DNES: sběr šatstva - charitní šatník

Ještě dnes, 23. 5. do 17 hodin,
můžete donést do obřadní síně
radnice ve Velkém Meziříčí věci,
které poslouží lidem v nouzi.
Co můžete darovat: letní a zimní
oblečení (pánské, dámské, dětské) čisté a složené do plastového
pytle nebo krabice, lůžkoviny,
prostěradla, utěrky, ručníky, záclony, látky (min. 1 m, nedávejte odstřižky a zbytky), domácí
potřeby (nádobí bílé i černé,

skleničky, vše nepoškozené),
polštáře, deky, obuv veškerou
nepoškozenou, batůžky, pánské
opasky, tkaničky do bot, potřeby
osobní hygieny, čisticí prostředky, funkční ruční nářadí.
Nenoste: nábytek, ledničky a další el. spotřebiče určené ke zpětnému odběru, znečištěné nebo
vlhké prádlo a oděvy, zmačkané
prádlo.
-měú-

Bude uzavřen vjezd na náměstí
V sobotu 26. 5. 2012 se bude na náměstí ve Velkém Meziříčí konat charitativní koncert Muzikanti dětem. Z důvodu přípravy této
hudební akce bude na náměstí 26. 5. 2012 od 5 hodin vyhrazen
prostor parkoviště a komunikace od budovy radnice směrem k
lipám, čímž se značně omezí možnost parkování v centru města.
Náměstí bude průjezdné po místní komunikaci na horní straně
(kolem Obecníku, pobočky ČSOB směrem ke kostelu a dále do ul.
Komenského) až do 12 hodin, kdy dojde k úplné uzavírce vjezdu na
náměstí, která potrvá do neděle 27. 5. 2012, 2 hodin.
Ing. Petr Dvořák, Městská policie Velké Meziříčí

Z
VÝZVA PRO ZÁMEČNÍKY A STAVEBNÍ FIRMY

Výhodné ceny hutního materiálu
od měsíce května 2012!

Ocel I, U, profil L, trubky, sítě do betonu, roxory

ZZN Hospodářské potřeby, a.s.
Třebíčská ul. 2174, Velké Meziříčí
tel.: 566 522 068, 777 250 230
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Letos se konal již 35. gastroden

Výstava kulinářského umění
studentů školy zahrnuje jak cukrářské výrobky, tak ty ze studené
kuchyně, ale též slavnostní tabule
či odbytová střediska atd. O tom,
kdo vyrobil nejlepší gastronomické dílo, rozhoduje porota,

která vyhlašuje vítěze v několika
kategoriích. U diváků i u poroty
vždy vyhrává dobrý nápad a o
ty není na gastrodnech nouze,
takže porotci mají těžkou volbu
– což dokazují snímky na straně
4 dnešního čísla. Součástí každého gastrodne jsou doprovodné
akce. Nejinak tomu bylo i letos, a
tak studenti škol soutěžili v běhu
číšníků, v míchání nápojů apod.
Cukráři zase předvedli svůj um

1919

C ena: 13 Kč

Na Oslavické přibude třída pro školku
Rodičům některých dětí, na
které se letos při zápisu do
velkomeziříčské mateřské školy
nedostalo, se rýsuje východisko
z jejich tíživé situace. Město
totiž navýší kapacitu školky
tím, že vybuduje jednu novou
třídu v základní škole Oslavická. Rozhodli o tom zastupitelé
města na svém mimořádném
jednání v úterý 15. května. „Pokud půjde vše hladce, otevřeme
ve Velkém Meziříčí k 1. září
letošního roku 28 nových míst
ve školce,“ upřesnil starosta
Radovan Necid.

Děti, které zavítaly minulou středu na gastroden, přitahovaly roztomilé figurky z
marcipánu. Snímek zachycuje expozici Dětská oslava. Další fotografie najdete na
straně 4 a na našem webu www.velkomeziricsko.cz. Foto: Iva Horká

Hotelová škola Světlá a OA ve
Velkém Meziříčí pořádala ve
svých prostorách již pětatřicátý
ročník gastrodne.

založeno roku

v celostátní soutěži Ukaž, co umíš
a v kuchařské show se předvedl
kupříkladu šéfkuchař Jan Kubelka. Ten před hosty připravoval
lehké jarní menu. Na ochutnávku
italské kuchyně se mohli vypravit jak návštěvníci gastrodne, tak
hosté pozvaní na slavnostní raut.
Region San Benedetto del Tronto
se na hotelové škole prezentuje již
několikátým rokem.
Iva Horká

mateřské školy i asi pětadvacet
dětí z místní části Hrbov – Svařenov, které nyní dojíždějí do Laviček. „Ty by pak posléze mohly
nastoupit ve městě i do základní
školy a navýšily by tak počet zdejších prvňáků,“ popsal plány starosta Necid.

Chtějí bojovat proti
odkladům docházky

Ředitelka mateřské školy Božena
Suchánková (na snímku) argumentovala pro navýšení kapacity
mateřské školy tím, že letošní si-

V prvé řadě se vedení města muselo shodnout na tom, že kapacitu mateřské školy je třeba navýšit
již pro nadcházející školní rok
2012/2013. A poté schválit navržené řešení a vyčlenit 4,2 milionů
korun z neúčelové rezervy rozpočtu města na vybudování třídy
na Oslavické. Usnesení předcházela poměrně živá diskuze a na
konečném řešení se zastupitelé
neshodli jednomyslně.

Řešení sleduje víc
cílů

Radovan Necid předložil dané
opatření jako takové, které sleduje víc cílů do budoucna. Navýšení kapacity mateřské školy totiž
nejenže vyřeší aktuální složitou
situaci rodičů většiny dětí, kteří
se odvolali proti nepřijetí své ratolesti do zdejší školky. Ale navíc
by opatření v budoucnu mělo
přitáhnout do velkomeziříčské

tuace je oproti předchozím letům
vyhrocená. Z celkového počtu
čtyřiceti tří podaných odvolání
je jednatřicet rodičů místních
dětí. „Z toho patnáct případů je
akutních. To znamená, že jde o
děti matek, kterým třeba v srpnu
či září končí rodičovská dovolená
a potřebují nastoupit do zaměstnání, aby nepřišly o práci,“ vysvětlila. Dál popsala změny, které
nastaly zejména v legislativě a v

nařízeních Evropské unie a jsou
tedy hlavním původcem toho, že
je nyní ve velkomeziříčské mateřské škole nedostatečná kapacita.
Dalším podstatným důvodem
je velký počet odkladů školní
docházky. „Vzhledem k tomu,
že proti odkladům lze působit v
předškolní výchově, vyhlašuji jim
pro příští rok boj,“ podotkla ještě
ředitelka mateřské školy Suchánková.

Přestavba, nástavba
nebo přístavba?

Nutnost jednat zastupitelé přijali, ale neshodli se na způsobu
řešení, přičemž zejména sociální
demokraté byli jiného názoru.
Někteří navrhovali nástavbu nad
stávající školkou. Různých variant by mohlo být víc. Mezi dalšími možnostmi se objevily třeba
– navrátit vilu na Ostrůvku zpět
potřebám mateřské školy, svážet
děti do Rudíkova, vyjednat s hygienou výjimky v maximálních
počtech dětí, přebudovat bývalé
luteránské gymnázium atd. Po jejich prověření zůstaly dvě vyhovující jak co nejnižšími pořizovacími náklady, tak i co nejkratším
časem, během nějž by bylo možno je zrealizovat. A to buď přestavba prostor školy na Oslavické nebo pořízení montovaných
modulů k některé ze stávajících
mateřských škol ve městě.
Kontejnerové řešení však bylo
vyčísleno na asi 5,6 milionů korun bez vybavení.
Pokračování na straně 2

Umělecká škola zahajuje nábor nových žáků
Pravidelně v květnu zahajuje Základní umělecká
škola (ZUŠ) Velké Meziříčí nábor nových žáčků.
Stejně jako v minulých letech bude škola provádět talentový průzkum nejen žáků ze základních
škol, ale i těch nejmenších dětí z mateřských škol.
Přijímací talentové zkoušky budou probíhat v období od 28. května do 1. června (bližší rozpis viz strana
7). Do přípravného studia jsou zařazovány děti od
5 let, do I. stupně od 7 let a do II. stupně od 14 let.
Zdejší základní umělecká škola má celkovou kapacitu 550 žáků ve čtyřech oborech – v hudebním, vý-

