu 
očekávat vyrovnaný duel. Na po-
ločasovou pauzu jsme odcházeli s 

mírným vedením, které se dařilo 
držet až do 40. minuty. Několik 
našich nepřesností, nevynuce-
ných chyb, zaváhání a zejména 
pocit, že to už půjde samo, stačilo 
Hradeckým k tomu, aby se opět 
dostaly do hry a zanedlouho na 
ukazateli svítil remízový stav. Náš 
tým to ovšem nepoložilo. Zlepše-
ná spolupráce obrany s brankář-
kou Innou Hleba, skvělé momen-
ty Kláry Sedláčkové a zejména 
střelecká smršť z rukou Hany 
Kratochvílové přinesly opětov-
ný třígólový náskok. To sice ješ-
tě neznamenalo úplné zlomení 
odporu soupeřek, ale výrazně to 
posílilo sebevědomí našich. V 
závěru jsme ještě odskočili až na 
rozdíl pěti přesných zásahů a tak-
tickou hrou již nepřipustili žádné 
drama. Počet střel 63:59.
Sled branek 2:1, 3:4, 6:7, 10:7, 
12:9, 15:12, 19:15, 20:18, 22:22, 

25:22, 28:24, 31:25. Sedmimet-
rové hody 4/4:3/2, vyloučení 0:2.
Hrály: Hleba Inna, Vávrová Mi-
chaela – Kratochvílová Hana 
(17/4), Závišková Iva (5), Sed-
láčková Klára (2), Studená Ka-
teřina (2), Koudelová Eliška (2), 
Janečková Denisa (2), Zezulová 
Kristýna (1), Škrdlová Renata 
(1), Fialová Eliška, Homolová 
Michaela, Doležalová Romana, 
Bačová Soňa. Trenér Záviška.
Pozvánka do haly za Světlou:
sobota 28. dubna
11.00 1. liga mladší dorostenky – 
Sokol Poruba
1. Olomouc 17 17 0 0 682:303 34
2. Zlín 16 14 1 1 460:338 29
3. Veselí n. M. 17 13 0 4 518:390 26
4. Poruba 16 9 2 5 451:416 20
5. Otrokovice 17 9 1 7 494:455 19
6. V. Meziříčí 16 9 0 7 504:476 18
7. J. Hradec dor 16 5 0 11 407:431 10
8. HK Hodonín 17 5 0 12 417:545 10
9. Karviná 16 3 2 11 276:443 8
10. Bohunice 16 3 0 13 313:453 6
11. Kunovice 16 0 0 16 214:486 0

-záv-

Dorostenci přestříleli slabšího soupeře
2. liga mladší dorost Morava
SK Velká Bystřice – TJ Sokol 
Velké Meziříčí 15:36 (8:20)
V 18. kole 
družstvo do-
rostu zajíž-
dělo na půdu 
posledního 
celku druho-
ligové tabulky 
SK Velká Bys-
třice. Se slab-
ším soupeřem 
si dorostenci 
snadno pora-
dili a přivezli 
body.
Začátek utká-
ní se vyvíjel 
podle našich 
představ, ujali 
jsme se vede-
ní 1:4. Malý 
důraz v obra-
ně dovolil soupeři několik la-
ciných branek a v 10. minutě 
jsme vedli pouze 5:8. Zvýšená 
aktivita v obraně a rychlý pře-
chod do útoku byly základem 
pro vytvoření rozhodujícího 

náskoku (25. minuta 7:17). Do 
poločasu se ještě podařilo po 
pěkných kombinacích vstřelit 

tři branky a na ukazateli tak 
svítilo skóre 8:20.
V druhém poločase se nám díky 
pestrému útoku, který na roze-
hrávce dirigoval David Pavliš, 
dařilo brankový rozdíl neustále 

