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Obvinění z několika trestných činů čelí tři muži

DNES omezené 
vydání

Kriminalisté z odboru hospo-
dářské kriminality Krajského 
ředitelství policie kraje Vysoči-
na ukončili v minulých dnech 
vyšetřování velice rozsáhlého 
případu, který se týkal ovlivňo-
vání a nestandardního průběhu 
závěrečných zkoušek při získá-
vání řidičského oprávnění ve 
Velkém Meziříčí. Vyšetřovatel 
předložil spisový materiál 
státnímu zástupci s návrhem na 
podání obžaloby.

Tři muži byli obviněni z několika 
trestných činů. Zkušební komi-
sař Městského úřadu ve Velkém 
Meziříčí byl obviněn z trestných 
činů zneužívání pravomoci veřej-

ného činitele a přijímání úplat-
ku. V případě prokázání viny 
mu hrozí trest odnětí svobody v 
trvání 2 roky až 8 let. Majitel a 
učitel autoškoly v jedné osobě byl 
obviněn z pomoci k trestnému 
činu zneužívání pravomoci veřej-
ného činitele a z trestného činu 
podplácení. V případě prokázání 
viny mu hrozí trest odnětí svobo-
dy v trvání 1 rok až 5 let. Učitel 
jiné autoškoly byl obviněn z po-
moci k trestnému činu zneužívá-
ní pravomoci veřejného činitele, 
z trestných činů podplácení a 
přijímání úplatku. V případě pro-
kázání viny mu hrozí trest odnětí 
svobody v trvání 1 rok až 5 let.
Celý případ začali v lednu roku 

2010 vyšetřovat žďárští krimi-
nalisté, kteří tehdy obvinili tři 
muže z trestných činů zneužívání 
pravomoci veřejného činitele a 
přijímání úplatku. Zatčení všech 
tří osob se tehdy realizovalo ve 
spolupráci se zásahovou jednot-
kou a proběhlo bez jakýchkoliv 
problémů.  Všichni obvinění byli 
v té době stíháni vazebně. Dů-
vody vazby ale pominuly, proto 
byli všichni tři muži v roce 2010 
propuštěni a jejich trestní stíhání 
bylo vedeno na svobodě.
Vyšetřování případu bylo od sa-
mého počátku velice náročné, a 
to zejména s ohledem na vysoký 
počet osob, kterých se dotýkalo. 
Případ se velmi obtížně objasňo-

val také s ohledem na specifické 
problémy, které jsou spojené se 
složitým dokazováním korupce. 
Proto tento případ převzali kraj-
ští kriminalisté, kteří se ve spo-
lupráci s Ministerstvem dopravy 
České republiky zaměřili na zá-
věrečné zkoušky na Městském 
úřadě ve Velkém Meziříčí, které 
byly vykonány za období od čer-
vence 2006 do prosince 2009. Pro 
představu, jak bylo vyšetřování 
rozsáhlé, uvádíme, že se za tuto 
dobu šlo o zhruba 3800 závěreč-
ných zkoušek. Jednalo se o obdo-
bí, kdy žadatelé skládali zkoušku 
z testu již elektronickou formou. 
Podle vyšetřovatele případu, 
vrchního komisaře odboru hos-

podářské kriminality kpt. Mgr. 
Jiřího Šustáčka, musely být nej-
dříve ze všech  závěrečných zkou-
šek vyčleněny ty, u nichž bylo na 
základě konkrétních zjištěných 
skutečností podezření, že ne-
proběhly zákonným způsobem.  
Kriminalisté se tak zabývali prů-
během zhruba čtyř stovek závě-
rečných zkoušek konkrétních ža-
datelů. Šlo o občany z celé České 
republiky, ale také o cizí státní 
příslušníky. 
Kriminalisté pracovali v průběhu 
vyšetřování s různými důkazní-
mi prostředky, ze kterých jedno-
značně vyplynulo, že v případě 
126 žadatelů závěrečné zkoušky 
neprobíhaly tak, jak by měly. 

Toto zjištění se týkalo celkem 166 
jednotlivých částí zkoušky, které 
tvoří ve svém souhrnu závěreč-
nou zkoušku žadatele o řidičské 
oprávnění – závěrečného zku-
šebního testu z pravidel provozu 
na pozemních komunikacích, 
zkoušky praktické jízdy s moto-
rovým vozidlem nebo zkoušky 
znalostí ovládání a údržby vozi-
dla. Ve 134 případech bylo zjiš-
těno nestandardní chování při 
psaní závěrečných testů, ve 13 
případech žadatelé neabsolvo-
vali zkoušku znalostí ovládání a 
údržby vozidla. V 19 případech 
žadatelé nejeli závěrečnou jízdu, 
přesto bylo potvrzeno, že při zku-
šební jízdě prospěli.

Vyšetřování případu nestandardního průběhu zkoušek v autoškole je uzavřeno

Pokr. str. 3

Vzhledem ke státním svátkům, 
které připadají na 1. a 8. květen 
2012, vycházejí naše noviny v 
omezeném rozsahu. Z technic-
kých důvodů, které jsou dány 
smluvními podmínkami s tis-
kárnou, vychází dnešní číslo i to 
příští v rozsahu osmi stran.
Děkujeme za pochopení.      -ivh-

Herci a zpěváci z divadelního 
spolku Ikaros nabídli poslucha-
čům opět kvalitní podívanou. 
Ve druhém díle svého pořadu s 
názvem Galerie světového mu-
zikálu, se znovu předvedli v tom 
nejlepším světle. 

Text a foto: Iva Horká

Galerie muzikálu 2 nabídla opět kvalitní podívanou

Více čtěte na straně 3

Řeší nebezpečnou křižovatku
Dopravní inspektorát policie 
ze Žďáru nad Sázavou upozor-
nil počátkem dubna Krajskou 
správu a údržbu silnic Vysočiny 
na závadu na jedné z jejích ko-
munikací ve Velkém Meziříčí.

Jde o betonové zábradlí na mostě 
přes Oslavu na křižovatce místní 
komunikace Poříčí a krajské sil-
nice na Vrchovecké, které řidi-
čům vyjíždějícím od domu zdraví 
brání ve výhledu do křižovatky. 
„Na základě vlastního vyhodno-
cení, podnětu občanů a Měst-
ského úřadu Velké Meziříčí upo-
zorňujeme na prvek negativně 
ovlivňující bezpečnost účastníků 
silničního provozu,“ píše ve zprá-
vě komisař dopravního inspekto-
rátu Milan Prokop a pokračuje, 
„žádáme o přijetí opatření v dané 
věci.“ 
Samo vedení města na problema-
tické místo také několikrát upo-
zorňovalo a hodlá v tom pokra-
čovat, dokud nedojde k nápravě, 
jak potvrdil starosta Radovan 
Necid. 
Zmiňovaná křižovatka na Vrcho-
vecké ulici je dokonce již několik 
let na seznamu nejnebezpeč-

nějších míst v kraji. I přesto, že 
byla osazena zrcadlem, které má 

orientaci řidičům v daném místě 
usnadnit, zůstala místem častých 

dopravních nehod.
Martina Strnadová

Dotace půjde i na zámek
Jeden milion dvě stě čtyřicet 
tisíc korun letos půjde z mi-
nisterstva kultury do Velkého 
Meziříčí na opravu nemovitých 
kulturních památek. Budou to 
předzámčí areálu zámku a dva 
domy na náměstí. 

Střecha předzámčí nad objek-
tem, který využívá muzeum 
jako depozitář, je v havarijním 
stavu. Vlastník zámku, rodina 
Podstatzky-Lichtenstein, ji pro-
to hodlá letos přednostně opra-
vit, namísto původně plánované 
restaurace arkády na vnitřním 
nádvoří zámku. Celková obnova 
havarijní části předzámčí, což je 
vlastně výměna dřevěného šinde-
le, si vyžádá 1.088.800 korun. Při 
rozdělování dotace z ministerstva 
kultury na ni zastupitelé schválili 

příspěvek 543 tisíc korun.
Dalších 458 tisíc korun přidělili 
na opravu střechy Obecníku v 
jeho dvorní části. Ta je pokrytá 
asfaltovým šindelem, jehož stav 
je také velmi špatný a do podkro-
ví budovy proto zatéká. Střecha 
bude nově pokryta měděným 
plechem namísto původně plá-
nované levnější varianty cem-
britem (dříve eternit). Celková 
částka za opravu je dle nabídky 
vybrané firmy 1.064.304 korun.
Z celkové finanční podpory z 
programu regenerace minister-
stva kultury zbývá po odečtení 
předchozích dvou akcí 239 tisíc 
korun. Zastupitelé schválili při-
dělení těchto peněz na opravu 
dvorní fasády domu číslo popis-
né 84 na Náměstí.

Martina Strnadová

Policie i město upozorňují na nebezpečnou křižovatku na ulici Vrchovecká. V 
místech se odbočuje také ke zdejšímu Domu zdraví, který navštěvuje velké 
množství lidí. Proto jde o rušný úsek silnice. Foto: Martina Strnadová

Omezení na silnici platí
Až do 31. 10. 2012 je částečně uzavřena silnice II/360 v km 104,600–
105,650 v k. ú. Velké Meziříčí (Vrchovecká, U Zl. křížku), III/36054 
v km 0,200–1.800 v k. ú. Oslavice, III/36049 v km 0,000–0,200; 
0,562–1.100 v k. ú. Mostiště, III/36048 v km 2,033–2,140 v k. ú. 
Mostiště, III/35433 v km 11,810–12,338 v k. ú. Mostiště. 
Malá Stránka, (V Jirchářích) - celá ulice Malá stránka 1.10. – 31. 10. 
2012. Po úsecích max. délky 25 metrů. –měú–

MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ
vás srdečně zve na
PIETNÍ VZPOMÍNKU OBĚTÍ II. SVĚTOVÉ VÁLKY 
A VELKOMEZIŘÍČSKÉ TRAGÉDIE

7. května 2012 v 17 hodin, hřbitov Karlov, památník padlých Velké Meziříčí.
Začátek v 17 hodin. Odjezd autobusu v 16.30 od Jupiter clubu se zastávkou „U Kozů“.

ing. Radovan Necid, 
starosta Velkého MeziříčíAkci spoluorganizuje Český svaz bojovníků za svobodu.

Blíží se talentové zkoušky do ZUŠ
Talentové přijímací zkoušky pro školní rok 
2012/2013 na ZUŠ Velké Meziříčí se budou konat 
v těchto termínech:
Hudební a výtvarný obor: 28.–31. 5. 2012, 14.00–17.00 
Taneční obor: 29. 5. 2012, 13.00–17.00
Literárně-dramatický obor: 1. 6. 2012, 15.30–18.30

-zuš-

Město Velké Meziříčí
pořádá 

tradiční řemeslné trhy 
ve středu 16. 5. 2012. 

Náměstí bude celý den 
uzavřeno.

XXXV. GASTRODEN
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Discgolfové hřiště využijí děti i senioři
Velkomeziříčští hodlají rozšířit 
nabídku sportovních aktivit ve 
městě a jako první na Vysočině 
zřídit v Kunšovci hřiště pro 
discgolf. To je v současné době 
jedna z nejdostupnějších forem 
sportovně – rekreačního zaří-
zení. Přínosné na ní je hlavně 
to, že je určená všem věkovým 
kategoriím. Navíc by měla do 
Velkého Meziříčí přilákat i 
turisty.