Festival muzejních nocí
2. 6. 2012
Muzeum Velké Meziříčí
Součástí akce budou
noční prohlídky.
Rezervace vstupenek:
566 522 773
Více příště.

tvarném, tanečním a literárně-dramatickém.
„V příštím školním roce 2012/2013 zahajujeme výuku přípravných a prvních ročníků podle školního
vzdělávacího programu, se kterým se mohou rodiče
žáků seznámit na webových stránkách naší školy
(www.zusvm.cz) od 28. 5. 2012,“ upozorňuje ředitel
školy Martin Karásek.
Zmíněná škola si vede dobře, její žáci se umisťují na
soutěžních na předních místech, zejména v hudebním oboru. Také se může pyšnit velkým orchestrem
(viz snímek vpravo).
Pokračování na straně 5

Výzva MAS Most Vysočiny, o.p.s.
MAS Most Vysočiny, o.p.s. zve všechny zájemce,
kteří se chtějí svou prací podílet na rozvoji regionu
Velkomeziříčsko – Bítešsko na setkání.
To se uskuteční ve čtvrtek 31. května 2012
v 15 hodin v kinosále Jupiter clubu, s.r.o., budo-

va na náměstí č. 17 ve Velkém Meziříčí.
Program:
1. informace o místních akčních skupinách
2. činnost MAS Most Vysočiny, o.p.s.
3. možnosti členství
-mmv-

ZAHRADNICTVÍ, Vídeň 91
Aktuální nabídka:
rododendrony, azalky, zakrslé
jehličnany, okrasné trávy, skalničky,
balkonové rostliny.
Otevřeno st, čt 8-12, 13-17, pá 8-12, 13-18
www.zahradnictvivm.cz, tel.: 790 204 813
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Most přes Oslavu už má
na kontě 11 havárií
Návštěvníci zdravotnického
střediska ve Velkém Meziříčí to
znají dobře. Pokud chtějí odjet,
čeká je adrenalinový zážitek –
křižovatka ulic Poříčí a Vrchovecká. Z vedlejší silnice téměř
nevidí, jestli se po hlavní někdo
neblíží. Výhledu totiž brání
více než metrová betonová zeď
kolem mostu. Do křižovatky
musí vjet s pomocí zrcadla a
doufat, že řidič na hlavní silnici
zareaguje včas, nebo že zrcadlo
nebude zamrzlé.
„Na této křižovatce se denně
potká podle statistik kolem tisíce aut. Považuji proto za malý
zázrak, že se v posledních pěti
letech zde stalo jen jedenáct dopravních nehod. Je to asi proto,
že místní tu past na řidiče dobře
znají, a proto jsou velmi opatrní, i když jedou po hlavní silnici,
tedy po mostě,“ přemítá starosta
Radovan Necid. Ten napsal krajskému úřadu dopis, ve kterém jej
žádá o stavební úpravy mostu.
„Jestli mi dobře slouží paměť, už
někdy v minulém období zařadil
kraj tuto křižovatku mezi nejne-

bezpečnější místa na Vysočině a
dokonce tehdy vzniknul i nějaký
návrh řešení v podobě jakéhosi
seseknutí konců betonové zdi
mostu. Od té doby se ale vůbec
nic nezměnilo. Proto jsem nyní
požádal kraj oficiálním dopisem,
aby v této věci pomohl. Most i
silnice jsou totiž krajské a město
tak může jen čekat, až se kraj začne kritickému místu věnovat,“
řekl velkomeziříčský starosta
Necid.
Kromě samotné betonové zdi,
přes kterou není do křižovatky vidět, je dalším problémem
i šířka mostu, resp. vozovky. Ta
je šest metrů, tedy o dva metry
méně, než připouští norma.
Normě neodpovídá ani křižovatka, která nemá takzvané nájezdové oblouky. Lidé z mostu
na ulici Poříčí odbočují tak, že
musí až do protisměru.
„Zejména větším vozům to působí velké problémy a už vůbec
si neumím představit, že by tam
v dopravní špičce měli zasahovat
hasiči s tatrou a nějaká sanitka,“
děsí se starosta.
-měú-
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Dálnice násobí počet nehod
Velké Meziříčí leží na
dálnici D1, což s sebou
nese mnohé výhody i
negativa. Tím druhým
je například zvýšená
kriminalita ve městě v
důsledku jeho snadné
dostupnosti či velký
počet dopravních nehod, u nichž zasahují
zdejší
profesionální
hasiči. Výjezdů k havárkám vozidel mají
mnohem více, než
například kolegové v
podstatně větším Žďáru nad Sázavou. Ale
nejen na dálnici, dopravních
nehod se stane hodně i přímo ve

městě. Doprava v něm totiž není
bez problémů. Dokazuje to na-

příklad křižovatka ulic Vrchovecké a Poříčí, která je na seznamu

nejnebezpečnějších
míst v Kraji Vysočina
(o čemž jsme psali v
týdeníku 2. května –
pozn. red.), ale i časté
dopravní zácpy a další
komplikace.
Stačí se podívat na
mapku nehodovosti
ve Velkém Meziříčí
za období 2007–2011
z archivu městského
úřadu, přiloženou k
tomuto článku.
Každý červený bod
na mapce značí jednu dopravní nehodu,
která se udála ve městě.
Martina Strnadová

Plánují opravu Jupiter clubu
Nový hlavní sál, upravené společenské prostory a zázemí, částečná oprava sklepu a kanalizace, která je už v havarijním stavu. To jsou hlavní body
plánované rekonstrukce Jupiter clubu, která se přiblížila po minulém zasedání zastupitelstva. Zastupitelé rozhodli o financování prováděcího
projektu, podle kterého radnice bude vypisovat výběrové řízení. „To samozřejmě bude také na samotného zhotovitele projektu,“ přiblížil starosta. Jupiter club je městské kulturní centrum, které sídlí ve dvou historických budovách na náměstí. Jeho součástí jsou nejen společenské sály,
ale i učebny, loutková scéna, restaurace a kino. Budova bývalé sokolovny je majetkem města a velkou opravou už neprošla desítky let. „Zejména
velký sál nesplňuje současná kritéria moderního kulturního zařízení a špatný stav střechy sálu je dostatečně znám. Proto považuji rozhodnutí
zastupitelů přihlásit se k opravě JC za správné a zodpovědné,“ řekl Necid s tím, že opravy by mohly být hotovy do roku 2014.
-měú-

Na Oslavické přibude třída pro školku V Jívoví hořelo, jinde řádili sprejeři
Pokračování ze strany 1

To je víc než 4,2 milionu korun za
třídu na Oslavické. Za tuto částku
totiž budou nejen stavební práce,
ale i vnitřní vybavení třídy i zahrady. Ani základní škola tím dle
slov její ředitelky Dagmar Suché
(na snímku) neutrpí.
V minulosti škola měla přes
sedm set padesát žáků, nyní jich
tam dochází něco málo přes tři
sta. Takže i kdyby přibylo žáků
základních škol, kapacita pro ně
ve třech základních školách ve
městě zůstane dostatečná. Posledně jmenovanou možnost tak

nakonec zastupitelé schválili.
„Zastupitelé upřednostnili nejefektivnější možnost,“ uzavřel
starosta a dodal, „kromě toho, že
prostory ve škole jsou vhodné k
jednoduché přestavbě, je zde také
dobrá možnost parkování pro rodiče a samozřejmě rozlehlá
a pěkná zahrada pro děti.“
Z celé dlouhé diskuze velkomeziříčských zastupitelů a ředitelek
obou zmiňovaných škol nakonec vyplynula potřeba analýzy
a dlouhodobé koncepce mateřských i základních škol, která
městu chybí.
Text a foto: Martina Strnadová