navyšovat. V závěru nás přibrz-
dilo několikanásobné oslabení, 
které se podařilo vcelku úspěšně 
zvládnout. Výborným výkonem 
se blýskl Pepa Brabec v brance, 
který měl 70% úspěšnost zákroků 
a svůj výkon podtrhl vstřeleným 
gólem. Střelecky a herně se da-
řilo Petru Horákovi, který zatížil 
konto soupeře 11 brankami.
Sedmimetrové hody 2/0:5/3 vy-
loučení: 4:8, diváků 55. Sled bra-
nek: 1:4, 3:6, 5:8, 6:12, 7:17, 8:20, 
10:23, 11:26, 13:31, 15:36. Sestava 
a branky: Brabec Josef (1) – Ho-
rák Petr (11), Pavliš David (9), 
Juránek Jakub (5), Janíček Mar-
tin (3), Lečbych Jan (3), Pospíšil 
Jan (2), Fiala Martin (2), Blaha 
Tomáš, trenér Šidlo Ladislav, ve-
doucí družstva Kácal Petr.

1. Rožnov 18 15 1 2 704:509 31
2. HK Ivančice 18 13 1 4 664:524 27
3. Brno 17 13 1 3 604:469 27
4. DTJ Polanka 18 11 1 6 545:459 23
5. Velké Meziříčí 18 10 2 6 554:467 22
6. Zlín 18 10 1 7 555:508 21
7. Prostějov 18 10 0 8 611:621 20
8. STM Olomouc 17 9 1 7 508:480 19
9. Sokol Telnice 18 5 0 13 540:622 10
10. Napajedla 18 5 0 13 404:585 10
11. Maloměřice 18 1 0 17 455:655 2
12. V. Bystřice 18 1 0 17 387:632 2

Z postu pivota střílející Honza Lečbych. 
Foto: Alex Wipf

-šid-

Fotbalovým přípravkám se dařilo
Mladší přípravka
Po dlouhé zimní přestávce se 
hráči dočkali jarních odvet. V 
mistrovství Kraje Vysočina ces-
tovali do Žďáru nad Sázavou. 
Oba týmy po dobrých výkonech 
nepoznaly hořkost porážky. Tým 
1 remizoval se Žďárem 2:2 a tým 
2 zvítězil 5:1. S Humpolcem oba 
týmy zvítězily 14:0 a 9:0. O vstře-
lení branek se podělili Winterling 
V. 8, Todorov M. 8, Havlík A. 4, 
Holán J. 2, Turza L. 2, Raus D. 2, 
Bíbr T. 2, Blažek F., Plachetský M. 
I ostatní hráči Požár M., Požár J., 
Pacal J., Valík V. a Jaitner L. za-
slouží pochvalu za dobrou hru a 
kvalitní přihrávky střelcům na 
vstřelení branek.
Starší přípravka B
Velká Bíteš – FC VM B 1:10
Branky: 4 Bačák, 4 Vošmera T., 
Malata Ma., Mička

Starší přípravka A
Žďár n. S. – FC VM 5:9 a 7:5
Branky: 4 Bačák, 4 Malata Ma., 
Vokurka, Doležal, Bibr, Pokorný, 
Novák, Prudek

Humpolec – FC VM 15:5 a 
1:13
Branky: 4 Doležal, 4 Pavlasová, 
4 Malata Ma., 3 Vokurka, 2 Ba-
čák, Bibr

Mladší přípravka Foto: archiv FC VM

-ves-

-vid-

Žáci házené si poradili se Sokolnicemi
Jihomoravská liga mladší žáci
Sokol Sokolnice – TJ Sokol VM 
11:12 (4:6), osobní obrana 9:2
V první části hry v osobní obraně 
jsme proti pohyblivému soupeři 
do 5. minuty drželi nerozhodný 
stav 1:1. V další pětiminutovce už 
Sokolnice prolomily náš obranný 
val a ztráta pohybu našich hráčů 
znamenala vysokou porážku 9:2. 
Do hry částečně zasahoval i nej-
lepší střelec Filip Svoboda, a tak 
se nám dařilo neustále držet ve-
dení. Kluci velice dobře bránili a 
za obranou se dařilo Vojtovi Drá-
pelovi. Kolektivní pojetí v útoku, 
kdy se konečně více hráčům po-