„Na discgolfu se mi líbí to, že jej 
může zkusit každý. Může si jít za-
hrát babička s dědečkem a vnou-
četem,“ popisuje místostarosta 
města Josef Komínek a dodává, 
že to je právě to, co ve Velkém 
Meziříčí lidem chybí – spor-
tovní vyžití i pro seniory. Navíc 
jeho pořízení nevyžaduje velké 
finanční náklady. „Je to mnohem 

levnější a pro širší skupinu lidí, 
než třeba takový skatepark,“ po-
dotýká ještě místostarosta.
Město se pokusí na výstavbu hři-
ště získat dotaci z Fondu Vysoči-
ny, která by mohla pokrýt třicet 
procent nákladů. Zda uspěje, se 
dozví do konce června. Sedm-
desát procent nákladů by šlo ze 
zdejšího rozpočtu, na což radní 
již vyčlenili necelých čtyři sta ti-
síc korun. Ty by měly jít nejen na 
výstavbu samotného hřiště, ale 
i na pořízení doplňkového mo-
biliáře – laviček a odpadkových 
košů. Provoz budou zajišťovat 
technické služby města.
Pointa discgolfu se shoduje s gol-
fovou – tedy dostat určitý před-
mět do vytyčeného cíle. V tomto 
případě míčky nahrazují plastové 
talíře a jamky zase speciální oce-
lové koše. A to je všechno, co dis-

cgolfista potřebuje. Vítězem hry 
se pak stává ten, který dostane 
talíře do všech košů na nejmen-
ší počet hodů. „Lehký adrenalin, 

zábava, zaujetí, soutěžní atmosfé-
ra a přitom nic fyzicky náročné-
ho,“ shrnuje Zuzana Villertová, 
manažerka projektu.

Discgolfové hřiště v Kunšovci by 
mělo mít celkem devět jamek. 
Nebude vyžadovat žádné zásad-
ní zásahy do terénu. V podstatě 
bude nutné jen zabetonovat do 
země koše a vytvořit ke každému 
výhoziště, tedy rovnou plochu 
s podložkou z umělé trávy. Pří-
rodní překážky v podobě stromů, 
keřů, vodní plochy či bahnitého 
terénu ke hře patří, jejich překo-
návání je přímo žádoucí. 
Začátek hřiště pak bude osazen 
informační tabulí s mapou a sou-
hrnem pravidel a každá jednotli-
vá jamka tabulkou s jejím popi-
sem. To je vše. Plastové talíře by 
měly být k prodeji na informač-
ním centru, a nebo k zapůjčení v 
restauraci na Tržišti, která je den-
ně v provozu.
Mimo lokality v Kunšovci by 
měly být dva koše s výhozišti i 

na trávě před základní školou na 
Školní ulici. Děti by si tam hru 
mohly natrénovat a posléze vyu-
žít zkušenosti na velkém hřišti v 
Kunšovci. 
Stejně tak senioři z blízkého 
domu s pečovatelskou službou či 
domu pro seniory. Zájemci si bu-
dou moci vyzkoušet discgolf ve 
Velkém Meziříčí ještě dříve, než 
bude hřiště postaveno. 
„Prezentace proběhne u třetí zá-
kladní školy 14. června dopoled-
ne, v rámci olympiády základních 
škol pro první stupeň,“ přidává 
pozvánku Zuzana Villertová.
V České republice je discgolfo-
vých hřišť zatím šest. Nejbližší je 
v Uherském Hradišti, další jsou 
například v Praze-Chodově, kde 
se byli podívat zástupci našeho 
města,  či ve Špindlerově Mlýně.

Martina Strnadová

Místostarosta města Josef Komínek si vyzkoušel 
discgolfové hřistě v Praze. Foto: archiv MěÚ

Každý, kdo aktuálně potřebuje 
nový občanský průkaz, či pas 
pro sebe nebo svého potomka, 
se dnes ve Velkém Meziříčí 
musí obrnit trpělivostí. Nová 
legislativa totiž způsobila, že 
o občanku už lidé nemohou 
žádat na svém obecním úřadě, 
ale pouze v nejbližším větším 
městě. 

Další problém je konec možnosti 
mít dítě zapsané ve svém pasu. 
Na přepážkách se tak tvoří fronty 
a radnice apeluje na své klienty, 
aby využili možnosti elektronic-
kého objednávání na webových 
stránkách www.mestovm.cz.
„K 1. lednu 2012 nedošlo ze stra-
ny státu na našem úřadě k navý-

šení počtu pracovišť k vyřizování 
dokladů (občanského průkazu, 
cestovního dokladu), ač se jedná 
o výkon přenesené státní správy. 
Ministerstvo vnitra tento krok 
zdůvodňuje nedostatkem financí 
ve státní pokladně. Došlo pouze 
k rozšíření stávajících dvou pra-
covišť o legislativou vynucená 
externí zařízení,“ popisuje pro-
blém vedoucí správního odboru 
velkomeziříčské radnice Josef 
Švec a dodává, „k 1. lednu 2012 
došlo k legislativní změně a je 
vydáván občanský průkaz již jen 
se strojově čitelnými údaji a to s 
elektronickým čipem nebo bez 
čipu. Současně byla legislativně 
zrušena možnost zažádat o nový 
občanský průkaz na matričním 

úřadě (Velká Bíteš, Křižanov, 
Měřín, Osová Bítýška, Tasov). 
Všichni žadatelé musí navštívit 
pracoviště ve Velkém Meziříčí a 
zažádat osobně o vydání OP. Ten-
to úkon je současně časově ná-
ročnější, neboť dochází k pořizo-
vání fotografie žadatele. Současně 
pracovníci úřadu nově vyjíždějí k 
nepohyblivým občanům v území 
ORP a zařizují vystavení a pře-
dání nového OP v tzv. režimu off 
line. Tento administrativní úkon 
je rovněž velmi časově náročný.“
Zatímco o cestovní pas v prvních 
třech měsících loňského roku po-
žádalo ve Velkém Meziříčí 200 
lidí, letos ve stejném období žá-
dalo o pas 600 lidí. Od ledna do 
března chtělo loni nový občanský 

průkaz 940 lidí, letos ve stejném 
období 990 a dalších 14 požáda-
lo o návštěvu úředníků u sebe 
doma. Největší fronty se tak dnes 
ve Velkém Meziříčí tvoří hlavně 
odpoledne v pondělí a ve středu. 
Lidé přitom mohou na přepážky 
přijít každý den od 8.00, v pon-
dělí a ve středu do 17.00, v ostat-
ní pracovní dny do 13.00. Další 
možností, jak se čekání vyhnout, 
je elektronické objednání na kon-
krétní den a hodinu, které klienti 
najdou na www.mestovm.cz.
Otevírací doba přepážek dokladů:
Po 8.00 – 17.00
Út 8.00 – 13.00
St 8.00 – 17.00
Čt 8.00 – 13.00
Pá 8.00 – 13.00

Fronty na přepážkách vyřeší 
elektronické objednání

Úředníci uklízeli město

Ve čtvrtek 19. dubna 2012 se 
sedm úředníků Městského 
úřadu Velké Meziříčí zapojilo 
do krajské akce nazvané Čistá 
Vysočina 2012. 
Prošli jsme okolí autobusového 
nádraží (oba břehy řeky Osla-
vy pod autobusovým nádražím, 
svah nad nádražím a ostatní 
zelené plochy v blízkém oko-
lí, abychom posbírali odpadky, 
které tam lidé vyhodili. Domní-
vali jsme se, že to s množstvím 
nebude tak zlé, ale při prvních 
několika krocích jsme zjistili, že 
odpadků bude mnohem víc, než 
se na první pohled zdálo. Nachá-
zeli jsme kelímky od kávy, kra-
bičky od cigaret, igelitové sáčky, 
obaly od sušenek, čokoládových 
tyčinek a apod. Sem tam se našla 
i nějaká součást oděvu, nevábné 
součásti osobní hygieny nebo 
monitor od počítače. Od dvou 
hodin odpoledne do zhruba čtyř 
jsme nasbírali 12 pytlů odpadků.

Je škoda, že v době, kdy je mož-
nost legálně a zdarma zlikvidovat 
odpad v nádobách k tomu urče-
ných, ve sběrných dvorech, pro 
veřejnost přístupných skládkách 
a spoustě míst zpětného odběru 
výrobků a v zařízeních ke sběru 
odpadů, nacházíme všude kolem 
sebe ve městě, podél silnic a cest, 
ale i v přírodě tolik odložených 
nepotřebných věcí. 
Z velkomeziříčského regionu se 
do akce zapojilo 18 organizací 
nebo zájmových sdružení, cel-
kem asi 720 osob.
Děkuji svým kolegům, ale i orga-
nizacím, zájmovým skupinám a 
všem dobrovolníkům, kteří se do 
akce zapojili. A jaké je naše přání 
po skončení akce? Aby příkopy 
a veřejná prostranství vydržely 
dlouho čisté. A když se to nepo-
daří, pustíme se do sbírání od-
padků zase příští rok.

Bc. Zdislava Oplatková – odbor 
životního prostředí

Některým úředníkům velkomeziříčské radnice není 
lhostejný nepořádek ve městě. Foto: archiv MěÚ

  Jak se nedostat do dluhové pasti

1) Nezadlužujte se kvůli věcem, 
které nutně nepotřebujete.
2) Po odečtení všech měsíčních ná-
kladů (nájem, energie, telefon, jíd-
lo, splátky, aj.) by vám mělo zbýt 
20 % v rezervě.
3) Pokud nelze situaci zvládnout 
jinak, zadlužte se pouze na ne-
zbytně nutnou částku. Čím méně 
si půjčíte, tím dříve dluh splatíte. 
Zadlužte se pouze na to, co oprav-
du nutně potřebujete a co má 
dlouhodobou hodnotu.
4) Často bývá výhodnější půjčit si 
od banky než u nebankovních spo-
lečností, přestože vyřízení půjčky u 
banky trvá déle.
5) Pokud je v reklamě, že úrok 

je např. od 8 %, zpravidla bude-
te splácet větší úrok. Ptejte se na 
úroky, všechny poplatky, povinná 
pojištění, výši splátek, dobu splá-
tek.  Porovnávejte konečné ceny 
v případě, že se rozhodujete mezi 
více úvěry.
6) Zjistěte si smluvní pokuty, které 
mohou být nepřiměřeně vysoké, a 
podmínky, za kterých je povinnost 
smluvní pokuty platit.
7) Smlouvu o úvěru čtěte i se 
smluvními podmínkami a nepo-
depisujte, pokud je psána drob-
ným písmem nebo jsou v ní usta-
novení, kterým nerozumíte.
8) Požádejte věřitele, aby vám dal 
nepodepsaný návrh smlouvy s se-

bou na dobu, během které budete 
mít možnost návrh smlouvy v kli-
du prostudovat a zkonzultovat s 
odborníkem. Ten Vám poradí, zda 
smlouva je výhodná či nikoliv.
9) Pokud dlužíte, řešte dluhy ak-
tivně. Neignorujte telefony a poš-

tu od věřitelů. Pokud nemůžete 
splácet, okamžitě komunikujte s 
věřitelem a domluvte s ním řešení, 
např. odklad nebo snížení splátek. 
Pokud věřitele ujistíte, že chcete 
dluhy splácet, je snazší se s ním 
dohodnout.

10) Neřešte dluhy dalším zadluže-
ním, jinak se situace bude opako-
vat a zhoršovat.
11) Pečlivě plaťte podle splátkové-
ho kalendáře. Schovávejte veškeré 
doklady o splátkách.
12) Nebuďte ručitelem dalších 

půjček.
13) Omezte výdaje na minimum, 
např. za telefony, internet, energie 
a spotřební zboží, které nutně ne-
potřebujete. Pokuste se najít další 
výdělečnou činnost – odpolední, 
víkendovou aj.