Pro žadatele o cestovní doklad či OP

Nová legislativa nařizuje, že platnost zápisů dětí v cestovních dokladech rodičů končí 26. 6. 2012. Poté
budou moci děti cestovat jen s vlastním cestovním dokladem, tj. cestovním pasem nebo občanským průkazem (OP) při cestování v rámci EU. K 1. 1. 2012 došlo k legislativní změně a OP se vydává již jen se strojově
čitelnými údaji, a to s elektronickým čipem nebo bez čipu, pouze na úřadech obcí s rozšířenou působností.
V našem regionu tedy jen na úřadě ve Velkém Meziříčí. K ulehčení došlo v tom, že žadatel si nepořizuje
fotografie a nevyplňuje žádost. Rodič žádající o doklad pro dítě musí předložit originál rodného listu dítěte
nebo jeho ověřenou kopii a svůj platný OP. Ze strany státu však nedošlo k navýšení odbavovacích pracovišť,
ač jde o výkon přenesené státní správy a tyto výdaje jsou realizovány a hrazeny obcím ze státního rozpočtu.
Omlouváme se za dlouhé fronty u přepážek, ale za stávajícího počtu pracovišť a sezonního nárůstu žadatelů
o cestovní doklad nejsme schopni rychlejšího odbavení. Zvláště v pondělí a ve středu odpoledne je extrémní nápor. Pokud se chcete vyhnout frontám, využijte rezervačního systému na www.mestovm.cz , v sekci
užitečné odkazy – Chci se objednat –, a objednejte se na konkrétní den a hodinu, nebo přijďte na přepážku
v jiných časech. Pracovní doba: po a st od 8 do 17, út, čt a pá od 8 do 13 hodin.
-měú-

Koncert podpoří Handicap sport club
Výtěžek z šestého ročníku charitativního koncertu Muzikanti dětem bude určen pro Handicap
Sport Club, o. s., Velké Meziříčí. Částka bude
využita především na zajištění sportovních
aktivit dle kalendáře Spastic Handicap, Asociace
integrovaných sportů a turnajů pořádaných jinými subjekty, dále na zajištění sportovních campů
a soustředění, nákupu sad dresů pro sportovce a
asistenty.

Přínosem koncertu, který se koná v sobotu 26. května na náměstí ve Velkém Meziříčí, je pro Handicap
club nejen samotná finanční částka, ale důležitá je
i možnost prezentace aktivit clubu širší veřejnosti.
Návštěvníci koncertu se budou moci s těmito aktivitami seznámit v předsálí kina Jupiter clubu, kde
budou připraveny informační panely. „I pro letošní
ročník jsme do programu koncertu zařadili několik

novinek. Jednou z nich je i účinkování souboru capoeiry, což je brazilské bojové umění, které v sobě
spojuje akrobacii, hudbu, tanec a bojové prvky,“ objasnil za pořadatele Radovan Hajný. „A vzhledem k
tomu, že jde o koncert, tak se v programu na podiu
představí i několik nových kapel, určitě bude tahákem i zpěvačka Debbi, která se do povědomí široké
veřejnosti dostala díky prvnímu ročníku Česko-Slovenské Superstar,“ dodal Ondra Duben. Na
velkomeziříčském náměstí poslední květnovou sobotu od 14 hodin bude tedy možno slyšet hudební
skupiny nejen s regionální působností, ale objeví se
i tváře známé z celostátních médií. Je připraven také
bohatý doprovodný program s řadou aktivit pro
děti, včetně skákacího hradu. Takže pořadatelům
koncertu nezbývá než doufat, že tento ročník bude
provázet nejen přízeň diváků, ale i počasí, které jim
v minulosti nakloněno příliš nebylo.
-tro-

Dne 17. 5. okolo 13.45 v Jívoví došlo k požáru v domácnosti. Na místo přivolaná policejní hlídka provedla šetření, kterým bylo zjištěno, že vzplanula digestoř. Ta byla součástí kuchyňské linky. Způsobená
škoda byla odhadnuta na 80.000 korun. Vzhledem
k tomu, že šlo o nedbalostní jednání, věc si převzal
vyšetřovatel hasičského záchranného sboru.

Policisté prošetřují poškození fasády domů na ulici
Pod Hradbami ve Velkém Meziříčí. Neznámý pachatel tam v noční době mezi 16. a 17. květnem 2012
posprejoval omítku červenými nápisy „SKUNK“,
čímž způsobil škodu nejméně 15.000 korun.
Další budovu poškodili v Bíteši. Škoda sprejerstvím
přesáhla 50 tisíc korun.
-PČR-

Petráveč nabízí stavební pozemky
Pětatřicet nových stavebních
pozemků vzniklo v Petrávči.
Současná obec se zhruba čtyřicítkou domů se tak rozroste
téměř dvojnásobně. Šestnáct
pozemků je již prodáno, další
jsou k dispozici.

Zájemci o individuální výstavbu
rodinného domu si mohou vybrat mezi stavebními pozemky
od 750 do 1200 metrů čtverečních za cenu 550 korun za metr
čtvereční. Za to získají kompletně
zasíťované parcely na jižním svahu, v těsném sousedství původní
obce, s výhledem do přírody. Nechybí na nich elektřina, veřejné
osvětlení, kanalizace dešťová a
splašková, vodovod a optická
přípojka. Splašková kanalizace je
vedena do centrální jímky, odkud
je od loňského roku přečerpávána na čistírnu odpadních vod ve
Velkém Meziříčí. „V rámci toho
byla rovněž upravena cesta Žlebem na Letnou, která umožňuje

příjemné procházky krásnou přírodou,“ informoval starosta Petrávče Miloš Kratochvíl a dodal,
„v nové části máme také přípojku
k páteřní optické síti, které umožňuje rodinám kvalitní internetové a kabelové připojení od firmy
PETNet.“ V lokalitě samozřejmě
bude i nová asfaltová komunikace, která má být hotova příští
rok. Zatím je tam cesta sypaná
drceným kamenem, která se v
zimě prohrnuje. „Chtěli bychom
totiž vybudovat centrální vytápění tepelnými čerpadly, což by
bylo topení asi o třetinu levnější
než elektřinou. Ale to jenom v
případě, že se nám podaří získat
dotaci. Tak s dokončením komunikace zatím čekáme, abychom
ji nedělali nadvakrát,“ vysvětlil
Kratochvíl. V nové zástavbě v
červnu letošního roku vznikne i
hřiště pro nejmenší děti do cca
deseti let. Peníze na ně půjdou z
Programu obnovy venkova Kraje
Vysočina. Ale ani ty starší to na

fotbalové hřiště či tenisový kurt
nebudou mít daleko, neboť obojí
má Petráveč ve svém centru, stejně jako kulturní dům či hospodu.
V realizaci je i projekt naučných
stezek Nesměřským údolím, které povedou obcí po staré silnici
do Velkého Meziříčí. Budoucí
obyvatelé nového sídliště mohou
začít stavět dle svého výběru jeden ze čtyř typů rodinných domů
– buď přízemní bungalov nebo
tradiční patrový dům se sedlovou střechou. Jsou připraveny
pouze studie a zájemci se mohou
podle svého domluvit na individuálních úpravách, zejména co se
vnitřního uspořádání domu týče.
Projekt na nové sídliště na „zelené louce“ vznikl v roce 2008. Rok
na to jej Petrávečtí začali realizovat a od roku 2010 jsou stavební
pozemky k prodeji. Investorem
projektu je obec a celkové náklady dosáhly pětadvaceti milionů
korun. (Více na straně 6.)
Text a foto: Martina Strnadová
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Evropský festival filozofie
6. ročník - 18. až 24. června

Představujeme osobnosti festivalu

Závěrečný koncert KPH při Jupiter clubu s přípitkem
20. 5., nabídl dámské smyčcové kvarteto Beladona
quartet (na snímku Pavla Jahodová). Program nové
sezony - viz strana 9. Text a foto: Iva Horká