dařilo prosazovat, znamenalo na-
konec vítězství o jedinou branku.
Sestava a branky: Drápela Voj-
těch – Svoboda Filip (6), Buchta 
Dominik (3), Kratochvíl Franti-
šek (2), Benda Jakub (1), Svobo-
da Vojtěch (1), Bárta Samuel (1), 
Babáček Kamil, Hnízdil Jan, Šu-
bert Adam, trenér Janíček Martin
Jihomoravská liga starší žáci
Sokol Sokolnice – TJ Sokol VM 
25:32 (13:16)
Proti soupeři z kategorie slabších 
šli kluci od začátku za vítězstvím. 
Polevení v koncentraci a špatný 
pohyb v obraně znamenaly hube-
né vedení v poločase o tři branky.

V druhé půli jsme dovolili sou-
peři snížit na rozdíl dvou branek, 
pak už kluci zabrali a odskočili na 
rozdíl pěti branek. Po „mdlém“ 
výkonu, kde za zmínku stojí pou-
ze 14 vstřelených branek Tomáše 
Blahy, jsme domů dovezli výhru.
Sedmimetrové hody 5/5:2/1, vy-
loučení 3:2. Sled branek: 1:4, 4:7, 
6:12, 11:15, 13:16, 16:18, 17:22, 
20:26, 23:28, 25:32. Sestava a 
branky: Drápela Vojtěch – Blaha 
Tomáš (14), Janíček Martin (7), 
Fiala Martin (7), Svoboda Filip 
(2), Frejlich Tomáš (1), Ambrož 
Michael (1), Pažourek Tomáš, 
trenér Šidlo Ladislav. -šid-

Halový turnaj ‚starých pánů‘ vyhráli Jihlavští
V sobotu 21. 4. 2012 byl čestným 
výkopem zahájen druhý ročník 
halového turnaje hráčů nad 50 
let – Abraham cupu. Účastí druž-
stva Lechu Poznaň dostal statut 
mezinárodního. Deset družstev 
sehrálo kolotoč 27 utkání pod 
řízením rozhodčích Radka Tep-
lého a Jakuba Rosického. Hrálo 
se bojovně, ale ohleduplně, takže 
červené karty zůstaly v kapsič-
kách. Nováčkovskou daň zapla-
tilo družstvo Kodak Třebíč. Při 
závěrečném vyhlášení výsledků 
podpořili turnaj starosta města 
Velké Meziříčí Radovan Necid a 
prezident fotbalového oddílu FC 
Velké Meziříčí Petr Ostrý.
A teď k samotným výsledkům: 
1. Klasici Jihlava, 2. Staří páni 

Velká Bíteš (loňští vítězové), 3. 
Staří páni Velké Meziříčí, 4. Lech 
Poznaň (Polsko), 5. Lesáci Velké 
Meziříčí, 6. Bago Žďár n. S., 7. 
Dukla Brno, 8. SKS Rudíkov, 9. 
Šefča tým Martinice, 10. Kodak 
Třebíč. První tři družstva obdr-
žela poháry a všichni pak řadu 
dárků od sponzorů.

Direktoriát turnaje vyhlásil i 
řadu ocenění jednotlivců:
– nejlepším střelcem turnaje se 
6 brankami se stal Zdeněk Mu-
cha ze Starých pánů VM, nej-
lepším hráčem byl vyhlášen Ví-
tězslav Klapal ze Starých pánů 
Velké Bíteše, ocenění nejlepšího 
brankáře obdržel Roman Korcz 

z Lechu Poznaň, cenu fair-play 
získal svým vystupováním Alois 
Nováček z družstva Lesáků VM,  
nejstarším hráčem turnaje byl 
Aleš Svoboda (r. 1944) ze Starých 
pánů VM, největším smolařem 
byl vyhlášen Miroslav Paprskář 
ze Starých pánů Velké Bíteše 
(brankář, který v turnaji neobdr-
žel ani jednu branku, jeho tým na 
PK skončil druhý).
Generálními sponzory byly Měs-
to Velké Meziříčí a Výtahy, a. s., 
Velké Meziříčí, dalšími Falco 
Computer Velké Meziříčí, Pivo-
var Litovel, Agados, a. s., Velké 
Meziříčí a Poex, a. s., Velké Me-
ziříčí. Mediálním partnerem byl  
týdeník Velkomeziříčsko.Hráče polského týmu Lech Poznaň přivítal na radnici 