14) Pokud je vaše dluhová situa-
ce nezvládnutelná a kritická, lze 
vyhlásit za určitých podmínek 
tzv. osobní bankrot, který vám 
pomůže se dluhů zbavit. Osobní 
bankrot je však krajním řešením. 
Musíte být ochotný/á žít pět let při 
životním minimu a veškeré příjmy 
(včetně mimořádných příjmů – 
prémie, dědictví, prodej majetku, 
apod.) poskytnout na uhrazení 
dluhů.
15) Pokud potřebujete v dluhové 
problematice poradit, můžete s 
dokumenty přijít ke konzultaci do 
Občanské poradny Žďár nad Sá-
zavou, Dolní 165/l, 591 01 Žďár 
nad Sázavou, tel. 566 520 165, 

webové stránky poradny www.
opzdar.cz. 
Poradenský den občanské poradny 
ve Velkém Meziříčí je ve středu 
v sudých týdnech od 11.30 do 
15.00 v zasedací místnosti Měst-
ského úřadu Velké Meziříčí ve 
druhém patře.Telefon do občan-
ské poradny ve Velkém Meziříčí 
v uvedenou dobu je 721 137 458.
Občanská poradna radí také v 
oblastech práva pracovního, ro-
dinného, občanského, ochrany 
spotřebitele, občanského soudního 
řízení aj.
JUDr. Dagmar Čížková, vedoucí 
a poradkyně Občanské poradny 
Žďár nad Sázavou

Kynologické cvičiště bude asi mezi čističkou a řekou,  
kde Oslava vytváří meandr. Foto: Martina Strnadová

Cvičiště pro psy bude nakonec nejspíš na Františkově ve Velkém 
Meziříčí, z pohledu od hlavní silnice hned naproti čistírně odpad-
ních vod. 
Jde o městský pozemek vedle řeky. V současné době je zarostlý nále-
tovými dřevinami. „Stačí to tam vyčistit, což udělají technické služ-
by. Je to dokonce i mimo záplavové území, takže i Povodí Moravy s 
tím souhlasí,“ podotkl starosta Radovan Necid a dodal, „cvičiště by 
tam nemělo vadit vůbec nikomu.“ Připomněl tím problém s původně 
vybraným místem v Nesměři, kde bývalo hasičské cvičiště. Obyvatelé 
zmiňované lokality proti umístění kynologického cvičiště protestovali 
nejen kvůli předpokládanému hluku, ale i provozu, omezenému par-
kování apod. Vedení města jim proto vyšlo vstříc a našlo novou mož-
nost. Předběžně s návrhem souhlasí i sdružení Agility Velké Meziříčí, 
které město o pozemek pro svoje aktivity požádalo.

Martina Strnadová

Cvičiště bude asi na Františkově
-měú-
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Pokračování ze strany 1

„Podařilo se nám prokázat, že při 
vyplňování závěrečných testů ne-
byli někteří žadatelé ve zkušební 
místnosti vůbec přítomni - test za 
ně v těchto případech vyplnil ně-
který z obviněných mužů. V dal-
ších případech sice žadatel o ři-
dičské oprávnění testu přítomen 
byl, ale zkušební komisař nebo 
učitel autoškoly mu s vyplněním 
testu pomohli nebo test sami vy-
plnili za žadatele. Nestandardním 
způsobem probíhaly i zbylé části 
závěrečných zkoušek – zkušební 
jízdy a zkoušky znalostí ovládání 
a údržby vozidla. Někteří žadate-
lé tak získali řidičské oprávnění, 
aniž by vůbec odjeli závěrečnou 

jízdu“ upřesnil vyšetřovatel pří-
padu. 
V samostatně vedených řízeních 
pak řešili jihlavští policisté pří-
pady žadatelů o řidičský průkaz, 
kteří v celém případu křivě svěd-
čili. Šlo o 36 případů, které byly 
řešeny ve zkráceném přípravném 
řízení.  Policejní orgán zahá-
jil v těchto 36 případech úkony 
trestního řízení pro podezření ze 
spáchání přečinu křivá výpověď a 
nepravdivý znalecký posudek.  
Ve všech případech podezřelí 
v procesním postavení svědků 
uvedli, že zkušební test vypra-
covali sami, bez cizí pomoci. Ve 
skutečnosti za ně test vyplnila 
nebo jim s vyplněním pomáhala 
další osoba. V některých přípa-

dech nebyli podezřelí při svých 
testech vůbec přítomni. 
Většina podezřelých osob je z 
Kraje Vysočina, ale mezi pode-
zřelými jsou také osoby, které 
trvale bydlí mimo území našeho 
kraje. V případě prokázání viny 
jim hrozí trest odnětí svobody v 
trvání šesti měsíců až tří let.
Výsledky vyšetřování ukázaly, že 
nestandardní průběh závěreč-
ných zkoušek žadatelů o řidičská 
oprávnění byl velice dobře zor-
ganizován. V rámci vyšetřování 
tohoto rozsáhlého případu se kri-
minalisté zaměřili i na dokumen-
taci možného korupčního jed-
nání ze strany osob konkrétních 
žadatelů o řidičská oprávnění – 
na podkladě provedených úkonů 

čelí trestnímu stíhání pro trestný 
čin podplácení jeden žadatel o 
získání řidičského oprávnění - 
třiačtyřicetiletý muž z Vysočiny. 
Kriminalistům se podařilo pro-
kázat, že se tento muž v červnu 
2009 v Jihlavě setkal s učitelem 
autoškoly a společně se dohodli 
na zajištění rozšíření řidičské-
ho oprávnění o skupinu A 21 
za částku 5000 Kč. Učitel poté 
zajistil žadateli s ohledem na 
jeho pracovní vytížení rozšíření 
řidičského oprávnění o skupinu 
A 21 bez absolvování řádné výu-
ky a výcviku v autoškole, včetně 
zajištění potřebného potvrzení o 
úspěšném vykonání závěrečných 
zkoušek, ke kterým se žadatel ne-
musel osobně dostavit. 

Bylo zjištěno, že v září 2009 učitel 
za žadatele vyplnil na počítači v 
místnosti zkušebního komisaře 
na Městském úřadě Velké Meziří-
čí zkušební test z předpisů o pro-
vozu na pozemních komunika-
cích, přitom žadatel nebyl svému 
testu vůbec přítomen. Zkušební 
komisař, který toto vyplnění testu 
umožnil, poté vykázal v přísluš-
né dokumentaci o vykonaných 
závěrečných zkouškách tomuto 
žadateli nejen úspěšné vykonání 
zkoušky z testu, ale také zkouš-
ky z praktické jízdy a zkoušky z 
ovládání a údržby vozidla, ačkoli 
žadatel nebyl přítomen u žádné 
části své zkoušky.
„V tomto konkrétním případě ža-
datel nepsal test, nejel praktickou 

jízdu a nebyl ani přezkoušen z 
ovládání a údržby vozidla, přes-
to byla zkouška na skupinu A 21 
tomuto žadateli zkušebním ko-
misařem potvrzena jako úspěšně 
vykonaná v zákonem požadova-
ném rozsahu a na základě tohoto 
potvrzení o vykonání zkoušky 
byl poté žadateli na základě po-
dané žádosti vydán řidičský prů-
kaz s požadovaným rozšířením 
na skupinu A21,“ uzavřel vyše-
třovatel případu kpt. Mgr. Jiří 
Šustáček. 

Dana Čírtková, vedoucí 
tisková mluvčí

Krajské ředitelství policie kraje 
Vysočina, Preventivně informační 

oddělení

Obvinění z několika trestných činů čelí tři muži

Představení Galerie světového muzikálu 2 se konalo 
v Jupiter clubu minulou středu. Foto: Iva Horká

Jeden z režisérů představení  Galerie světového 
muzikálu 2 Tomáš Mrazík. Foto: Iva Horká

 Divadlo Ikaros sklidilo za písně z muzikálu Fantom 
opery zasloužený aplaus. Foto: Iva Horká

Muzikály potěšily
V představení divadla Ikaros, které představilo další nastudování mu-
zikálových písní, zazněly skvosty z Funny Girl, Fantoma opery, Miss 
Saigon, Oliver a dalších. Režie se opět ujali Tomáš Mrazík a  Ondřej 
Brejška. V Jupiter clubu se konala dvě představení. Iva Horká

Po několikaleté pauze zavítal do Velkého Meziříčí opět herec a bavič 
Miroslav Donutil. Ve své talkshow Cestou necestou, která se konala 
minulou neděli večer v Jupiter clubu, vyprávěl nové historky o cestová-
ní, rybaření a kamarádech. Nevynechal pochopitelně ani F. Kocourka. 
Povícání prokládal písněmi a o přestávkce podepisoval knihy. 

Text a foto: Iva Horká

Donutil bavil diváky

Více než tři sta návštěvníků si v 
neděli 22. dubna vyzkoušelo bys-
trost svých smyslů v přírodním 
parku Balinské údolí u Velkého 
Meziříčí. 
Chaloupky zde pořádaly již tra-
diční oslavu Dne Země. Po cestě 
do Balin poznávaly děti i jejich 
rodiče zrakem, sluchem, čichem 
a hmatem zvířata, která zde žijí. 
V cíli pak na všechny čekala od-
měna, kterou ocenily hlavně chu-

ťové buňky. Pekly se zde brambo-
rové placky, grilovala zelenina a 
opékaly špekáčky. 
A ti, kterým ještě zbyly síly, se 
mohli projet na loďce po řece Ba-
lince, vyzkoušet hru na šamanské 
hudební nástroje nebo proběh-
nout s pejsky přes překážky. Ce-
lou akci podpořily město Velké 
Meziříčí, kraj Vysočina a obec 
Baliny. 

Mgr. Jana Audy

O akci v Balinském údolí byl mezi lidmi zájem. Pobyt 
v přírodě je zlákal. Foto: archiv Chaloupky

Vyzkoušeli si bystrost 
svých smyslů

Kdo přijede na festival?
Město Velké Meziříčí připravuje již pošesté zcela ojedinělý projekt, Evrop-
ský festival filozofie. Filozofie u nás nalezla pro svůj růst dobrou půdu, z 
malého semínka vyrostl pětiletý filozofický strom. Usilujeme o to, aby se 
návštěvníci festivalu, v dnešním světě plném komerce a konzumu zastavili 
a zamysleli nad svým každodenním způsobem života. Zapojili se zcela ne-
formálním způsobem do otevřené diskuse k věcem důležitým, či naopak 
zcela nicotným, které nás obklopují na každém kroku. Debatovali proto, 
aby se něco dozvěděli, polemizovali proto, aby se vzájemně obohatili.
V pětileté historii se námětem diskuse stala motta: Změna a stálost, Tra-
dice a modernita, Harmonie a chaos, Krize a hodnoty, Věda a víra. Jed-
notlivé teze předložili např. profesoři Tomáš Halík, Erazim Kohák, Václav 
Bělohradský, Ivan M. Havel, Jan Zouhar, Petr Horák, Miloš Štědroň, Sta-
nislav Komárek, O. A. Funda, Jaroslav Peregrin, Ilios Yannakakis z Lille, 
Peter Nickl či Karl-Friedrich Kiesow z Hannoveru a další. Velký ohlas skli-
dili ekonom Tomáš Sedláček, architekt Vlado Milunič, farní vikář a biolog 
Marek Orko Vácha. Přivítali jsme i děkany filosofických fakult Josefa Kro-
ba, Martu Fattori z Říma. Zaujala i autorská čtení spisovatelů, např. Petry 
Hůlové, Petry Dvořákové, Michala Viewegha, Sylvie Richterové.
 Letošní 6. ročník Evropského festivalu filozofie proběhne ve dnech 18. - 
24. června 2012 a bude se věnovat tématu Etika a morálka. Rádi bychom 
vám postupně představili významné osobnosti, které v rámci šestého roč-
níku v našem městě vystoupí. 
Jan Sokol, profesor - Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, filo-
sof. Od r. 1997 byl poradcem ministra školství, od ledna do července 1998 
ministrem školství ČR, v roce 2003 koaličním kandidátem na presidenta 
republiky. Spolupracoval na ekumenickém překladu Bible, přeložil řadu 
zejm. filosofických knih a publikoval v mnoha časopisech. V r. 1976 po-
depsal Chartu 77 a publikoval v samizdatu. Zabývá se hlavně filosofickou 
antropologií, dějinami náboženství a antropologií institucí. V současné 
době přednáší úvod do filosofie, kurzy Moc, peníze a právo, Člověk jako 
osoba a Člověk a náboženství. Jan Sokol vystoupí ve Velkém Meziříčí s 
příspěvkem Etika a život, který bude vycházet z jeho knížky se stejným 
názvem (Vyšehrad 2011).  