Jívoví slavilo 725 let

Další osobnost, kterou vám dnes
chceme představit, je člověk,
který se dlouhá léta řadí mezi
uznávané filozofické osobnosti.
Erazim Kohák, profesor filozofie, publicista. Vědecký pracovník Centra globálních studií FLÚ
AVČR a UK, emeritní profesor
Univerzity Karlovy a Boston
University. Po únorovém puči
roku 1948 otec, spolupracovník
Ferdinanda Peroutky a tehdy
politický redaktor Svobodného
slova, uprchl s rodinou do USA.
Akademickou dráhu začal v roce
1958 jako asistent. Byl jmenován
docentem (1970) a profesorem
(1977).
V roce 1991 se z USA vrací do
Československa a působí na FF
UK. Jeho filozofické dílo vychází
z pojetí filozofie jako úsilí o orientaci člověka ve vztahu k Bohu,
ke světu a k člověku a z přesvědčení, že filozofovou povinností není jen úsilí o odbornou
zdatnost, nýbrž též pedagogická
činnost v nejširším smyslu oslovování obce ve věcech veřejných.
Angažuje se v ekologických hnutích. Do Velkého Meziříčí se Erazim Kohák vrací rád. Hlavními

důvody jeho cest jsou především
filozofický festival, který si velmi
oblíbil a pokud mu to zdraví a čas
dovolí, rád na festivalu vystupuje.
Našel si zde svou přirozeností i
jasně formulovanými a srozumitelnými myšlenkami početnou
řadu posluchačů. Má ve Velkém
Meziříčí také řadu přátel, s kterými se při svých návštěvách spolu
se svou manželkou Dorothy setkává v Husově domě. I letos se
posluchači mohou těšit na jeho
vystoupení „Jak vstupuje dobro
do světa?“, a to ne v sociologickém smyslu o hodných lidech,
nýbrž filozoficky: proč je vůbec
něco dobré/zlé, a ne prostě je?
Vystoupení Erazima Koháka připravujeme na sobotu 23. června
na zámeckém nádvoří. Bližší
informace naleznete na www.
festivalfilosofie.cz, a ve speciální
příloze našeho týdeníku, která
vyjde 6. června.
Milan Dufek
Informace o festivalu naleznete na www.festivalfilosofie.cz
a v čísle 23 týdeníku Velkomeziříčsko, které vyjde 6. 6. 2012

Erazim Kohák vystoupí i na letošním ročníku
filozofického festivalu. Foto: archiv týdeníku VM

Rodáků se letos sešlo hodně

Oslavy začínaly mší svatou v jívovské kapli. Poté
vedení obce s hasiči položili věnce. Foto: Iva Horká

Jívoví si v neděli 13. května připomnělo 725. výročí od první písemné
zmínky o obci. K oslavě výročí byl připraven bohatý program. Dopoledne byla v místní kapli mše svatá za živé a zemřelé občany Jívoví, kterou sloužil P. Mgr. Tomáš Holcner. Po mši svaté byl u pomníku
padlých položen věnec jako projev úcty vojákům, kteří obětovali své
životy za naši svobodu v první světové válce.
Odpoledne pak v kulturním domě následoval program, který slovem
provázela Lucie Valová. Starosta obce ve svém projevu přivítal všechny
hosty a v krátkosti připomenul, co se v Jívoví událo za posledních 25
let. Přivítal také nejstaršího a nejmladšího občana obce, kterým byly
předány upomínkové dárky. Na scénku o robotě, kterou sehráli samotní Jívovští, navazovala přednáška o historii obce, kterou si připravil
ing. Karel Hromek. Poté následovala promenáda nazvaná Jívovský
rok, ve které byly představeny hlavní události a tradice, jež se během
celého roku v obci konají – výstup na Holý vrch, ostatky, pálení čarodějnic, Jívovská lávka a další. Pro návštěvníky byla připravena výstava
dobových fotografií a občerstvení. Přítomní měli možnost pochutnat
si i na dortu s marcipánovým obecním znakem. Všichni se mohli podepsat do kroniky obce. Celé slavnostní odpoledne provázela skupina
Muzikanti Ladislava Prudíka se svými sólisty, která určitě přispěla k
dobré náladě a sváteční atmosféře.
Obec Jívoví

Odpolední program se konal v kulturním domě, kde
se hrály divadelní scénky. Foto: Iva Horká

Tradiční setkání rodáků, které
pořádá město Velké Meziříčí, proběhlo minulou sobotu. V devět hodin přivítal přítomné starosta města Radovan Necid v obřadní síni.
Neopomněl vyzdvihnout fakt, že
letošního setkání se zúčastnil, dá
se říct, překvapivý počet lidí.
„Vypadá to, že jste byli silný ročník,“ okomentoval starosta přítomnost téměř 85 rodáků. Oproti
minulým ročníkům je to vskutku
podstatně více, scházívá se tak kolem padesátky „padesátníků“.
Další kroky vedly na prohlídku
zámku, která všechny zaujala. Poté
pokračoval program v Jupiter clubu, kde se konal také oběd.
V odpolední části pak zpívala Ane-

Program pro rodáky začínal prohlídkou zámku. Tu
většinou ocenili. Foto: Iva Horká

ta Vrbková s dětmi ze ZŠ za klavírního doprovodu Pavly Kamanové,
poté historička Marie Ripperová
uvedla videoprojekci o Velkém
Meziříčí a od 16 hodin hrála ve velkém sále country skupina Stetson.
Pochopitelně nechybělo ani společné fotografování, které zajistila
Jitka Bradáčová (viz foto dole).
„Myslíme, že se sraz vydařil, program byl pestrý, zejména prohlídka zámku byla výborná. Velmi slabou stránkou byl ale oběd,“ shodli
se mnozí účastníci.
Letos byli matrikou velkomeziříčské radnice pozváni ti, kteří se narodili v období od 1. září 1961 do
konce prosince roku 1962.
Iva Horká

Oproti minulým rokům se rodáků, kteří slaví padesátiny, sešlo hodně. Téměř 90 (někteří na snímku chybí,
neboť přišli až po focení). Společnou fotku dostali všichni na památku. Foto: Jitka Bradáčová
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Fotogalerie z 35. gastrodne hotelové školy světlá a obchodní akademie Velké Meziříčí

Tříposchoďový dort studentky Hany Tyrychterové ze 3. A, kterému dala název
Jiskřivý sen, právem poutal pozornost diváků. Foto: Iva Horká

Nová ředitelka školy Marie Paĺovová během přípitku na slavnostním rautu, který
se konal pro pozvané hosty. Foto: Iva Horká

Mysliveckou tabuli studentek HŠ doplňovala menší expozice vedle, jíž vévodila
lovecká puška, patrony a další myslivecké potřeby. Foto: Iva Horká

Gastroden poctili svoji návštěvou i partnerské školy ze Slovenska či Itálie. Italové
přijeli ze San Benedetta del Tronto - viz mapka v melounu. Foto: Iva Horká

V doprovodném programu, jenž probíhal vesměs na nádvoří školy, se představily
i studentky. Taneční skupina Lentilky ukázala moderní sestavu. Foto: Iva Horká

Z vlastních zdrojů si letos škola zajistila také kulturní vystoupení na rautu.
Zpívala Daniela Bínová a na klavír hrál Milan Černický. Foto: Iva Horká
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Řádky na neděli

Svatodušní svátky
Jsou před námi svatodušní svátky, ze tří hlavních křesťanských
svátků žel ty nejméně populární.
Možností, jak vyložit jejich význam, je celá řada. Pokusím se
o to takto: v bibli se píše, že člověk není jen tělesná schránka, ale
také a především cosi „uvnitř“, co
sice nemůžeme nikdy spatřit, nahmatat či předvést, ale co přesto
dělá člověka člověkem, individualitu individualitou. Člověk se
pokouší tuto svou nehmotnou,
a přece rozhodující podstatu různě pojmenovat – jeden z výrazů
je „vnitřní člověk“. Autor tohoto
označení prosí Boha, aby se v
nás tento „vnitřní člověk“ posílil a upevnil. Lidské nitro nemá
skomírat, srdce nemá chřadnout.
Naopak, to, co tvoří právě nás,
má být silné a pevné. Co jsme
právě my, ať je výrazné, pronikavé a inspirující. Jedinec nechť
je jedincem, individualita individualitou. Žádné tupé a tuctové
stádo, jsme a máme být lidé jedineční. Duchové bývají různí, obsahy všelijaké, náplň roztodivná.