starosta Radovan Necid. Foto: Karel Vidlák Text a foto: -ros-

Starší dorost
FC VM – SFK Vrchovina 1:1 (0:1)
Rozhodčí: Smékal – Krejčí, Dlou-
hý. Diváci: 30. Branky: Náprav-
ník (65.) – Sodomka (43.). Kar-
ty: žlutá – Bradáč (46.). Sestava: 
Pöpperl – Maloušek (87. Voneš.), 
Štefka, Polák, Bradáč – Ostrý M. 
(46. Nápravník), Ráček, Láznič-
ka, Kameník – Weiss, Hejtmánek 
(51. Liška O.).
Na domácím Tržišti jsme hrá-
li první jarní derby. Na začátku 

prvního poločasu v 6. min. zalo-
žili nebezpečnou akci Láznička s 
Kameníkem, ale Hejtmánek ne-
trefil. Od té doby jsme hráli velmi 
špatně. Tečku za prvním poloča-
sem udělali hosté, když střelou 
podél Pöpperla rozvlnil síť druhý 
nejlepší střelec soutěže Sodomka.
Do druhého poločasu jsme 
vstoupili velmi aktivně, snažili 
jsme se o kombinace, ale hlavně 
jsme zpřesnili přihrávky. V 65. 
min. jsme se dočkali vyrovná-

vacího gólu, když poslal Ráček 
krásnou křižnou přihrávku do 
běhu mezi obránci Nápravníko-
vi, který střelou na protilehlou 
stranu nedal brankáři šanci. To 
byla první střela na soupeřovu 
bránu za celý zápas. O čtyři mi-
nuty později byl vyloučen po 
dvou žlutých kartách hostující 
mladší bratr střelce Sodomka. V 
tom okamžiku jsme vzali otěže 
na svoji stranu, ale skóre se už 
nezměnilo

„První poločas jsme nezvlád-
li. Ve druhém jsme se enormně 
zlepšili, pomohlo nám i vylou-
čení Sodomky. Absurdní na tom 
je, že za nás musí střílet důležité 
góly mladší dorostenec Náprav-
ník, který si svými výkony říká 
o své místo ve starším dorostu. 
Podle mě byl tento zápas remízo-
vý. Proti Žďáru musíme naši hru 
ještě mnohem zlepšit a připravit 
se na něj,“ vyjádřil přesvědčení 
trenér Libor Smejkal ml.

Dorostenci v derby s Vrchovinou remizovali

-ls-
Dorostenci FC VM v derby s Vrchovinou na Tržišti. 
Foto: Libor Smejkal ml.
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MSD sk. D
Sokol Tasovice – FC VM 0:2 
(0:0)
Střelci: 60. a 79. (PK) Görner. 
Rozhodčí: Polák, Soukal, Líkař. 
Sestavy FC VM: Invald – Kozuň 
(79. Štefka), Mucha P., Šimáček, 
Krejčí – Dufek (60. Vítek), Berka 
(77. Maruška), Netrda – Simr, 
Görner, na lavičce Simandl, tre-
nér Smejkal. ŽK: Fukal, Čerstvý, 
Doležal, Pechal – Görner, Berka. 
Diváků: 260.
Na mokrém terénu začali domácí 
aktivněji. K vážnějšímu zakonče-
ní se dostali v 10. minutě, když 
pronikl středem naší obrany 
Dítě, a hned o tři minuty později 
to byl opět on, ale z úhlu pozor-
ného Romana Invalda neprostře-
lil. Naši se dostali k zakončení v 
15. minutě kdy po centru Miloše 
Netrdy sklepl míč Pavel Simr k 
Radku Görnerovi, ale ten jej dob-
ře netrefil. V 18. minutě poslal 
vydařenou přihrávku za obranu 
domácích Eda Smejkal, ale po-
mezní rozhodčí akci pro ofsajd 
Radka Görnera zastavil. Ve 23. 
minutě jsme ztratili špatným 
důrazem míč, Dítě poslal centr 
do vápna, ale Vyžrálek v dobré 
střelecké pozici přestřelil. Ve 27. 
minutě jsme se dostali do vápna 