Milan Dufek
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Středa 2. 5.: 7.00 mše sv. o. Prajka, Oslavice 18.00 mše sv. o. Prajka, 
DPS 10.00 mše sv. o. L. Sz.
Čtvrtek 3. 5.: 7.00 mše sv. o. Prajka, 17.30 mše sv. o. L. Sz., Hrbov 
18.00 mše sv. o. Parajka,
Mostiště 18.00 mše sv. o. Prajka
Pátek 4. 5.: 8.00 mše sv. o. L. Sz., 10.30 pohřební mše sv. o. Prajka, 
14.00–15.30 příležitost ke svátosti smíření a pokání, 16.30 mše sv. o. 
L. Sz., domov pro seniory 13.00 o. Parajka
Sobota 5. 5.: 7.00 mše sv. o. Parajka, 10.00 pohřební mše sv. o.Prajka, 
18.00 mše sv. o. L. Sz., Lavičky 7.00 mše sv. o. Prajka
Neděle 6. 6.: 7.30 mše sv. o. Poláček, 9.00 mše sv. o. Parajka, 10.30 
mše sv. pro rodiny s dětmi s udělováním křtů o. L. Sz., 17.30 májová 
pobožnost, 18.00 mše sv. o. L. Sz.
Farní oznámení
Ve středu bude příprava na 1. sv. přijímání, v 18.00 náboženství pro 
mládež a starší děti. Ve čtvrtek v  9.00 – návštěva nemocných, ve-
čer se budeme modlit za nová kněžská povolání, v 17.30 – májová 
pobožnost a po ní mše sv. na tento úmysl, po večerní mši sv. bude 
teologická hodina. V pátek od 11.00 do sobotního rána – adorace 
nejsvětější svátosti, 14.00–15.30 bude příležitost ke svátosti smíření 
a pokání. V pátek v 19.00 ve Špitálku – příprava na biřmování pro 
všechny kandidáty, v 19.50 bude v kostele „Večer chval“. V sobotu 
v 8.00 – setkání ministrantů, v 19.30 – 4. příprava na manželství. 
Děkujeme všem, kteří pracovali v kostele.
Českobratrská církev evangelická
6. 5.: 9.00 – bohoslužby, 17.00 – setkání střední generace. 
Husův dům, U Světlé 24, www.velke-mezirici.evangnet.cz        -ls, pj-

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

Za účasti brněnského moderátora a DJ Rádia 
Kiss Hády – DJ Folteena, který celý večer bude 
hrát a mixovat současné největší hity. Na ba-
rech se můžete těšit na akci s Becherovkou Le-
mond a Semtexem.  Spousta dárků v podobě 
svítících panáků, brýlí a tyčinek.  
Takže, pojdtě to s námi pořádně rozsvítit!

JUPITER CLUB 4. 5. OD 21 HODIN

Vy se ptáte:
Lékař mi vystavil opakovací recept, cel-
kem si léky vyzvednu 2 × a až po více než 
půl roce jdu zase na kontrolu. Budu platit 
regulační poplatek jednou, nebo dvakrát?
VZP odpovídá:
Novelizované znění zákona o veřejném 
zdravotním pojištění (od 1. 1. 2012) uvá-
dí, že pojištěnec hradí 30 Kč za recept, na 
jehož základě došlo k výdeji prvního z ba-
lení předepsaných hrazených léčivých pří-
pravků nebo potravin pro zvláštní lékařské 
účely, bez ohledu na počet hrazených léči-
vých přípravků nebo potravin pro zvláštní 
lékařské účely a počet předepsaných bale-
ní.
Na otázku, jakým způsobem se bude vy-
bírat regulační poplatek v případě výdeje 
léčivého přípravku předepsaného lékařem 
na opakovací recept, najdeme odpověď ve 
stanovisku vydaném ministerstvem zdra-
votnictví: Novelizované znění ustanovení 

§ 16a odst. 1 písm. d) zákona č. 48/1997 
Sb. váže povinnost platit regulační popla-
tek k výdeji prvního z balení předepsaných 
léčivých přípravků. Takovým výdejem je 
za daných okolností každý zahájený origi-
nální (původní) výdej léčivého přípravku. 

Opakovací recept je v zásadě možné pova-
žovat za více samostatných receptů, které 
jsou z důvodu úspory (časová i adminis-
trativní) předepisujícím lékařem sloučeny 
do jednoho dokumentu. V takovém pří-
padě je pak každý nově zahájený výdej na 
opakovací recept nutné považovat za výdej 
prvního z balení předepsaných léčivých 
přípravků, a jako takový podléhá povin-

nosti platit regulační poplatek. Regulační 
poplatek 30 Kč je tedy nutno platit za kaž-
dý samostatný výdej na opakovací recept. 
Můžeme ještě uvést, že lékař postupoval 
zcela správně, když vystavil opakovací re-
cept – je-li léčivý přípravek předepisován 
na účet veřejného zdravotního pojištění, 
lze na jeden recept předepsat více než jed-
no balení jednoho druhu léčivého příprav-
ku pro zajištění léčby pacienta do jeho dal-
ší kontrolní návštěvy u ošetřujícího lékaře, 
nejdéle však na dobu tří měsíců a zpravi-
dla do počtu tří balení. Jestliže se výdej lé-
čivého přípravku má opakovat, na receptu 
se uvede pokyn k opakovanému výdeji, a 
to zpravidla slovem „Repetatur“, a číslicí a 
slovy údaj o celkovém počtu výdejů.
VZP – pojišťovna těch nejlepších. 
Získejte garanci péče a mnoho výhod na-
víc, registrujte se ihned na www.vzp.cz/re-
gistrace.                                    (placená inzerce)

Jak je to s placením regulačního poplatku v lékárně?

Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí
16. května 2012 od 8 do 17 hodin

PŘEHLÍDKA GASTRONOMICKÝCH DOVEDNOSTÍ 
ŽÁKŮ ŠKOLY

slavnostní tabule, odbytová střediska,
slavnostní výrobky cukrářské a studené kuchyně, carving

SAN BENEDETTO DEL TRONTO
pozvánka k návštěvě Itálie – prezentace turistického regionu 

a italské kuchyně
MARTINI & BACARDI CUP 

celostátní barmanská soutěž v kategorii Junior 
v přípravě Fancy Long Drinku 

UKAŽ, CO UMÍŠ
celostátní cukrářská soutěž v kategorii Junior

CARIBBEAN SOFT FABBRI CUP FLAIR
celostátní barmanská soutěž v kategorii Junior 

v přípravě Fancy Soft Long Drinku
GASTRO ŠTAFETA

sportovně zábavná soutěž 
PREZENTACE FIREM SOUVISEJÍCÍCH S GASTRONOMIÍ

POZNEJ, CO JÍŠ
soutěž pro žáky základních škol

CELODENNÍ OBČERSTVENÍ
pro návštěvníky: cukrárna s kavárnou, italská restaurace, 

venkovní grilování,  míchané nápoje
DOPROVODNÝ PROGRAM

XXXV. GASTRODEN

BOHOSLUŽBY

XVII. Třebíčské slavnosti piva 
na Karlově náměstí. Podrob-
ný program a více informací 

najdete na: 
www.slavnostipiva.cz

V pátek 4. května v 18 hodin 
na Ostrůvku. Krátka přednáš-

ka Martina Maláče a Vlasti-
slava Káni spojená s večerní 

exkurzí k některému 
z rybníků.

Před několika lety byla velmi 
populární soutěž Chcete být mi-
lionářem?  Účastník seděl v hor-
kém křesle, potil se a moderátor 
ho obtěžoval těžkými otázkami. 
Jak si trochu 
vzpomínám, 
jednou tam 
zazněla otáz-
ka z nábožen-
ských vědomostí: Nezabiješ. 
Kolikáté je to přikázání Desatera: 
1. nebo 3. nebo 5. nebo 6.?
Tak kolikáté? Nevím, co odpo-
věděl soutěžící, ale možnosti 
jsou dvě. Mohli bychom říci, že 
to záleží na tom, kdo odpovídá. 
Bible nám předává desatero při-
kázání ve dvou knihách: knize 
Exodus (II. kniha Mojžíšova) a 
knize Deuteronomium (IV. kni-
ha Mojžíšova). Ale ani v jednom 
textu přikázání nejsou rozdělena 
a očíslována. Víme jenom, že Bůh 
dal Mojžíšovi deset slov, která 
později byla doplněna o dodatky 
a původní rozdělení se v tom ně-
kde ztratilo.  K opětovnému čís-

lování došlo v době křesťanské. 
Východní otcové církve – a to zů-
stalo u pravoslavných a reformo-
vaných církví – ponechali první 
dvě přikázání (tzn. příkaz mo-

noteismu 
a zákaz 
zobrazová-
ní Boha) 
rozdělené. 

Katolická církev a luterské círk-
ve, podle sv. Augustina, tato dvě 
přikázání sloučily a rozdělují na-
opak poslední přikázání. Tak, že 
číslování je různé u různých křes-
ťanských církví. Ale je číslování 
nejpodstatnější? 
Důležitější je to, aby si byl člověk 
vědom, že Desatero nás učí pra-
vému lidství. Vyzdvihuje základ-
ní povinnosti, a tedy nepřímo i 
základní práva, která tkví v při-
rozenosti lidské osoby. Desatero 
je přednostním vyjádřením „při-
rozeného zákona“, který pozná-
váme prostřednictvím Božího 
zjevení a hlasem mravního svě-
domí.         P. Lukasz Szendzielorz

Kolikáté je to přikázání?

Ale je číslování nejpodstatnější? 
Důležitější je to, aby si byl člověk 

vědom, že Desatero nás učí 
pravému lidství.

Světový Den Země je věnovaný naší planetě a každoročně je spojován 
s datem 22. dubna. 
Na naší škole si žáci 2. stupně světový Den Země připomněli realizací 
projektových dní. 
Ve dnech 19. 4.–20. 4. 2012 žáci jednotlivých ročníků 2. stupně v rámci 
hodin anglického jazyka pracovali na projektu The Earth Day. Vlast-
nímu Dni Země předcházela výzdoba nástěnky učebny anglického 
jazyka s určitou tematikou a prezentace s ekologickou náplní. Každý 
ročník zpracovával toto téma jiným způsobem. Stěžejním prvkem byla 
prezentace zaměřená na ochranu životního prostředí a krátké video s 
fotografiemi. Následoval brainstorming, na základě kterého žáci měli 
zpracovat zadaný úkol. V 6. ročnících děti pracovaly v týmech a vy-
ráběly plakáty vyzývající obyvatelstvo k ochraně životního prostředí, 
v 7. ročníku žáci vypracovávali předem připravené pracovní listy za-
měřené na téma „How to separate waste“. Žáci 8. ročníků, motivováni 
písní Michaela Jacksona „Earth Song“, a především jejím úryvkem „…
what about nature´s worth“ – jaká je cena přírody, měli vypracovat 
pojmovou mapu na téma WATER, GREEN, BLUE, ANIMALS. A 
konečně zástupci nejvyššího ročníku, třídy 9. A a B, zpracovávali vý-
zvy pro obyvatele na základě položené otázky „What dou you want to 
tell other people about protecting the Earth?“Jednotlivé týmy si jako 
výstup navzájem prezentovaly výsledky své práce. Čas strávený nad 
tímto projektem byl vhodnou příležitostí pro nás všechny, abychom 
se zamysleli nad věcmi kolem nás, které vnímáme možná až příliš sa-
mozřejmě. V rámci konverzace v anglickém jazyce jsme si popovídali, 
jak každý z nás může přispět k ochraně planety, která je předpokladem 
pro náš život, neboť „We have only one home – the Earth“.