Křesťanské víra oslavuje posílení
a upevnění lidského srdce takovým Duchem, který dává odvahu
k aktivnímu životu a vede k porozumění i s cizími lidmi, který
vyhání nenávist a sobectví, který
působí lásku a pokoj. Tento dobrý Duch, Duch svatý, nás posiluje
a upevňuje, „aby Kristus přebýval
v našich srdcích“. Lidská individualita nese ty nejkrásnější plody, když skrze ni cítíme Krista,
jeho pravdu a jeho milosrdenství.
Vždyť kterých lidí si nejvíc vážíme? Jistě těch, kteří pro nás udělali něco dobrého, kteří v různých
životních situacích měli Krista v
srdci. Vůbec to nemuseli mít napsané na čele, vůbec to nemuseli
všem vytrubovat, a přesto jednali v jeho síle, v jeho lásce. Jejich
přístup k životu byl a je pro nás
důležitý. Tak se děje dílo Ducha
svatého. Kdo tomu nevěří, tomu
to asi nic neříká, ono se to těžko
vysvětluje. Ale kdo tomu věří,
pro toho je to velká radost. Přeji
vám krásné svatodušní svátky!
Pavel Janošík

BOHOSLUŽBY
Středa 23. 5.: 7.00 mše sv. – o. Prajka, 20.00 mše sv. s novenou
k duchu svatému – o. L. Sz.
Čtvrtek 24. 5.: 7.00 mše sv. – o. Parajka, 20.00 mše sv. s novenou
k duchu svatému – o. L. Sz., Vídeň 18.00 mše sv. – o. Parajka
Pátek 25. 5.: 8.00 mše sv. – o. Prajka, 14.00–15.30 příležitost ke svátosti smíření a pokání, 20.00 mše sv. s novenou k duchu svatému: za
dary ducha svatého – o. L. Sz., domov pro seniory 13.00 mše sv. – o.
Parajka.
Sobota 26. 5.: 7.00 mše sv. – o. Parajka, 10.30 svatba se mší sv. – o.
Parajka, 21.00 vigilie seslání ducha svatého – o. L. Sz.
Neděle 27. 5.: 7.30 mše sv. – o. Parajka, 9.00 mše sv. – o. L. Sz., 10.30
mše sv. pro rodiny s dětmi – o. Parajka, 17.30 májová pobožnost,
18.00 mše sv. – o. L. Sz., Lavičky 11.00 poutní mše sv. – o. L. Sz.
Farní oznámení: Ve středu nebude náboženství pro mládež a starší
děti. V pátek od 14.00 do 15.30 bude adorace nejsvětější svátosti
a příležitost ke svátosti smíření a pokání, v 19.00 bude v kostele sv.
Mikuláše příprava na biřmování pro všechny kandidáty. V sobotu
ve 21.00 bude vigilie seslání ducha svatého, mše sv. v 18.00 nebude, v 18.30 bude příprava před křtem, v 19.30 bude 1. příprava na
manželství. V neděli proběhne sbírka na charitu, v 7.30 a v 9.00 si
bude možné před kostelem zakoupit magnetky s obrázky žďárských
kostelů, těmito penězi je možné podpořit celostátní setkání mládeže
ve Žďáru n. S., které se bude konat 14.–19. 8. 2012. DVD z 1. sv. příjímání lze objednat na faře za 250 Kč. Děkujeme všem, kteří pracovali
v kostele. Dne 2. 6. bude v naší farnosti biřmování a před touto slavností bude generální úklid kostela, proto prosíme farníky o pomoc –
ve středu 30. května od 14 hodin mladé muže a ženy na ometání zdí
a úklid ve výškách; ve čtvrtek 31. května od 14 hodin úklid celého
kostela. Generální úklid se netýká pouze žen, které uklízí kostel pravidelně, zveme proto na pomoc zejména biřmovance a jejich rodiče.
Českobratrská církev evangelická: 23. 5.: 18.30 hodin – večer s
hostem (Zdeněk Vojtíšek); 24. 5.: 14 hod – náboženství pro děti;
26. 5.: 19.30 hodin – debatní večer; 27. 5.: 9 hodin – bohoslužby
s vysluhováním večeře Páně. Husův dům, U Světlé 24, www.velke-mezirici.evangnet.cz. Apoštolská církev: pravidelná shromáždění
se konají každou neděli od 9 hodin v areálu bývalých lisoven, Moráňská 134/2, VM. Více na: www.ac-vm.cz, Mgr. František Kameník,
-ls, pj, kame-mail: kamenikf@centrum.cz.

Věk je věk a čas mění
života běh

Už se přiblížil náš čas, 19. 5. 2012 u Wachtlů měl náš ročník opět sraz.
Je nám teprve 38 let, ale pozor – malá kosmetická úprava – číslice jsem
napsala zprava doleva. Věk smyl maloměšťácká hodnocení a hodnoty
lidské nejsou penězi k zaplacení. Peníze nejsou poslové boží, jen chtivost lidská peníze množí. Politici i církve je hromadí, funkce si kupují
i světskou moc, proto jich potřebují tak moc. Obyčejným lidem stačí
na základní lidské potřeby, některé lidi uvrhly do bídy mafiánské tunely. Bůh sčítá nám všem naše neřesti i těm, co předstírají, že jsou svatí
z boží milosti. Tak se mějte na Zemi pěkně, vy velcí i vy malí, svět bude
dál krásný pro ty, kdo v srdci víru v dobro mají. Světlo i tma se bude
střídat a pozitivní myšlení vaše činy ovlivňovat. Tak ahojte, vy všichni,
co to čtete, a prosím nikoho ze svých bližních nepodveďte! My, stárnoucí lidé, jsme mezi vámi rádi, i když neduhy nám vadí. Neduhy nás
degradují, lékaři to napravují. Vždy je proč se snažit a radovat, nejvíc
ze všeho je potřeba se milovat.
Karla Pokorná
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Umělecká škola zahajuje nábor
Muzikanti a zpěváci

(Pokračování ze strany 1.)

prohloubení vyjadřovacích schopností žáků, rozvoj výtvarně logického myšlení, zvyšování kultury výtvarného projevu i výrazu a poznávání vnitřních souvislostí všech forem výtvarného projevu.

Klasický i moderní tanec

Posláním hudebního oboru je poskytnout žákům, kteří projevili potřebné předpoklady a zájem o studium hudby, základy odborného
vzdělání a vychovat z nich zaujaté hudebníky, kteří by se dovedli ve
svém životě i ve společnosti uplatnit v tom či onom žánru jako amatéři
nebo budoucí profesionálové. Průpravu představuje přípravná hudební výchova, kde se hravým způsobem ověřují a upevňují předpoklady
a zájem žáků pro toto studium, a v instrumentálních nebo pěveckých
skupinách zjišťuje oprávněnost volby hlavního předmětu podle osobitých vloh a fyziologických dispozic žáků. V hlavním předmětu se
děti učí zvládnout technické a výrazové prostředky zvoleného nástroje
nebo zpěvu tak, aby se jim stal prostředníkem k vyjádření hudebních
myšlenek, k reprodukci přiměřených skladeb sólových, ansámblových
a komorních, popřípadě vlastní improvizaci. Důležitou složkou výchovy každého hudebníka je průprava k souhře, ať už jde o čtyřruční
hru, hru v souborech, orchestru, komorní hru, sborový nebo komorní
zpěv. Hudební poznatky a prožitky integruje a třídí hudební nauka.
Absolventi obou stupňů jsou schopni samostatně hrát na zvolený nástroj či zpívat.

Malování i keramika

Taneční obor podchycuje a rozvíjí taneční nadání dětí. Probouzením
smyslu pro krásu tance a harmonii spolu s rozvíjením tvůrčích schopností prohlubuje taneční výchova duševní život člověka a ovlivňuje
utváření jeho hlubších vztahů k životu i jeho okolí. Tanec je jako neverbální vyjadřovací prostředek projevem rozmanitým, mnohotvárným, bohatým a proměnlivým ve formě i obsahu. Výuka se člení na
přípravné studium, I. a II. stupeň základního studia. Úkolem přípravné taneční výchovy je kultivovat přirozený dětský projev formou pohybových her a hravých cvičení a ověřit si předpoklady jednotlivých
dětí pro zvládnutí dalších stupňů výuky. Vyučovacími předměty na I.
stupni jsou taneční průprava, současný tanec, lidový tanec, klasická
taneční technika a taneční praxe. Na II. stupni se vyučuje současný
tanec, lidový tanec a klasická taneční technika. Podle specializace učitele a zájmu žáků se výuka zaměřuje na některý z těchto předmětů jako
předmět hlavní. Součástí tohoto oboru je korepetice. Základem práce
korepetitora ve vyučování je improvizace, vycházející důsledně z cítění
pohybu. Korepetitor úzce spolupracuje s pedagogem.