hostů, Jarda Dufek přihrál Rad-
kovi Görnerovi, jeho střelu však 
domácí gólman vyrazil a dorážka 
Lukáše Berky skončila vedle levé 
tyče. Ve 34. minutě přišla největší 
šance domácích, když přihrávka 
za naši obranu našla zcela volné-
ho Doležala, ten šel sám na Ro-
mana Invalda, ale jeho střela jen 
lehce minula levou tyč naší brá-
ny. Domácí v těchto chvílích při-
tlačili náš tým, další nebezpečný 
centr do vápna vyrazil Roman 
Invald k Horáčkovi, ale jeho stře-
la trefila dobře stojícího Slávka 
Kozuně. Domácí hráči i nadále 
hrozili nebezpečnými centry, ale 
ty naše obrana v čele s Romanem 
Invaldem bezpečně odvracela. A 
tak když rozhodčí ukončil první 
poločas, odcházeli do kabin spo-
kojenější hostující hráči.
Hra se ve druhém poločase vy-
rovnala. Naši hráči zpřesnili při-
hrávku a vyrovnali se domácím i 
v bojovnosti. Do prvního zakon-
čení se dostali hosté, ale střelu 
Lukáše Berky po centru Miloše 
Netrdy domácí gólman zachytil. 
V 55. minutě se do dobré pozice 
dostali domácí hráči, ale Dítě hla-
vičkoval po centru J. Šuráně nad 
naši bránu. V 60. minutě jsme 
založili rychlý protiútok, centr 

našel Pavla Simra, který poslal 
přesnou přihrávku Lukáši Berko-
vi a jeho centr zakončil přesnou 
střelou Radek Görner 0:1. I po 
vstřelené brance jsme se dál tlači-
li do vápna soupeře, ale po centru 
Jakuba Vítka a prodloužení Rad-
ka Görnera trefila střela Miloše 
Netrdy jen domácího obránce. V 
64. minutě rozehrál rohový kop 
Miloš Netrda, jeho centr našel ve 
vápně Pavla Simra, ale zakončení 
hlavou domácí gólman zachytil. 
V dalších minutách to však byli 
opět domácí hráči, kteří převza-
li aktivitu a tlačili se k našemu 
vápnu. V 65. minutě vystřelil 
nebezpečně z 20 metrů Pechal, 
náš gólman jeho střelu vyrazil 
před sebe, ale výborným zákro-
kem zneškodnil dorážku Dítěte. 
Domácí hráči posílali jeden centr 
za druhým do našeho pokuto-
vého území, ale Roman Invald 
prokazoval své nesporné kvality 
a soupeře svými zákroky k za-
končení nepustil. Nám se dařilo 
přecházet do rychlých protiútoků 
a po jednom z nich se dostal do 
vápna Radek Görner, při pokusu 
o obejití domácího gólmana byl 
podražen a následný pokutový 
kop s přehledem proměnil. To 
už se na kopačky domácích do-