Mgr. Petra Stočková, učitelka AJ, ZŠ Oslavická

The Earth Day – april 22
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Seznámení

PRODÁM - KOUPÍM - VYMĚNÍM

■  Cihly 25×25×30 cm – 500 ks. 
Levně. Tel.: 602 782 393.
■ Podložku a přikrývku z ovčí 
vlny – levně! Dále prodám starší 
lednici Samsung 150 – cena 150 
Kč. Houpací křeslo – 500 Kč. Tel.: 
774 570 571.
■  Konzumní brambory, ruční 
sběr, 4 Kč/kg. Tel.: 775 333 021.
■ Plastovou nádrž na vodu v 
kleci  – 1 000 litrů. Cena 600 Kč. 
(SMS) sobota-neděle 
na tel.: 732 901 199.
■ Jiřiny, fialové. 
Tel.: 731 572 709, 739 250 021.
■ Vyschlé smrkové trámy, roz-
měrv 10×12 a 14×12 v délce 4 a 6 
metrů. V případě potřeby lze trá-
my i ohoblovat. Tel.: 777 349 594.
■ Obraceč sena, 4rotorový, ne-
sený, záběr 6 m, horala – obsah 
25 m3 + 18 m3. Obraceč slámy 
originál, výfuk sena + roury, ta-
žený smyk + brány. Tel.: 607 299 
168, 566 544 576 nejlépe po 17. 
hodině.
■ Cirkulárku na dřevo. Cena 
2.300 Kč. Tel.: 774 060 486.
■  Štěně labradora - levně. Světlá 
barva. Tel.: 721 603 674.
■ 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.
■ Krmné brambory, 50 Kč/q. 
Tel.: 733 193 270
■ Brambory konzumní a sadbo-
vé, Kolete a Marabel, bramboro-
vý odpad. Tel.: 608 881 205.
■ Brambory, 1 kg/2 Kč. 
Tel.: 777 230 434
■ Dveře plastové — zlatý dub, 
hlavní a vedlejší vchodové. Nové, 
z neuskutečněné stavby. 
Dále prodám kompletní oplocení 
zahrady - bránu, branku a pleti-
vo. Přivezu. 
Tel.: 777 106 709.

■ Starý motocykl Jawa - ČZ 250, 
250, 175, moped Stadion, jedno-
sedadlový Pionýr. I na náhradní 
díly. Tel.: 732 504 158.
■ Hoblovku s protahem, spodní 
frézku a dlabačku. 
Tel.: 733 502 674.
■ Jawu Kývačku. I bez TP. 
Tel.: 728 737 425.
■ Motocykl Jawa, typ 550 (pa-
řez) nebo Stadion S 22 (S 11) v 
pojízdném 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 rodinný dům ve Vel-
kém Meziříčí blízko středu měs-
ta,  4+1+šatna, garáž, bez zahra-
dy. Tel.:  733 658 714.
■ 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 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 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.

■ Pronajmu zařízený byt v cent-
ru Velkého Meziříčí. 
Tel.: 734 649 026.
■ Pronajmu částečně zařízený 
mezonetový byt 3+kk ve Velkém 
Meziříčí – Hliniště, ihned k na-
stěhování. Cena: 9.900 (včetně 
inkasa). Tel: 774 152 236.
■  Pronajmu byt 3+1 na ulici 
Bezděkov ve Velkém Meziříčí. 
Od června 2012. Dlouhodobě.
Tel.: 603 560 621.
■ Nabízím podnájem - privát 
-pěkný, zařízený pro 2+3 děvča-
ta. Samostatný vchod, ve Velkém 
Meziříčí. Tel.: 608 261 901.
■  Pronajmu byt 2+kk (70 m2) v 
Měříně. Tel.: 608 672 951.
■ Nabízím k dlouhodobému 
pronájmu byt 3+1 na ul. Gen. 
Jaroše, částečně zařízený, ostatní 
dle dohody. Tel.: 774 495 876.
■ 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 garáž na ulici Bez-
ručova. I dlouhodobě. 
Tel.: 605 777 627.
■ Pronajmu řadovou garáž na 
Družstevní ulici. Elektřina 220 V. 
Tel.: 737 577 195.
■ 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.

■ Daruji starou pračku české vý-
roby - funkční. Za odvoz,  ve Vel-

kém Meziříčí. Tel.: 731 670 262. 
■ Věnuji za odvoz kombinovaný 
sporák MORA v dobrém stavu. 
Tel.: 608 261 901.

■ Hledám spolucestující do Jih-
lavy. Kdo dojíždí v pracovní dny 
autem do Jihlavy (po-pá) a při-
jme spolujezdce do auta? Odjezd 
z Velkého Meziříčí v 5.30 hodin, 
odjezd z Jihlavy v 15.30 hodin. 
Více na tel.:  737 543 741.
■  Hledám spolubydlící, nejlépe 
maminku s dítětem nebo stu-
dentku. Do rodinného domku. 
Tel.: 737 616 946.

■ Sympatický sportovec se rád 
seznámí se štíhlou ženou do 45 
let. Tel.: 605 811 598.
■ 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 

Daruji

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). 

Různé
DOUČÍM 7.-9. třída
www.mat-fyz.cz 
tel.: 774 621 703

MATEMATIKU a FYZIKU

ŘIDIČE – SKLADNÍKA
Požadavky: 
Řidičský průkaz sk. C + 
profesní průkaz, případně 
i oprávnění pro řízení ma-
nipulačních vozíků, zodpo-
vědnost, fyzická zdatnost.

Tel.: 777 288 660
e-mail: p.chalupa@senimat.cz

přijmeme

NEHTOVÉ STUDIO 
NOVĚ OTEVŘENO

TEL.: 777 009 353

VM, Náměstí 60, 1. patro
AKČNÍ (ZAVÁDĚCÍ) 

CENY

PRODÁVÁME 
DOMÁCÍ VAJÍČKA
CENA 2,50 – 3,50 KČ

HRBOV 42 TEL.: 737 477 773

CLASSIC SERVIS OPEL

ČÍM STARŠÍ OPEL, TÍM LEVNĚJŠÍ OPRAVY.
www.servis.opel.cz

Profesionální servisní program pro dokonalou péči i o starší vozy.

Mechanické, karosářské a lakýrnické 
práce se slevou až 30%

Montujeme LPG do
vozidel všech značek

Dezinfekce klimatizace 
za 699,- Kč

Náhradní díly a příslušenství
se slevou 20 až 30%

info.ji@autodobrovolny.cz
Infolinka: 608 808 200

Velké MeziříčíJihlava Znojmo
Tel.: 566 502 351 567 579 721 515 200 400
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SPOLEČENSKÁ RUBRiKA

PROgRAM KiNA NA KVĚtEN

Blahopřání

Vzpomínky

DiVADLA

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 náhodném setkání dvou
obyčejných žen vydávajících se na cestu za svobodou, dobrodružstvím
a životem prožitým naplno.  Hrají Jana Štěpánková a Zlata Adamov-
ská.

V pořadu ve stylu talk show účin-
kuje Jiřina Bohdalová 
a Václav Daniel Kosík. 
Pořádá Jupiter club, s. r. o., ve středu 
23. května 2012 
v 19.30 hodin v kinosále JC. Vstup-
né: 250 Kč. Rezervace a prodej vstu-
penek na program. oddělení JC, 
tel.: 566 782 004 (001).

Přijede Jiřina Bohdalová

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, lido-
vý humor a především přirozená hravost. Představení přináší pohodu, 
spoustu smíchu a potěšující dárečky.
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.

Don Quijote de la Ancha v Netíně

KONCERtY

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.

Pěvecký galakoncert
Koncert vítězů Mezinárodní pěvecké 
soutěže 
Jakuba Pustiny

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). 
Srdečně zve  Jupiter club, 
s. r. o., Velké Meziříčí.

Josef Zíma a Yvetta Simonová

VÝStAVY

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.

Sobota 12. 5. 2012 
v Jupiter clubu Velké 
Meziříčí. 
Vstupné v předpro-
deji 250 Kč, na místě 
290 Kč.
Předprodej na obvyk-
lých místech, ve Velké 
Meziříčí v Jupiter clu-
bu - program. oddě-
lení, tel.: 566 782 004, 
EM Móda, Vrchovec-
ká 72 - tel.: 564 409 
319,   dále v síti ticketportal www.ticketportal.cz

Osud nám vzal, 
co drahé nám bylo, 
jen mnoho vzpomínek zbylo. 
Oči se mlží a srdce bolí, 
vzpomínky se stále vracejí. 
Již dlouhých 10 let odvál čas 
a smutné výročí je tu zas. 

Smutný je pro nás 1. květen, 
co nás opustil pan

Jožka Bradáč z Mostišť.

Stále vzpomínají rodiče a sestry s rodinami.
Všem, kteří vzpomněli s námi, upřímně děkujeme.

Středa 9. v 18 hodin

PAN POPPER A JEHO TUČŇÁCI
Hřejivá rodinná komedie vypráví příběh pana Poppera, úspěšného 
newyorského podnikatele. Nakolik se mu ale daří v podnikání, natolik 
se mu nedaří v osobním životě, kde má problémy urovnat vztahy se 
svou rodinou. Jednoho dne se však stane něco, co jeho život obrátí na-
ruby. Přímo do obýváku mu totiž pošta doručí neočekávanou a hodně 
podivnou zásilku. Šest velkých krabic, ze kterých vyleze šest živých 
tučňáků, které pan Popper, jak se následně dozví, zdědil. Řekli byste, 
že tučňáci jsou milá a neškodná stvoření, ale co s nimi v New Yorku? 
Hlučoun, Hryzoun, Kapitán, Pitoma, Miláček a Smraďoch v tom ale 
žádný velký problém nevidí. New York se jim líbí, byt pana Poppera si 
přizpůsobí po svém, takže připomíná spíše zimní království a ze své-
ho nového majitele si udělají náhradního tátu. Pan Popper z toho ale 
příliš nadšený není a raději by zpět svůj starý život – bez tučňáků. V 
hlavní roli Jim Carrey. Český dabing. Mládeži přístupný. 
Vstupné: 72, 74 Kč, 95 minut

Dne 28. 4. oslavili 

Marie a Václav Hosnedlovi zlatou svatbu. 

Do dalších let jim hodně zdraví a spokojenosti 
přejí Jitka, Ivana a Václav s rodinami.

Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organiza-
ce, Čechova 1523/10, 
Velké Meziříčí 594 01, 
odloučené pracoviště 
Mateřská škola „Klíček“ 
Sokolovská 1568/29, 
Velké Meziříčí ve spo-
lupráci s Jupiterem clu-
bem, s. r. o., Velké Me-
ziříčí srdečně zvou 

na netradiční výsta-
vu s tematickým 
názvem PLAStÍKOV. 

Výstava ve vestibulu kina bude pro veřejnost otevře-
na od 10. 5. a potrvá do 16. 5. 2012. 

Přijďte, těšíme se na vaši účast.

Poděkování

Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy rozloučit s panem 

Břetislavem Janíčkem. 
Děkujeme také za projevy soustrasti a květinové dary.