Dovednosti divadelní i literární

Výtvarný obor rozvíjí výtvarné nadání dětí a mládeže, vychovává je k
aktivnímu vztahu k výtvarnému umění, pěstuje smysl pro krásu umění
a estetizaci pracovního a životního prostředí. Poskytuje základy umění
kresby, malby, grafiky, modelování, keramiky, dekorativní činnosti a
výtvarné teorie. Mimořádně nadané žáky připravuje na studium na
středních a vysokých školách výtvarného směru. Vyučování se dělí na
přípravný stupeň, do něhož mohou být zařazeny i děti předškolního
věku, I. a II. stupeň. V průběhu přípravného stupně si žáci osvojují
učivo na námětech, které bezprostředně prožili a ke kterým mají svůj
osobní citový vztah. Pracují s materiály, kterými nejlépe bez technických těžkostí mohou vyjádřit svůj subjektivní záměr. Cílem je rozvíjet fantazii dítěte, jeho cítění, výtvarné vidění a vyjadřování, naučit je
základům výtvarných zručností formou hry. Učivo na I. stupni volně
navazuje na získané zkušenosti z přípravných ročníků a je zaměřené
na postupné rozvíjení tvořivosti ve všech výtvarných oborech, které
stanoví učební osnovy. Výtvarná výchova na II. stupni je zaměřena na

Literárně-dramatický obor na ZUŠ Velké Meziříčí rozvíjí celkovou
osobnost žáka, studenta pomocí tvořivých aktivit a prostřednictvím
dramatických činností (pohybových a mluvních hereckých i loutkářských, dramaturgických, hudebních, výtvarných a prací s loutkami a
plošnými i prostorovými kulisami) a činností slovesných (tvořivé psaní – povídky, pohádky, básně, scénáře…). Rozvíjí umělecké vlohy žáka
směrem k divadelnímu a slovesnému projevu. Tento obor zahrnuje i
práci s textem, a to jak s prózou, tak s poezií – žáci budou obeznámeni
i s disciplínou uměleckého přednesu. V rámci výuky, která probíhá v
blocích, budou nastudována také jednodušší dramatická díla či pásma, v případě hudebního nadání žáků lze herecký projev kombinovat
se zpěvem, například v nastudování muzikálových písní.
Připravila: Iva Horká, foto: archiv ZUŠ

V letošním roce proběhla Národní soutěž základních uměleckých
škol v sólovém a komorním zpěvu. Zdejší ZUŠ se této soutěže
zúčastnila, a to velmi úspěšně. V
sólovém zpěvu soutěžily Adéla
Strnadová, Eliška Smejkalová a
Tereza Smejkalová. Všechny tři
získaly v okresním kole první
místo s postupem do krajského
kola, které se konalo v Humpolci.
Tam první místo s postupem do
celostátního kola vybojovala Eliška Smejkalová, Tereza Smejkalová získala první místo a Adéle
Strnadové patřilo čestné uznání.

kalová obdržela v sólovém zpěvu
čestné uznání a spolu s Terezou
Smejkalovou získaly v komorním
zpěvu třetí místo.“
V celostátní soutěži ve hře na
dechové nástroje obsadili Velkomeziříčští v jednotlivých kategoriích v drtivé většině první místa,
jeden soutěžící 2. a další 3. místo.
Zobcová flétna posbírala celkem
pět prvních míst s postupem ve
školním kole díky hře Vojtěcha
Kameníka, Lenky Tomanové,
Ludmily Horké, Aleny Dvořákové a Hany Pařízkové. Ti všichni
– kromě L. Horké, která obsa-

Žáci si vedou v soutěžích dobře
Komorní zpěv zastupovalo duo
ve složení Eliška a Tereza Smejkalovy. V okresním i krajském kole
dívky získaly první místo s postupem. Zároveň obdržely cenu
za absolutního vítěze krajského
kola s nejvyšším počtem bodů ze
všech soutěžících. „Do ústředního kola v Turnově se probojovalo
ze všech krajů republiky 120 sólistů a dalších 145 zpěváků v 51
komorních seskupeních. ZUŠ
Velké Meziříčí měla zastoupení
jak v sólovém, tak v komorním
zpěvu,“ upřesnila učitelka zpěvu
Zdeňka Němcová, „Eliška Smej-

dila třetí příčku –, získali první
místo i v okresním kole. Příčná
flétna Alžběty Pospíšilové ‚vyhrála‘ první místa s postupy jak
ve školním, tak v okresním kole,
v krajském pak druhou pozici.
Saxofon Anny Chovanové zněl
bezkonkurenčně nejlépe a obsadil první místa ve všech třech
kolech, stejně tak lesní rok Jiljího
Horkého či baskřídlovka Jaroslava Broži. Obě první místa (školní
a okresní) vybojovaly také hráčky na klarinet Viktorie Zezulová
a Ilona Havlátová.
Iva Horká
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přijmeme

ŘIDIČE – SKLADNÍKA
Požadavky: Řidičský průkaz sk. C + profesní průkaz, případně i oprávnění
pro řízení manipulačních
vozíků, zodpovědnost,
fyzická zdatnost.

Tel.: 777 288 660

e-mail: p.chalupa@sanimat.cz
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Obec Petráveč prodává
zbývající pozemky
na individuální výstavbu
rodinných domů.

cena 550 Kč/m2 www.petravec.cz
Tel.: 603 838 161 e-mail:obec@petravec.cz

Střední odborná škola Jana Tiraye Velká Bíteš,
příspěvková orgnizace
příjme na celý úvazek

UČITELE ODBORNÉHO VÝCVIKU
který bude zabezpečovat teoretickou i praktickou výuku
programování CNC strojů.
Dále přijmeme

UČITELE/UČITELKU ANGLICKÉHO JAZYKA
Nástup od 1. září 2012. Kontaktní osoba – Ing. Josef Chytka,
zástupce ředitelky, tel.: 604 508 769, e-mail: josef.chytka@sosbites.cz

BURZA ŠEBOROV
2. ročník

Sobota 26. 5. 2012 8–14 hodin
vstupné dobrovolné, srdečně zvou pořadatelé.

Traktorfest Ruda …aneb nejkrásnější pohled na svět je z kabiny traktoru
OPEN AIR FESTIVAL VELKÉ MEZIŘÍČÍ
20.–21. 7. 2012 FAJTŮV KOPEC

Předprodej od 1. 6. ve Smíšeném zboží ve Lhotkách,
v prodejně Nápoje Homola Velké Meziříčí.
Vstupné: předprodej 80 Kč, na místě 100 Kč.
Mediálním partnerem akce je týdeník Velkomeziříčsko.

Předprodej: vstupné 299 Kč,
vstupenka platí po celou dobu
konání festivalu. Počet vstupenek
je omezen na 150. Objednat si je
můžete zasláním jména, adresy a
počtu kusů na e-mail: bob.fleck@
seznam.cz, tel.: 733 658 673.
Také letos je pro fanoušky připraveno Fajtfest taxi. Parkování vedle areálu zdarma. Spát je možné
ve stanovém městečku přímo v
areálu zdarma.
Další informace naleznete na
stránkách www.fajtfest.com
Aktuality můžete sledovat na
facebookovém profilu https://
www.facebook.com/pages/FAJTFEST/249336193927, FB události: https://www.facebook.com/
events/346016925431303/
(Mediálním partnerem akce
je týdeník Velkomeziříčsko.)

Zajímáte se o traktory a frézy? Jste domácí kutilové?
Nemáte ještě plány na neděli 8. července? Tak nejen pro vás jsme připravili již 5. ročník Traktorfestu,
který se bude konat v neděli 8. července od 9.30
hodin v Rudě u Velkého Meziříčí.
Toto setkání je určeno nejen pro chlapy, ale i pro celou rodinu. Mimo předvádění
a zápolení traktorů a fréz převážně domácí výroby budete
svědky i soutěží pro příchozí
jak dospělé, tak děti.
Hromadné parkoviště aut
bude v areálu zdarma. Dále
připravíme prostory pro soutěže traktorů, depa pro vystavení všemožných výtvorů
zemědělské techniky, prostory pro soutěže dětí. Budete
se moci občerstvit i u několika stanů, kde pro vás
budou připraveny například bramboráky či steaky.
Zveme tímto všechny nadšence a přívržence zemědělské techniky, aby se i oni aktivně zapojili a se svými traktory, traktůrky či frézami přijeli zápolit či jen
ukázat a vystavit svého miláčka. Je samozřejmostí,

že pro příchozí řidiče traktorů, se kterými přijedou,
je vstup zdarma a ke vstupence získávají limo a klobásu zdarma. Nenechte tedy své krasavce a pomocníky stát v garážích nebo ve stodolách a přijeďte je
předvést ostatním.
Vlastní registrace pro soutěžící traktory je od 8 hodin. Program soutěží jako například Rychlost a Vlečka začíná od 9.30 hodin. Na závěr pak
proběhne vyhlašování vítězů
v jednotlivých kategoriích a
soutěžích. Připravena je i tombola pro diváky, kdy se budou
losovat vstupenky. Celým
dnem nás budou provázet moderátoři z Hitrádia Vysočina.
Další informace a podrobnosti či fotogalerie z předchozích
ročníků můžete najít na webových stránkách www.
traktorfest.cz nebo kontaktujte velitele SDH Ruda
Víta Staňka, jednoho z hlavních pořadatelů, na telefonním čísle 724 171 586.
Karel Dvořák
Mediální partner akce týdeník Velkomeziříčsko