stala nervozita a i když se snažili 
v závěru utkání stav 0:2 změnit, i 
díky velké obětavosti a bojovnos-
ti našich hráčů se jim to nepo-
dařilo. Přesto nám v 85. minutě 
zatrnulo, když se domácí hráči 
dožadovali po souboji v malém 
vápně pokutového kopu, ale roz-
hodčí Soukal souboj jako nedo-
volený neposoudil. V 93. minutě 
rozhodčí zápas ukončil a radost 
na hostující lavičce byla veliká. 
Nakonec i domácí uznali, že naše 
vítězství bylo zasloužené, i když 
výsledek mohl být opačný, pokud 
by domácí proměnili své šance.
„V prvním poločasu měli větší 
iniciativu na kopačkách domácí, 
vytvořili si několik gólových pří-
ležitostí, které naštěstí nedokázali 
proměnit. My jsme dnes v úvodu 
nastoupili v rozestavení 4–4–1–1, 
abychom eliminovali úvodní tlak 
domácích. Do druhého poločasu 
jsme šli s tím, že musíme maxi-
málně podpořit náš útok a záro-
veň zodpovědně bránit směrem 
dozadu. To se nám povedlo, měli 
jsme větší držení míče, vytvořili 
jsme si více gólových příležitos-
tí, které se nám podařilo ve dvou 
případech proměnit. Myslím si, 
že jsme v dnešním utkání za-
slouženě zvítězili, hlavně prací 

ve druhém poločase. Chtěl bych 
vyzdvihnout výkon našich mla-
dých hráčů, kteří nám pomohli 
zacelit místa v naší sestavě po 
vykartovaných hráčích. V jar-
ních zápasech byly Tasovice náš 
nejzdatnější soupeř,“ zhodnotil 
zápas trenér Libor Smejkal st.
K dalšímu utkání nastoupíme 
v neděli 29. 4. v 10.15 v derby 
proti Žďáru.

1. Žďár n. Sáz. 21 14 5 2 42:15 47
2. DOSTA Bystrc 21 12 5 4 34:16 41
3. Napajedla 21 11 4 6 35:19 37
4. Tasovice 21 10 5 6 39:30 35
5. Vyškov 21 10 2 9 28:27 32
6. Pelhřimov 21 8 6 7 28:28 30
7. Spytihněv 21 9 3 9 33:36 30
8. Vrchovina 21 8 5 8 18:22 29
9. Velké Meziříčí 21 7 6 8 30:28 27
10. Bohunice 21 7 5 9 29:33 26
11. Polná 21 7 4 10 35:36 25
12. Hodonín 21 7 4 10 24:34 25
13. Třebíč 21 6 6 9 28:30 24
14. Vikt. Otrokovice 21 6 4 11 21:30 22
15. Sparta Brno 21 6 2 13 19:40 20
16. Přerov 21 3 8 10 24:43 17

Velmez si poradil se zdatným soupeřem

Velmez před bránou tasovického gólmana. Foto: 
Libor Smejkal ml.

-myn-

V sobotu 21. dubna v odpoledních hodinách proběhl 
ve Velkém Meziříčí sprint v orientačním běhu.
Závodu se zúčastnilo přes 250 závodníků, kteří si po-
měřili svou formu ve 27 kategoriích. Mezi nimi absol-
vovali svou trať i čtyři studenti z velkomeziříčského 
gymnázia, kteří předvedli parádní sprinterský výkon. 
V kategorii P (příchozí) porazili všechny soupeře a z 
celkového počtu čtrnácti závodníků na trati dlouhé 
1,5 km (vzdušnou čarou) s 8 kontrolami se umístili 
takto: 1. Jiří Horký 10.52, 2. Jakub Procházka 12.05, 3. 
Jaroslav Toman 12.41 a v kategorii D18 (děvčata, 18 
let) 2,2 km, 12 kontrol zvítězila Kateřina Doleželová 
časem 15.22.
Ceny nejlepším závodníkům předal starosta města 
Radovan Necid. Děkujeme sponzorům, kteří přispěli 
cenami pro nejlepší závodníky a zástupcům FC Velké 
Meziříčí, jež běžcům poskytli zázemí na fotbalovém 
hřišti.

Orientační běžci závodili v ulicích Velkého Meziříčí

-dol-, 2 × foto: Iva Doleželová ml.