Rodiny Janíčkova a Frejlichova

Poděkování za poslední rozloučení

Pozvánka na křest knihy 
Miloslava Fialky

KDYŽ SE ŘEKNE  IRENA FUCHSOVÁ
BESEDA S AUTORKOU

ČTVRTEK 10. 5. 2012 V 17.00
MĚSTSKÁ KNIHOVNA VELKÉ MEZIŘÍČÍ

OKéNKO MĚStSKé KNiHOVNY VM

NA KUKANDU…
Až do 4. 5. 2012 můžete navštívit výstavu prací soutěžního klání Zá-
ložkování, kterou pro vás připravila Městská knihovna Velké Meziříčí. 
Ve dvou kategoriích (6 – 10 let a 10 – 15 let) se zúčastnilo celkem 282 
tvůrců s 358 záložkami. Nejlepší z nich byli vybráni pětičlennou od-
bornou porotou a získali nejen poukázky na nákup knih. Na výstavě se 
také můžete nechat inspirovat  pohádkou Echt knihovnickou aneb O 
záložce Božce od Sylvie Sagánkové a doplnit její příběh vlastní ilustra-
cí. Těšíme se na vaše nápadité výtvory! Během měsíce května můžete 
získat zdarma vystavené záložky k vlastní potřebě.                  -měkvm-

Křest nové publikace Velkomezi-
říčsko na starých pohlednicích a 
fotografiích z ateliéru fototografa 
Vilíma Vilímka se uskuteční dne 
11. 5. 2012 v 15 hodin ve vesti-
bulu radnice ve Velkém Meziříčí.
Tato publikace volně navazuje na 
starší publikaci s názvem Velko-
meziříčsko na starých pohledni-
cích z ateliéru fotografa Rudolfa 
Skopce. 
Vlastní křest povede starosta 
města a bude spojen s autogrami-
ádou autora.                              -mf-

Beladona Quartet & Hudba bez zábran
Závěrečný koncert Kruhu přátel hudby Velké Meziříčí nabídne 
20. května v 19 hodin vystoupení atraktivního dámského smyčcové-
ho kvarteta Beladona Quartet s přípitkem pro všechny posluchače. 
Přední hráčky Filharmonie Brno, 
Národního divadla Brno a Měst-
ského divadla Brno Vás provedou 
známými melodiemi od klasiky, 
přes balet, operu, operetu, muzikál 
až k hudbě filmové. Přijďte si po-
slechnout Händlova Mesiáše, tem-
peramentní Uherský tanec, operu 
Carmen nebo Turandot, operetní 
evergreeny jako Can can či muzi-
kálovou Americu. Nebudou chy-
bět Oscary ověnčené tituly jako 
Casablanca, Exodus, Snídaně u Ti-
ffanyho nebo romantická dramata 
Paraplíčka z Cherbourgu, Romeo a 
Julie či vášnivé tango z filmu Vůně 
ženy.Více informací: http://www.
globart.cz/cz/umelci/beladona-quartet. Prodej vstupenek v Jupiter 
clubu, program. oddělení. tel.: 566782 004 (001).
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Začal Turnaj šachových mušketýrů
– Právě takto podivně nazvali 
pořadatelé ze šachového oddílu 
TJ Žďár nad Sázavou nultý, tedy 
zkušební či zaváděcí (anebo, jak 
je dnes moderní uvádět, „pilot-
ní“) ročník fungl nového turnaje; 
uskutečnil se v salonku restaura-
ce nacházející se v areálu zimní-
ho stadionu ve Žďáře.
Původně se měl konat v šacho-
vé klubovně sousední sportovní 
haly, ale kvůli právě probíhají-
címu mistrovství Evropy kadetů 
ve volejbalu z toho sešlo, neboť 
volejbalová akce takového rozsa-
hu pochopitelně měla přednost a 
veškeré prostory sportovní haly 
byly vyhrazeny právě jí…
Hrálo se švýcarským systémem 
na 7 kol po 2× patnácti minu-
tách a celý podnik byl zorgani-
zován výhradně pro účastníky 
regionální soutěže družstev v 
sezoně 2011/2012. Na startu 

mušketýrského turnaje se sešlo 
celkem 14 šachistů, a to přede-
vším ze Žďáru a jeho blízkého 
okolí. Velkého, opravdu pozoru-
hodného úspěchu tu však dosáhl 
Josef „Porthos“ Dvořák z Měřína, 
kmenový hráč ŠO Spartak Velké 
Meziříčí, jenž v konečném pořa-
dí obsadil krásné 2. místo.
Závěrečná tabulka:
1. Lubomír Bukáček Žďár n. S. 6 b.
2. Josef Dvořák Měřín/Spartak VM 5,5 b.
3. Zdeněk Rosecký Žďár n. S. 4,5 b.
4. Petr Pelikán Jámy 4 b.
5. Vladimír Pařil Vel. Meziříčí 4 b.
6. Jaroslav Ryba Žďár n. S. 4 b.
7. Pavel Prášil Dolní Rožínka 3,5 b.
8. Josef Fišar st. Žďár n. S. 3,5 b.
9. Josef Mička Žďár n. S. 3 b.
10. Milan Vokurka Žďár n. S. 3 b.
11. Jaroslav Homolka Jámy 2,5 b.
12. Zdeněk Mifka Žďár n. S. 2,5 b.
13. Petr Sem Žďár n. S. 2 b.
14. Rudolf Řezáč Žďár n. S. 0 b.

Přebor Velkého Meziříčí 2011–12
Letošního ročníku se zúčastnilo 
celkem 10 zájemců, kteří se pra-
videlně scházívali o čtvrtečních 

večerech v kavárně „Na Poříčí“ 
při Domu zdraví. Na přání účast-
níků se hrálo systémem 2× každý 
s každým, s obměnou barvy figur 
ve druhém poločase této soutěže 
(trvala od počátku října až do po-
loviny dubna. Zapojení hráči byli 
na závěr odměněni odstupňova-
nými věcnými cenami.
Konečné pořadí:
1. Tomáš Mrazík 14,5 b./111,75
2. Milan Čtveráček 14,5 b./107,00
3. Mgr. Zdeněk Mejzlík 12,5 b.
4. Jaroslav Jan 10 b./78,00
5. Jan Zeman (Meziříčko) 10 
b./66,25
6. Dominik Dvořák (Měřín) 9,5 b.
7. Vladimír Pařil 6 b./44,5
8. Josef Dvořák (Měřín) 6 b./29,5
9. Petr Svoboda 4 b.
10. Andrej Dohnalík 3 b.
Novému přeborníkovi našeho 
města gratulujeme. 

-vp-

Starší žákyně doma vybojovaly stříbro
Východočeská divize házené 
starších žákyň – turnaj VM
První jarní soutěžní turnaj jsme 
zahájili porážkou. Soupeřky z 
Havlíčkova Brodu si díky lep-
ší koncovce v prvním poločase 
udržovaly minimální vedení. V 
závěru první dvacetiminutovky 
jsme dokázali lepším pohybem a 
nápaditějšími útočnými akcemi 
nejprve srovnat skóre a násled-
ně přesnou trefou zaslouženě 
odcházeli na přestávku s jedno-
brankovým náskokem. Po změně 

stran soupeřky zlepšily obrannou 
fázi, zatímco náš celek začal čas-
těji chybovat. Rázem byl bran-
kový odstup výraznější, i přes 
naši snahu se nepodařilo utkání 
zdramatizovat. Ve zbývajících 
soubojích turnaje jsme pak jasně 
kralovali a vyprovodili soupeřky 
výrazným rozdílem a obsadili 
celkově druhou příčku.
Sokol VM – Havlíčkův Brod 
19:26 (11:11)
Sokol VM – Pardubice 35:10 
(19:6)

Sokol VM – Žirovnice 25:6 
(13:5).
Tabulka:
1. Jiskra Havlíčkův Brod 87:37 6
2. TJ Sokol Velké Meziříčí 79:42 4
3. Slavoj Žirovnice 25:63 1
4. SHK D – P Pardubice 35:84 1

Hrály: Šabacká Jarmila (1) – 
Koudelová Eliška (31), Nejedlá 
Michaela (15), Zezulová Vero-
nika (10), Janečková Denisa (9), 
Bačová Soňa (6), Doležalová 
Romana (3), Uhlířová Eva (3). 
Trenéři Záviška, Matušíková, 
Partlová. -záv-

Žáci přivezli z Brna vítězství i porážku
Jihomoravská liga mladší žáci
HK Královo Pole – TJ Sokol VM
Osobní obrana 5:6, utkání 19:13 
(6:7)
V první části hry se proti favori-
zovanějšímu Brnu hrála vyrov-
naná partie. Kolektivní souhra 
a dobrý pohyb byly základem 
úspěchu. Téměř všichni hráči 
brankově přispěli k nejtěsnější 
výhře 5:6. V klasickém utkání 
proti fyzicky vyspělejšímu druž-
stvu drželi naši hráči ještě v po-
ločase nejtěsnější vedení 6:7. Ve 
druhé půli jako by nám došly síly 
a soupeř postupně převzal inicia-
tivu a otočil vedení na svoji stra-
nu. Kluci sice bojovali a snažili se 
co nejvíce dostat do zakončení, 
ale nakonec odešli ze hřiště pora-
ženi v poměru 19:13. Střelecky se 
dařilo Kamilu Babáčkovi, který 
vsítil soupeři 8 branek.
Sestava a branky: Drápela Voj-
těch (1) – Babáček Kamil (8), 
Buchta Dominik (3), Kratochvíl 
František (3), Svoboda Vojtěch 
(3), Benda Jakub (1), Bárta Sa-
muel, Hladík Jaroslav, Rohovský 
Vít, trenér Janíček Martin, Kácal 
Petr, vedoucí družstva Kaštanová 
Marie.

Jihomoravská 
liga starší žáci
HK Královo Pole 
– TJ Sokol VM 
27:32 (13:18)
Mírně favori-
zovaní domácí 
vstoupili do utká-
ní lépe a ujali se 
vedení (4:2, 8:5). 
Zlepšená obrana, 
kterou dirigoval 
Filip Macoun, 
byla základem 
obratu. Do po-
ločasu jsme si 
vypracovali díky 
rychlým brejkům 
pětibrankové ve-
dení 13:18.
Ve druhé půli 
nenechalo naše 
družstvo nikoho na pochybách, 
že si z Brna odvezeme oba dva 
body a udržovalo si 4 až 7 bran-
kový náskok. Kolektivní souhra a 
především výtečný individuální 
výkon Tomáše Blahy, který zatí-
žil konto soupeře nevídanými 20 
brankami, byly základem k vítěz-
ství 27:32. 7m-hody 2/1:0, bez 
vyloučení.

Sled branek: 4:2, 8:5, 9:10, 12:12, 
13:15, 13:18, 17:21, 20:27, 23:30, 
27:32. Sestava a branky: Drápela 
Vojtěch – Blaha Tomáš (20), Fiala 
Martin (4), Ambrož Michael (4), 
Svoboda Filip (2), Macoun Filip 
(2), Frejlich Tomáš, Pažourek To-
máš, trenér Šidlo Ladislav, Kácal 
Petr, vedoucí družstva Kaštanová 
Marie. -šid-

Obránci tentokrát neměli proti 
vynikajícímu Blahovi šanci. 
Foto: Alex Wipf

Dorostenky porazily Bohunické
1. liga házené ml. dorostenek
Tatran Bohunice – Sokol VM 
22:25 (11:11)
Na hřiště předposledního týmu 
tabulky jsme zajížděli jako favo-
rité. Mladý a houževnatý domácí 
tým však díky bojovnosti do-
kázal odolávat našemu náporu. 
Do utkání jsme vstoupili sebevě-
domě, v první desetiminutovce 
hráli rychlou hru a rázem vedli 
třígólovým rozdílem. Následný 
oddechový čas soupeře a zaha-
zování vyložených příležitostí 
začalo našim hráčkám „svazo-
vat ruce“. Domácí ožili, převza-
li střeleckou aktivitu, skóre se 
měnilo. Jednobrankový deficit 
jsme s velkým úsilím dokázali 
srovnat a opět se začali více pro-
sazovat. Ovšem situace z úvodu 
se opakovala. Bohunické těs-

nou obranou na naši kanonýrku 
Hanu Kratochvílovou takticky 
narušovaly plynulost a útočnou 
souhru. Samy pak přesnými stře-
lami z postupného útoku ještě do 
konce první půlhodiny srovnaly 
na poločasovou remízu. Důle-
žitým a rozhodujícím momen-
tem souboje byl úspěšný vstup 
do druhého dějství. Zlepšená 
obrana, která viditelně domácím 
neseděla, získala postupně řadu 
míčů. Následné gólově zakon-
čené brejkové akce znamenaly 
zklidňující vedení. Bohuničtí 
trenéři reagovali oddechovým 
časem. V dalších minutách jsme 
odolali soupeřovu tlaku. Důsled-
nou obranou jsme již nepřipus-
tili žádné drama. Velmi dobře se 
prezentovala Kristýna Zezulová, 
důležité branky zaznamenaly Iva 

Závišková a Denisa Janečková, ve 
druhém poločase nás držela dů-
ležitými zásahy brankářka Inna 
Hleba. Počet střel 40:53. Sled bra-
nek 0:2, 3:5, 6:5, 8:7, 8:11, 11:15, 
12:18, 15:21, 17:22, 19:24, 21:24. 
7m-hody 5/2:4/3, vyloučení 1:0. 
Hrály: Hleba Inna – Kratochvílo-
vá Hana (8/3), Závišková Iva (7), 
Janečková Denisa (4), Koudelová 
Eliška (3), Zezulová Kristýna (2), 
Fialová Eliška (1), Studená Kate-
řina, Škrdlová Renata, Homolová 
Michaela, Nejedlá Michaela. Tre-
néři Záviška, Matušíková.
Pozvánka do haly za Světlou:
sobota 5. května 9.30 divize ml. 
žáci – Hustopeče; 11.00 2. liga 
ml. dorostenci – Telnice; 13.00 
2. liga ženy – Bohunice; 15.00 2. 
liga muži – Telnice; 17.00 JM di-
vize muži B – Kuřim C. -záv-