ZIKANTI DĚTEM
MU
charitativní koncert
ve prospěch
Handicap Sport Clubu VM
ve spolupráci s firmou
R E K L A MNÌ

AG E NT UR A

s .r. o.

h
Velké Meziříčí czec
a za podpory města

Město
Velké Meziříčí

Mediální partner

2012

DEBBI

občerstvení zajištěno

JANA LOTA

●

●

FAITH NO MORE ●
PEARLŠTEJN ●
ORCHESTR ZUŠ

●
●

FORTIX ● KUSPOKON
capoeira
skákací hrad VEM CAMARAi ●

26.května 2od014:012
0

na Náměstí ve Velkém
Meziříčí
www.muzikantidetem.cz
Generální sponzor:

Sponzor:

Partner:

www.envitec-biogas.cz
R

VZDUCHOTECHNIKA - KLIMATIZACE - CHLAZENÍ

www.kovanekvetinace.cz
Vrchovecká 216
Velké Meziøíèí
tel.: 566 521 531
www.vytahy.com

- výtahy všech druhù a nosností
- sekèní vrata a brány s el. pohonem
- prodej hutního materiálu

Pořadatelé: firma Dvořák-Trucks, s. r. o.
a farma Pavla Uchytila
Místo akce: Šeborov (8 km od Velkého Meziříčí)
Možnost příjezdu: 8. 6. 2012 (odpolední hodiny)
Prezence: sobota 9. 6. 2012 od 8 do 11 hodin.
Spanilá jízda: v sobotu, odjezd v 11.30 hodin
trasa: Šeborov–Uhřínov–Otín–Měřín–Blízkov–Netín–Olší n. Oslavou– Závist–Lavičky–Velké Meziříčí –Oslavice–(obchvat)–Oslavička–(obchvat)–Vlčatín–Horní Heřmanice–Uhřínov–Šeborov.
Hlavní soutěž o nejhezčí tahač a valník, vedlejší soutěže. Část výdělku z akce bude věnována tělesně postiženým dětem.
Více informací: D. Dvořák (604 897 679),
R. Chalupa (739 062 922), P. Uchytil (777 972 919).
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Firma Holoubek trade s. r. o. přijme
do provozovny ve Skleném nad Oslavou

ZÁMEČNÍKA – SVÁŘEČE CO
DĚLNÍKA DO KOVOVÝROBY
DĚLNICE DO DŘEVO A KOVOVÝROBY

Nabízíme: perspektivní práci, odpovídající platové ohodnocení,
dvousměnný provoz. Nástup možný ihned.

Tel.: 775 555 825, e-mail: info@ploty-brany.cz
ZŠ Oslavice, okres Žďár nad Sázavou,
příspěvková organizace, Oslavice 67
přijme od 1. 9. 2012

aprobovaného učitele/učitelku na 1. stupeň základní školy.
Bližší informace na tel.: 566 523 066
nebo e-mail: zs.oslavice@o2active.cz.

VELKÉ MEZIŘÍČÍ
MĚSTSKÝ ÚŘAD
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí vyhlašuje dle § 7 zákona
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků,
ve znění pozdějších předpisů,
výběrové řízení na pozici

sociálního pracovníka
na dobu neurčitou
s místem výkonu práce Městský úřad Velké Meziříčí
a zařazením do 9. platové třídy
dle platných právních předpisů.
Předpokládaná doba nástupu od 1. 7. 2012.
Stručné vymezení pracovní náplně:
Pracovník řešící agendu sociálního poradenství a sociální práce.
Požadavky na uchazeče:
• fyzická osoba, státní občan ČR, příp. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, starší 18 let,
• způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost (za bezúhonou
se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouze na pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin
spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí,
jako by nebyla odsouzena),
• znalost českého jazyka,
• vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání dle § 110 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů,
• znalost sociální problematiky výhodou,
• znalost práce s PC (Word, Excel, Internet, Outlook),
• řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič,
• spolehlivost, flexibilita, samostatnost.
Zájemce předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
• jméno, příjmení a titul,
• datum a místo narození uchazeče,
• státní příslušnost uchazeče,
• místo trvalého pobytu uchazeče,
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení
k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
• telefonické spojení,
• datum a podpis uchazeče.
K přihlášce je nutno přiložit:
• životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních
činností,
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce, u cizích
státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující
bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čest
ným prohlášením,
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Přihlášky v písemné podobě zašlete nejpozději do 4. 6. 2012
do 12 hodin na adresu:
Město Velké Meziříčí
k rukám tajemníka Městského úřadu Velké Meziříčí
ing. Marka Švaříčka
Radnická 29/1
594 13 Velké Meziříčí
Obálku označte slovy: „Výběrové řízení – pozice SOC“
Kontaktní telefon: 566 781 003
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv
v jeho průběhu.
Ve Velkém Meziříčí dne 18. 5. 2012
Ing. Marek Švaříček, tajemník
Nevyzvednuté přihlášky a jejich přílohy budou po ukončení výběrového řízení skartovány.
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PRODÁM - KOUPÍM - VYMĚNÍM
Prodám

■ Zavařovací sklenice. Větší
množství i s víčky, vhodné i pro
včelaře. Tel.: 732 408 515.
■ Jehně – ovečku suffolk. Stáří 3
měsíce. Tel.: 775 267 788.
■ Pšenici ozimou a pšenici jarní.
Dále konzumní brambory Adéla.
Tel.: 607 299 168, 566 544 576,
nejlépe -po 17. hodině.
■ Obraceč sena, 4rotorový, nesený, záběr 6 m; horala – obsah
25 m3 + 18 m3. Obraceč slámy
originál, výfuk sena + roury, tažený smyk + brány. Tel.: 607 299
168, 566 544 576 nejlépe po 17.
hodině.
■ Škodu Favorit 135, r. v. 1993,
plně funkční, bez koroze, v zimě
nejetý. Najeto 112 tis. km, cena
10.000 Kč. Tel.: 602 732 803.
■ Škodu Felicii GLXi, r. v. 1997,
obsah 1.300 cm3, 50 kW, STK
do 04/2014, najeto 125 000 km.
Dobrý stav, tažné zařízení, rádio,
červená barva. Cena 19.000 Kč.
Tel.: 737 911 198.
■ Škodu Fabii, 1,4 TDi, r. v. 2003,
plná výbava, klimatizace, závěs.
Cena 85 tis. Kč. Tel.: 735 023 762.
■ Doma krmené prase. Váha asi
150 kg. Tel.: 566 544 005.
■ Štěně čistokrevného drsnosrstého jezevčíka (fenka). Dvouměsíční, bez PP. Levně. Tel.: 720 391 955.
■ Proorávačku na brambory,
motor, 150 m3. Tel.: 606 157 522.
■ Krmné brambory, 50 Kč/q.
Tel.: 733 193 270.

motocykl (stačí plastová skořepina). Tel.: 720 167 481 (po 17.
hodině, o víkendu kdykoliv), e-mail: adambunting@seznam.cz.
Prosím nabídněte.
■ Chladič na Zetor 25, v dobrém
stavu. Tel.: 739 924 200.
■ Sběratel koupí půdní nálezy.
Koupím a dobře zaplatím za vojenské helmy, opaskové přezky,
kožená pouzdra na pistole, kožené vojenské řemeny, kožené
řemínky, plechové — dřevěné
muniční bedýnky, zásobníky do
zbraní, nábojnice, vojenské uniformy (i potrhané), maskovací
celty, maskovací oblečení, vatované kabáty, vyznamenání, bodáky, dýky, šavle a pochvy k nim,
vojenské nášivky, masky, vojenské čepice, brigadýrky, staré fotografie vojáků, staré pivní lahve s
nápisem atd., z vaší půdy, stodoly,
pozůstalosti. Za nabídky předem
děkuji. Tel.: 608 714 444.

hradou v Mostištích u Velkého
Meziříčí. Levně! Krásný výhled.
Tel.: 775 214 919.
■ Prodám rodinný dům ve Velkém Meziříčí blízko středu města, 4+1+šatna, garáž, bez zahrady. Tel.: 733 658 714.
■ Prodám zemědělskou usedlost 1+3 v Chlumku. Uzavřený dvůr, stodola, výměnek.
Pozemek 1 015 m2, zahrada,
dílna 65 m2. Tel.: 725 885 379.
■ Prodám garáž na ulici U Světlé
ve VM. Tel.: 724 217 160.
■ Prodám rodinný domek k rekonstrukci v obci Vídeň. Cena
dohodou. Tel.: 724 128 891.