2. liga mužů Morava jih
Sokol Sokolnice – TJ Sokol VM 
26:26 (17:14)
V neděli odpoledne zajíždělo naše 
A mužstvo na půdu Sokolnic v 
rámci 18. kola 2. ligy. Trenér Vaver-
ka se musel obejít bez dlouhodobě 
zraněného Martina Kříbaly a také 
leváckého dua Živčic – Strašák, na-
proti tomu měl po delší odmlce k 
dispozici Večeřu.
Souboj v nafukovací hale začal 
lépe pro naše barvy, když úspěš-
ně vedené útoky přes spojky, 
které se prosazovaly ze střední 
vzdálenosti, znamenaly vedení 
1:3. V další části hry se našim 
hráčům dařilo udržovat dvou až 
čtyřbrankové vedení. V 24. mi-
nutě za stavu 11:13 nastal zvrat, 
kdy po sérii vyloučení na obou 
stranách domácí otočili vývoj ve 
svůj prospěch a do poločasu si 
vytvořili vedení 17:14.
Do druhé půle vstoupili naši hrá-

či s jasným cílem, a to vzít vedení 
na svoji stranu. V prvních 13 mi-
nutách neobdrželi díky bezchyb-
né defenzivě ani jednu branku a 
strhli vedení opět na svoji stranu 
(43. minuta 17:21). Soupeř na 
tento stav reagoval oddechovým 
časem, který mu prospěl a snížil 
na rozdíl dvou branek. Stále ak-
tivní a pohybem lepší Meziříčští 
však opět odskočili na rozdíl čtyř 
branek (49. minuta 20:24). Bo-
hužel v 50. minutě musel opustit 
hrací plochu Večeřa, který viděl 
za třetí vyloučení červenou kar-
tu, a tím se snížila úderná síla 
našich spojek. Domácí začali 
mohutně dotahovat, především 
díky přesilovým hrám, a v 25. 
minutě se dostali na nejtěsnější 
rozdíl 24:25. V této minutě také 
musel hřiště opustit Petr Kříbala, 
který stejně jako Večeřa viděl ČK 
za třetí vyloučení, které, nutno 
podotknout, bylo velice přísné. 

Hosté tak dohrávali poslední pě-
timinutovku bez obou hlavních 
střelců, což se projevilo ve stře-
lecké potenci, a do konce utkání 
vstřelili už jen jedinou branku. 
Domácím se v 27. minutě poda-
řilo srovnat skóre na 26:26. Do 
konce zápasu už žádná střela v 
síti neskončila, a tak se obě druž-
stva rozešla smírně.
Sedmimetrové hody 4/2:2/2 vy-
loučení: 8:11 navíc ČK za 3 × 2 
minuty Šebeček – Kříbala Pe. a 
Večeřa, počet diváků 65. 
Sled branek: 1:3, 4:5, 5:8, 8:10, 
10:12, 11:13, 17:14, 17:21, 19:22, 
20:24, 23:25, 24:26, 26:26. 
Sestava a branky: Stoklasa Da-
vid, Kotík Libor – Fischer Radim 
(7/2), Večeřa Vítězslav (6), Bez-
děk Jakub (4), Kříbala Petr (4), 
Konečný Ladislav (3), Necid Mi-
loš (1), Kaštan Jiří (1), Babáček 
Petr, Trojan Vítězslav, Kříbala 
Pavel, trenér Vaverka Vlastimil, 

vedoucí družstva Vodák Petr.
1. N.Veselí 18 17 0 1 587:459 34
2. Hustopeče 18 16 0 2 584:398 32
3. Prostějov 18 11 0 7 535:527 22
4. Kostelec n.H. 18 10 0 8 478:469 20
5. Bohunice  18 10 0 8 473:470 20
6. Ivančice 18 9 1 8 462:465 19
7. V. Meziříčí  18 9 1 8 449:467 19
8. SK Kuřim  18 6 2 10 495:530 14
9. Maloměřice  18 6 0 12 436:484 12
10. H.Brod 18 6 0 12 494:545 12
11. Sokolnice 18 3 2 13 448:524 8
12. Telnice 18 1 2 15 424:527 4

Divize mužů
Sokol Hostěrádky – TJ Sokol 
VM B 24:22 (12:12)
Sedmimetrové hody 3/2:3/3, vy-
loučení: 5:7 navíc za 3 × 2 minu-
ty ČK Babáček. Sled branek: 1:3, 
4:4, 7:5, 10:9, 12:12, 15:14, 17:16, 
18:18, 21:19, 22:21, 24:22. 
Sestava a branky: Poul Ondřej 
– Trojan Vítězslav (8), Babáček 
Petr (5/3), Málek Tomáš (3), No-
votný Václav (3), Kříbala Pavel 
(2), Necid Miloš (1), Rosa Jakub 
(1), Kříbala Pavel, Pospíšil Jan, 
Novotný Radek, Kubiš David, 
trenér Kříbala Pavel.