Mladší dorostenci se rozešli s Rožnovem smírně
2. liga házené mladšího dorostu 
Morava
TJ Rožnov p. R. – TJ Sokol VM 
29:29 (10:14)
V 19. kole družstvo dorostu za-
jíždělo na půdu prvního celku 
druholigové tabulky TJ Rožnov 
pod Radhoštěm. U soupeře, kte-
rý je doma zvyklý ‚nadělovat‘, 
jsme dokázali po celé utkání vést, 
bohužel v závěru došly síly a mu-
seli jsme se podělit o bod. První 
branku sice vstřelili domácí, ale 
pak už se utkání odvíjelo v naší 

režii. Spolehlivá obrana, za kte-
rou opět výborně chytal Pepa 
Brabec, byla základem pro mírné 
vedení. 
V úvodu druhé půle domácí sice 
snížili na 12:15, pak se nám po-
dařilo doslova zavřít obranu diri-
govanou duem Horák – Lečbych 
a rychlými brejky, zakončovaný-
mi Davidem Pavlišem a Marti-
nem Janíčkem, se nám podařilo 
odskočit na 12:20. Rožnov na 
tento stav reagoval oddechovým 
časem a osobní obranou na střel-

ce Jakuba Juránka. Naše snahy 
to nikterak neochromilo a díky 
pestrým kombinacím jsme si 
udržovali čtyř až šesti brankové 
vedení (19:25, 23:27). Ještě v 56. 
minutě jsme drželi vedení 25:29. 
Pak už jsme se i díky oslabení 
nedokázali střelecky prosadit. 
V závěrečných sekundách jsme 
měli míč v držení a vypracovali 
si příležitost, ale kýženou vítěz-
nou branku jsme nedali. Rozešli 
jsme se tak s Rožnovem smírně 
remízou 29:29. Kluky je nutné 

pochválit za kolektivní, zodpo-
vědný a bojovný výkon.
7m-hody 4/4:3/3 vyloučení: 3:6, 
diváků 48
Sled branek: 1:3, 3:6, 6:8, 8:11, 
10:14, 12:15, 12:20, 15:22, 19:23, 
21:26, 23:27, 25:29, 29:29
Sestava a branky: Brabec Josef – 
Juránek Jakub (7), Pavliš David 
(6), Horák Petr (5), Janíček Mar-
tin (4), Pospíšil Jan (4), Svoboda 
Jan (2), Lečbych Jan (1), trenér 
Šidlo Ladislav, vedoucí družstva 
Kácal Petr. -šid-

Fotbal – starší přípravka
FC VM B – Nedvědice 5:1
Branky: 4 Vokurka, Vošmera T.
Ždírec n. Doub. – FC VM A 1:16 
a 5:10
Branky: 6 Malata Mi., 5 Doležal, 
3 Vokurka, 3 Pavlasová, 2 Bačák, 
2 Bibr, 2 Vošmera T., 2 Novák, 
Kadlec
Humpolec – FC VM 5:15 a 5:13
Branky: 7 Doležal, 4 Vokurka, 3 
Novák, 3 Bibr, 3 Myčka, 3 Voš-
mera T., 2 Malata Mi., 2 Bačák, 
Prudek
Fotbal – mladší přípravka
Ždírec n. Doub. – FC VM 11:0, 
2:5
FC VM – Humpolec 17:1, 15:1
Branky: Raus D. 12, Todorov M. 8, Valík V. 5, Bíbr T. 4, Blažek F. 3, 
Turza L. 3, Havlík A. 3, Plachetský M. 2, Holán J., Jaintner L., Požár 
M., Šváb A., Pacal J. po jedné.
Přihrávky ke vstřelení gólu: Raus D. 7, Jaintner L. 5, Valík V. 5, Bíbr T. 
3, Todorov M. 3, Havlík A. 2, Turza L. 2, Holán J., Požár J., Doležal D., 
Dobrovolný L. po jedné.

-vid-, foto: mladší přípravka, archiv FC VM

D Doležal vstřelil  12 
branek. Foto: archiv FC 

Přípravky bodovaly

-ves-

Starší žáci SpSM 
16. kolo FC VM – RSM Hodo-
nín 2:1 (1:1)
Střelci branek: 20. Krčál a 55. 
Liška Radim, Kučera (36. Barto-
šek) – Heto (12. Uhlíř), Hamřík, 
Hlávka, Těšík, Chalupa (58. Fejt), 
Vokurka, Liška P., Hibš (50. Kar-
mazín) – Krčál, Liška R.
V 6. minutě se po křídle uvolnil 
útočník Hodonína a střelou k 
tyči dostal hosty do vedení. Ve 
20. minutě proměnil útočník Kr-
čál pokutový kop.  Rozhodující 
branka utkání padla v 55. minutě 
z kopačky útočníka Lišky 2:0.
21. kolo FC VM – Slovan Ha-
vlíčkův Brod 3:0 (1:0)
Střelec: 20., 50. a 64. Liška R.
22. kolo FC Zbrojovka Brno – 
FC VM 6:0 (2:0)

MSDD
Starší dorost
FC ŽĎAS Žďár n. S. – FC VM 2:1 
(1:0)
Rozhodčí: Hájek – Pfeifer, Trocha. 
Diváci: 30. Branky: 2 × Zajíček 
(23.), (49.) – Štefka (56. pen.). Kar-
ty: žlutá – Řeháček (74.). Sestava: 
Řeháček – Maloušek (81. Liška 
O.), Štefka, Polák, Bárta – Náprav-
ník, Ráček, Láznička, Bradáč – Pól, 
Kameník.
„Ve Žďáře jsme předvedli docela 
obstojný výkon, ale opět svými 
individuálními chybami jsme při-

šli o cenné body. V úterý musíme 
pořádně zabrat a získat tři body, 
protože nás čeká poslední celek ta-
bulky Bohunice,“ zhodnotil utkání 
trenér Libor Smejkal mladší.

-ls-
FC Žďár n. S. – FC VM 2:1 (2:1)
Sestava: Sysel – Benda, Náprav-
ník, Novotný, Juda – Pavlíček 
(55. min. Prchal), Liška O., Ne-
voral, Kurečka – Ráček (45. min. 
Špaček), Horký.
Hosté jako tradičně nezachytili 
úvod utkání. Již ve 4. min. po in-
dividuální chybě v obraně se ocitl 

domácí útočník sám před Syslem 
a nedal mu žádnou šanci. Naštěstí 
Velkomeziříčští přišli s odpovědí 
velice záhy. V 8. min. po odraže-
ném rohu Ráček přesným cent-
rem našel volného Nápravníka, a 
ten srovnal. Rozhodující moment 
přišel ve 30. min., kdy zcela volný 
domácí záložník vystřelil ze 30 m 
a k překvapení všech nepříliš těž-
ká střela skončila v síti.
I když se v úmorném vedru 
velkomeziříčští hráči vydali ze 
všech sil, na body to opět bohu-
žel nestačilo. -kli-

Oba fotbalové dorosty prohrály

-dek-

fOtBAL ŽÁCi

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. Občerstve-
ní zajištěno. Srdečně zvou stolní tenisté z Oslavice. -šou-

MOTOKROSOVÉ ZÁVODY
5. 5. 2012 Dolní Heřmanice
Začátek tréninků od 8.00 do 
12.00, závod od 13.00 do 17.00
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Tomáš Maruška vstřelil jediný gól domácích. Foto: Antonín Dvořák

Velkomeziříčští v derby se Žďárem neuspěli
MSD sk. D
FC VM – FC ŽĎAS Žďár n. S. 
1:2 (0:1)
Střelci: 69. Maruška – 43. Bratr-
šovský, 64. Pohanka. Rozhodčí: 
Nováček, Kučírek, Petr.
Sestava FC VM: Invald – Mu-
cha Z., Mucha P., Šimáček, Krej-
čí – Vítek (81. Kozuň), Smejkal, 
Souček, Netrda – Simr (38. Ma-
ruška), Görner, na lavičce Siman-
dl, Dufek a Štefka, trenér Smej-
kal. Sestava FC ŽĎAS: Pospíchal 
– Bureš, Šindelka, Vomela, Turek, 
Chmelík, Bratršovský, Pohan-
ka, Malínek (92. Hlouš), Maček, 
Doležal, na lavičce Němec, Russ, 
Šturma a Hajný, trenér Nedvěd a 
Kyzlink. ŽK: Mucha P., Mucha Z., 
Krejčí, Smejkal – Pohanka, Malí-
nek. Diváků: 685.
V okresním derby začali lépe 
hosté. Byli pohyblivější, důraz-
nější a především přesnější v 
kombinaci. Již ve 2. min. šli do 
šance. Na druhé straně zase po-
hrozil z přímého kopu Radek 
Görner. V dalších minutách to 
však byli hosté, kteří se po rychlé 
kombinaci dostávali k centrům 
do vápna domácích, ale v zakon-
čení jim chyběl klid a přesnost, a 
tak většina míčů končila mimo 

tři tyče domácí brány. Domácí 
hráči se jen těžko dostávali přes 
pozorně bránící hráče hostů a 
velkým protivníkem byl i silný 
vítr. Po čtvrthodině utkání z 20 
metrů vypálil Bureš, jeho tvrdou 
střelu vyrazil Roman Invald k 
Pohankovi, který hned centroval 
zpět před naši bránu, ale Jarda 
Krejčí odvrátil na rohový kop. 
Ten rozehráli hosté nakrátko, ale 
střela Turka bránu netrefila. O 
chvíli později se pokusil přeho-
dit gólmana Pospíchal, ale střela 
šla nad. Ve 27. min. se bohužel 
náš útočník zranil a i přes ošet-
ření musel ve 37. min. vystřídat. 
Na hřiště přišel Tomáš Maruška. 
Hostům se tuto výhodu nepoda-
řilo zúročit, i když mohli. Byli to 
však domácí, kteří se ve 30. a 32. 
min. dostali k zakončení, ale stře-
ly Radka Görnera branku hostí 
netrefily. Když už se zdálo, že se 
půjde do kabin za nerozhodného 
stavu, ztratil ve středu hřiště míč 
Patrik Mucha, ten se dostal k Po-
hankovi a jeho přesná přihrávka 
našla na zadní tyči Bratršovské-
ho, který nedal Romanovi Inval-
dovi šanci 0:1.
Do druhého poločasu vstoupili 
domácí se snahou o vyrovnání 

poměru nejen na hřišti, ale i ve 
skóre. Byli to však opět hosté, 
kteří se dostali jako první k za-
končení. V 52. min. se za obranu 
hostí dostal Eda Smejkal, udělal 
kličku i Pospíchalovi, ale bohužel 
z úhlu trefil jen na brankové čáře 
stojícího obránce hostů. Hned 
z protiútoku po chybě Honzy 
Šimáčka se dostal k zakončení 
Pohanka, ale bránu domácích 
netrefil. V 56. min. měli hosté 
opět šanci, ale teprve v 64. min. 
se dostali po centru Šindelky a 
přiklepnutí Maška do zakončení 
Pohankou, jehož povedená rána 
skončila v domácí bráně 0:2. 
O dvě minuty později odpískal 
nepřesný rozhodčí Nováček po 
souboji Patrika Muchy a Chme-
líka pokutový kop. K tomu se 
postavil Bratršovský, ale Roman 
Invald jeho střelu vyrazil i ná-
slednou dorážku pokryl a kopnu-
tí dalšího hráče hostů do našeho 
gólmana zůstalo bez potrestání. 
V 69. min. se podařilo po centru 
Miloše Netrdy snížit přesnou do-
rážkou Tomáši Maruškovi na 1:2. 
Tato branka jako by vlila další 
síly domácím hráčům a převzali 
režii hry. Zatlačili soupeře k jeho 
bráně a připravili si několik pří-