Házenkáři áčka venku remizovali, béčko prohrálo

1. A tř., sk. B 
Stonařov – FC VM B 1:2 (0:1)
Rozhodčí: Holub – Petr Kůrka, 
Jaroslav Kůrka. Diváci: 60. Bran-
ky: Šána (83.) – Beran (29.), Liška 
(46.). Sestava FC VM: Simandl – 
Z. Mucha, Halámek, M. Polák, 
Netolický – Vítek, Souček, A. Pól 
(65. Malec), Veselý (75. Kame-
ník) – Beran, Liška.
K utkání jsme nastoupili s dvěma 
hráči A týmu, kteří pykají v divi-
zi za čtyři žluté karty. Na začátku 
měli šanci Příhoda a Gavaller, ale 
netrefili. Hrozili ovšem i Velko-
meziříčští. Dvakrát se protlačili 
do zakončení Liška a Beran, ale 
na Krupicu nevyzráli. Až ve 29. 
minutě dal Beran první gól, když 
mu přihrál do běhu mezi obránci 
Netolický. Od té chvíle se domácí 
dostali do křeče a my jsme měli 
navrch. Jenže všechny tutovky 
vyzněly do prázdna. A mohl přijít 
trest. Těsně před pauzou udělala 
naše obrana hrubku a Příhoda šel 
opět sám na Simandla, jenže ho 
napálil do nohou. Do druhé po-
loviny jsme šli s cílem vstřelit gól. 
A to se vyplnilo už ve 46. minutě, 
když udělali domácí hrubku ve 
vápně, Beran našel volného Liš-

ku, a ten zakončil. Tím bylo o ví-
tězi takřka rozhodnuto. Naopak 
jsme měli spoustu rychlých vý-
padů, kterými jsme mohli své ve-
dení pojistit. To se nám ale nepo-
vedlo a sedm minut před koncem 
snížil po Škrdlově důrazu Šána. 
Ovšem na nic víc se tým Stona-
řova už nezmohl. „Dokázali jsme 
docela brzo vstřelit rychlý gól na 
soupeřově hřišti, a tím nastolit i 
tempo hry. Bohužel, stejně jako 
v ostatních zápasech jsme nedali 
jasné góly a museli se strachovat 
do poslední minuty. Soupeř se 
snažil vstřelit branku jen po na-
kopávaných míčích. Jsem rád, že 
jsme zápas o šest bodů zvládli a 
odvezli si ze Stonařova důleži-
té vítězství,“ usmíval se trenér 
rezervy Velkého Meziříčí Libor 
Smejkal ml.
1. Náměšť-Vícenice 18 13 4 1 58:22 43
2. Štěpánov n. S. 18 11 2 5 26:27 35
3. Křoví 18 10 4 4 47:35 34
4. Rantířov 18 9 6 3 33:21 33
5. Kouty 18 8 4 6 36:28 28
6. Budišov-Nárameč 18 8 3 7 42:39 27
7. Žďár n. S. B 18 7 4 7 32:27 25
8. Třešť 18 7 3 8 27:31 24
9. Rapotice 18 6 5 7 44:36 23
10. Herálec (ZR) 18 7 0 11 47:58 21
11. Třebíč HFK B 18 6 3 9 32:46 21
12. V. Meziříčí B 18 5 3 10 28:38 18
13. Stonařov 18 4 3 11 34:42 15
14. Bohdalov 18 2 2 14 18:54 8

-ls-, foto: L. Smejkal

Benfika zabodovala

-šid-