ležitostí, ale ani přímý kop Radka 
Görnera, dorážka Jakuba Vítka 
a nebo hlavička Patrika Muchy 
v bráně hostů neskončily. Hosté 
podnikali rychlé protiútoky, ale 
naší obraně se dařilo tyto úto-
ky zastavovat, i když se na hrot 
přesunul Honza Šimáček, nebo 
Patrik Mucha. V 86. min. byl v 
přerušené hře sražen k zemi To-
máš Maruška a i když rozhodčí 
nejdříve sahal pro kartu, nakonec 
vše nepochopitelně řešil jen do-
mluvou. A tak, i když se hosté v 
závěru utkání obávali o výsledek, 
odvezli si z Velkého Meziříčí tři 
body zcela zaslouženě, jelikož se 
nedá s vedoucím týmem divize 

bodovat jen za 30 minut kvalitní-
ho výkonu, který domácí ve dru-
hém poločase předvedli. 
Vyjádření trenéra Smejkala: 
„Soupeř ze Žďáru nás v prvním 
poločase přehrál ve všech čin-
nostech. I když jsme si před zá-
pasem v kabině řekli, jak budeme 
hrát, tak z těchto pokynů hráči 
na hřišti skoro nic nedodrželi. 
První poločas jsme prohráli zcela 
zaslouženě. Ve druhém jsme se 
dostali do hry až po nesmyslně 
nařízeném pokutovém kopu. I 
když jsme si vypracovali několik 
gólových příležitostí, dokázali 
jsme proměnit bohužel jen jed-
nu. Mrzí mě, že jsme nedokázali 

zopakovat poslední výkony proti 
Tasovicím a Bystci. Hráči si musí 
uvědomit, že bez důrazu, pohybu 
bez míče a chuti do hry se nedá 
žádný divizní zápas vyhrát.“
Další utkání bude v sobotu 5. 5. 
2012 v 16.30 v Třebíči.
1. FC Žďas Žďár 22 15 5 2 44:16 50
2. FC Dosta Bystrc 22 12 5 5 35:18 41
3. FS Napajedla 22 11 4 7 35:21 37
4. Sokol Tasovice 22 10 5 7 39:33 35
5. MFK Vyškov 22 11 2 9 30:27 35
6. FK Pelhřimov 22 9 6 7 29:28 33
7. Nové Město 22 9 5 8 20:23 32
8. Spytihněv 22 9 3 10 33:39 30
9. FC V. Meziříčí 22 7 6 9 31:30 27
10. FK Třebíč 22 7 6 9 30:30 27
11. Tatran Brno 22 7 5 10 30:39 26
12. TKZ Polná 22 7 4 11 35:38 25
13. Otrokovice 22 7 4 11 24:30 25
14. RSM Hodonín 22 7 4 11 24:35 25
15. Sparta Brno 22 7 2 13 22:40 23
16. Přerov 22 4 8 10 30:44 20

-myn-

Team DRT racing prošel důleži-
tou a nelehkou přípravou na prv-
ní letošní závod – Slovakiaring. 
To znamená hlavně montáž no-
vého motoru do motorky a fyzic-
kou přípravu jezdce Viktora Duš-
ka, který se potýkal s komplikací 
svého zdravotního stavu. Zranil 
se totiž po pádu ve stosedmdesá-
tikilometrové rychlosti. Nakonec 
vše klaplo a minulý víkend (20.–
22. 4.) tým vyrazil na Slovensko. 
„V sobotu byla první kvalifikace, 
kde se mi nedařilo zajet rych-
lé kolo a s časem 2:13,985 to na 
lepší jak na 11. příčku nestači-
lo,“ popsal svůj vstup do závodu 
Viktor Dušek, který opět spadl v 
zatáčce při testech. Druhé kvali-
fikaci předcházela důsledná pří-
prava včetně výměny pneumatik 
a vyplatilo se. „Padl fantastický 
čas 2:11,024, což nás dostalo na 

6. startovní pozici,“ dodal Du-
šek a zhodnotil průběh závodu, 
„start do závodu se mně moc 
nepovedl – nejsem ještě sžitý s 
novým motorem – takže jsem se 
asi o tři místa propadl a během 
tří zatáček jsem se prokousal na 
7. startovní pozici za Tomáše Va-
vrouše a v druhém kole jsem ho 
předjel, ale hned v následující za-
táčce jsem dostal lehký smyk na 
zadní kolo a od té doby mně to 
lehce, ale se zvětšující se tenden-
cí poklouzávalo. Ale věděl jsem, 
že se musím držet Igora Kalába, 
což se mně bohužel nepovedlo.“ 
Konečné sedmé místo je skvělým 
výsledkem a dobrým vstupem do 
sezony. „Chtěl bych poděkovat 
celému týmu, hlavně mechani-
kům za výborně odvedenou prá-
ci. A samozřejmě díky i sponzo-
rům,“ uzavřel Dušek.

Dušek dojel na Slovensku sedmý

Viktor Dušek odstartoval sezonu s novým motorem. 
Foto: archiv DRT racing-mars-

1. A tř., sk. B  
FC VM – FC Rapotice 0:3 (0:2)
Rozhodčí: Jurka – Čech, Kliner. 
Diváci: 60. Branky: Havel (38.), 
Laš (39.), Matoušek (79.). Sestava: 
Simandl – D. Polák, Halámek, J. 
Večeřa, Netolický – Malec, Kozuň, 
Beran, Veselý – M. Polák (46. E. 
Smejkal), Liška.
Úvodní šanci zápasu měli hos-
té. Hra se od té chvíle vyrovnala, 
převládaly však nepřesnosti. Ve 
29. minutě se ocitl sám na hranici 
velkého vápna Havel, ale pálil těsně 
nad. O chvíli později Petr Matou-
šek střílel do tyčky a následující do-
rážku kryl Simandl. Zlom v zápase 

přišel v 38. minutě. Nedorozumění 
domácích obránců využil Havel a 
hned za dvacet sekund nadvakrát 
překonal Simandla Martin Laš.
Po přestávce velmi oživil domácí 
hru střídající Smejkal, který hnal 
Velkomeziříčské za vyrovnáním, 
ale místo branek v síti hostů se 
musel překonávat Simandl. V 70. 
minutě se objevil sám před Si-
mandlem Matoušek, ale střílel jen 
těsně vedle tyče. Tečku za utkáním 
udělal v 79. minutě Petr Matou-
šek, který pobídku před odkrytou 
branku neodmítl. Naši své další 
šance využít nedokázali. 
„Duel byl z obou stran nepohled-

ný. Největší náš problém byl, že 
jsme si nedokázali přihrát ani na 
dva metry. Náš výkon se bohužel 
neslučoval s pozicí týmu, který bo-
juje o záchranu,“ nebyl spokojený 
domácí kouč Libor Smejkal ml.

Text a foto: -ls-
1. Náměšť n. O. 19 14 4 1 62:24 46
2. Sokol Křoví 19 11 4 4 49:35 37
3. Štěpánov 19 11 2 6 26:29 35
4. Ježek Rantířov 19 9 6 4 36:25 33
5. Sokol Kouty 19 9 4 6 40:31 31
6. Žďas Žďár B 19 8 4 7 33:27 28
7. Budišov–Nárameč 19 8 3 8 44:43 27
8. FC Rapotice 19 7 5 7 47:36 26
9. Třešť 19 7 4 8 28:32 25
10. FK Třebíč B 19 7 3 9 35:47 24
11. Sokol Herálec 19 7 0 12 48:61 21
12. FC V. Meziříčí B 19 5 3 11 28:41 18
13. Sokol Stonařov 19 4 3 12 34:43 15
14. Sokol Bohdalov 19 2 3 14 19:55 9

Benfika je tentokrát bez bodů

2. liga házené mužů Morava jih
TJ Jiskra Havlíčkův Brod - TJ So-
kol VM 25:24 (15:15)
Ve značně kombinované sestavě a 
bez realizačního týmu sužované-
ho nemocemi vyrazilo A družstvo 
k zápasu 19. kola do Havlbrodu. 
Vstup do utkání se povedl našim a 
po šesti minutách hry vedli v po-
měru 1:3. Pak převzali iniciativu 
domácí a zdlouhavými útoky, kte-
ré bohužel rozhodčí neposuzovali 
jako pasivní, se dostávali k úspěš-
nému zakončení. Meziříčští trpě-
livě kombinovali a především díky 
zakončením spojek Petra Kříbaly a 
Pavla Strašáka svítilo v poločase na 
ukazateli 15:15. Černou skvrnou 
v prvním poločase bylo zranění 
Martina Kříbaly. V prvních dese-
ti minutách druhé půle se hrála 
vyrovnaná partie a ve 40. minutě 
byl stále nerozhodný stav 18:18. V 
další pasáži hry se podařilo Brodu 
odskočit (20:18), navíc ve 45. mi-
nutě viděl za třetí vyloučení červe-
nou kartu Víťa Trojan, a tak do hry 
musel zasáhnout také, poprvé v 
sezoně po dlouhodobém zranění, 
Roman Matušík. Naštěstí pro naše 
barvy domácí přesilovku nevyužili, 
k tomu přidal několik výborných 
zákroků David Stoklasa v bráně a 
v 51. minutě bylo skóre v náš pro-

spěch 21:23. Jiskra se v 54. minutě 
přiblížila na rozdíl jediné branky 
23:24 a zápas se blížil do dramatic-
ké koncovky. Nejdříve naši nepro-
měnili vyloženou šanci z hranice 
šesti metrů a následně dva brejky, 
které skončily v rukách brankáře 
Brodu. Havlíčkobrodští zaveleli k 
obratu a dvěma góly otočili skóre 
na svoji stranu. Třicet sekund před 
koncem sehráli Meziříčští akci, při 
které se domácí provinili nedovo-
leným bráněním a následoval 7m 
hod, který bohužel také v síti ne-
skončil, a tak se naši hráči museli 
smířit s těsnou porážkou 24:25. Ta 
znamená odsun z předních pozic 
na aktuálně 7. místo druholigové 
tabulky. Povinné body budou naši 
hráči muset získat za týden pro-
ti poslední Telnici, která se snaží 
„zuby nehty“ zachránit.
7m hody 4/2:2/1 vyloučení: 4:4 
navíc ČK za 3x2 minuty Trojan, 
počet diváků 32. Sled branek: 1:3, 
4:5, 8:7, 10:10, 14:12, 15:15, 17:18, 
20:19, 21:23, 23:24, 25:24. Sestava 
a branky: Stoklasa David – Kříbala 
Petr (10), Strašák Pavel (5), Koneč-
ný Ladislav (3), Matušík Roman 
(2), Fischer Radim (2/1), Trojan 
Vítězslav (1), Kříbala Pavel (1), 
Kříbala Martin vedoucí družstva 
Matušík Roman. 

Áčko jen těsně prohrálo

Divize házené mužů
Slavoj Třešť – TJ Sokol VM B  
28:15 (14:8)
Souboj o první příčku v tabulce 
vyzněl jednoznačně pro hráče 
Třeště, kteří nám tak oplatili vy-
sokou porážku od nás v domá-
cím prostředí. Kluky je potřeba 
pochválit za bojovnost, která jim 
nescházela, ale v týmu se nenašel 

výraznější střelec, který by ostat-
ní strhl k lepšímu výkonu.
7m hody 0:3/2, bez vyloučení. Sled 
branek: 1:3, 6:4, 10:7, 14:8, 18:10, 
22:12, 25:14, 28:15. Sestava a bran-
ky: Poul Ondřej, Kůra Petr – Necid 
Miloš (5), Živčic Pavel (4), Kubiš 
David (3), Novotný Václav (2), Rosa 
Jakub (1), Málek Tomáš, Novotný 
Radek, trenér Živčic Pavel.

Třešť béčku ‚nadělila‘
-šid-

-šid-