Pronajmu

■ Starý motocykl Jawa – ČZ 250,
250, 175, moped Stadion, jednosedadlový Pionýr. I na náhradní
díly. Tel.: 732 504 158.
■ Koupím levně nádrž na Jawu
23 Mustang v dobrém stavu (bez
rzi, hlavně vevnitř). Dále levně
koupím přední světlo na tento

■ Prodám RD 4+1 s velkou za-

■ Hledám dlouhodobý pronájem
malého bytu ve Velkém Meziříčí
nebo blízkém okolí. Žena 48 let,
slušná, pořádná. Tel.: 777 892 646.
■ Pronajmu byt 3+kk ve VM.
Cena 8.500 Kč včetně inkasa. Tel.:
776 689 095.
■ Pronajmu částečně zařízený
mezonetový byt 3+kk ve Velkém
Meziříčí – Hliniště, ihned k nastěhování. Cena: 9.900 Kč (včetně
inkasa). Tel: 774 152 236.
■ Pronajmu zrekonstruovaný byt
2+1, 65 m2 na ulici Komenského ve
Velkém Meziříčí. Tel.: 776 717 113
■ Hledám pronájem malého rodiného domku s garáží nebo bytu
v RD v okolí Velkého Meziříčí.
Tel.: 774 421 124.
■ Nabízím pronájem v rodinném
domě, v jednom pokoji pro 2 děvčata (studentky). Tel.: 721 871 476.
■ Pronajmu garáž na ulici Bezručova. I dlouhodobě. Tel.:
605 777 627.
■ Hledám pronájem garsonky
nebo místnosti v rodinném domě
či bytě. Ve Velkém Meziříčí
a okolí. Seriózní mladší senior.
Tel.: 776 585 045.

www.PRACUJMEzDOMU.cz

SMĚS PRO NOSNICE

Přijmeme

10 kg/85 Kč,50 kg/400 Kč

obchodního zástupce.

Koupím

příjem inzerce:

velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz

Nemovitosti
■ Prodám byt 3+1 v OV ve Velkém Meziříčí. Velmi pěkný, po
celkové rekonstrukci. Cena dohodou. Tel.: 737 268 169.
■ Koupím zemědělské pozemky
a lesy, včetně pozemku.
Tel.: 739 641 944.
Prodám byt 2+1 v osobním
vlastnictví, nacházející se ve
zděném obytném domě ve 2.
NP, ulice Strmá 1090/6 ve Velkém Meziříčí. V roce 2008 zateplení fasády a nová okna, v
roce 2005 částečná modernizace bytu. Celková podlahová
plocha bytu je 61 m2. Obvyklá
cena stanovena znaleckým
odhadem je 970.000 Kč.
Tel.: 776 798 441

I jiné směsi. Hrbov 9

Tel.: 737 477 773

Telefónica O2 Jihlava.
Tel: 725 462 265.

■ Pronajmu zařízený byt 2+1
v RD. Samostatný vchod.
Tel.: 731 521 961.
■ Za velice dobrých podmínek
pronajmu byt 3+1 v Měříně. Tel.:
722 018 766.
■ Pronajmu byt 3+1 na Družstevní ulici ve Velkém Meziříčí.
Dům je v příjemném prostředí
okrasné zahrady blízko centra.
Cena dohodou. Tel.: 721 223 709.
■ Pronajmu byt 3+1 na ulici
Bezděkov ve Velkém Meziříčí.
Od června 2012. Dlouhodobě.
Tel.: 603 560 621.
■ 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.

Daruji

■ Černou fenku křížence.
Je odčervená, 8 týdnů stará.
Tel.: 736 406 545.

Různé
Hledám brigádní výpomoc na
zahradu v Kundraticích
u Křižanova – okopávání,
péče o hospodářská zvířata,
dojení. Tel.: 775 763 290.
Dne 5. 5. se z obce Lavičky
ztratil pes – zlatý retrívr (bílé
barvy), slyšící na jméno Dak.
Prosím, jakékoliv informace
volejte na tel.: 606 692 306.
Doučování žáků 1.–5. ročník
ZŠ se zaměřením na ČJ, M
(popřípadě 6. roč. ZŠ).
Tel.: 731 271 632.

Čermákova 29
Velké Meziříčí

NABÍZÍ PROSTORY
K PRONÁJMU – 13,7 m2
Vhodné pro kosmetiku, masáže aj.
Naďa Mladá, tel.: 777 211 203

Vžijme se do situace rodičů dětí navštěvujících základní školu - 7.–9. jedna nebo dvě doučovací hodiny, které obvykle jinou formou než ve
třídu. Jde o mládež, na které v tomto věku většinou útočí pubertální škole a individuální výukou s maximální pozorností nerozptylovanévěk se všemi svými klady i zápory. Rodičům, kteří jsou o generaci star- ho dítěte objasní základy a chybějící poznatky. Navíc již v 7. třídě by
ší než jejich potomci, by měla být zřejmá důležitost vzdělání a nutnost si měl žák ujasnit, že výsledný průměr na vysvědčení v následujících
nasměrovat děti správným směrem do života dle jejich schopností ročnících, včetně účasti třeba na přírodovědných olympiádách (MAT.,
i zájmů. Některé děti v tomto věku jsou již vyhraněné a vědí, co by FYZ., CHEM., BIO. a.j.) může kladně ovlivnit jeho přijetí na střední
chtěly v životě dělat, jestli půjdou na studia, nebo spíše na praktické školu po absolvování ZŠ. V 8. a 9. třídě se úměrně věku dítěte zvyšuje
obory. Takovýchto dětí je poměrně málo a pak je nutné rozumné ro- obtížnost a obsah studia a rodič by měl sledovat nejen celkový studijní
dičovské rozhodnutí. Z vlastní rodičovské zkušenosti vím, že je nutná průměr, ale i výsledky z matematiky (a také fyziky, neboť se v matemavelká dávka rodičovské lásky a znalost možností kam a do jakých škol tice objevují příklady s návazností na fyzikální problematiku)
děti přihlásit, aby naše rozhodnutí pomohlo dětem ve startu do života a češtiny, tj. předmětů u přijímacích zkoušek na SŠ.
kladně a ne záporně. Většinou již rodiče tuší studijní
Pokud rodič nemá sdostatek trpělivosti a času doučit
kvality svého potomka. Obecně vzato je vhodné dítěti FYZ–MAT–DOUČÍM své dítě sám, pak je vhodné opět sáhnout po jednorázoposkytnout co nejvyšší vzdělání, aby mělo při vstupu
vém, nebo pravidelném doučování doporučenou oso7.–9. třída
do života co nejširší možnosti výběru profese. Absolbou. Výsledky doučování se obvykle projeví (nestačí
venti vysokých škol mohou v životě zastávat širokou
jen snaha doučujícího, ale i doučovaného) v okamžitém
škálu zaměstnání. Opačně to ovšem neplatí. Problém
zlepšení známek. V 9. třídě je ve škole nutné probrat látje trochu v tom, že náš potomek navštěvuje školu se
ku danou osnovami a mnohdy není ani časově možné
skupinou stejně starých dětí, které na sebe mají ne vždy ten nejlepší se specielně věnovat přípravě na přijímací zkoušku na SŠ (matematika,
vliv. Obdivuji učitele, kteří zvládnou různorodou skupinu dětí se zá- čeština). Na mnohých základních školách jsou organizovány přípravné
jmem pro a proti se něco dozvědět a naučit (vždyť vzdělání je zadarmo kurzy na PZ v okrajových vyučovacích hodinách.
a povinné a vše co se musí se dětem dost příčí a neuvědomují si , že V opačném případě je vhodné využít soukromé doučování styčných
žijí ve středoevropské vzdělané společnosti s vysokou životní úrovní). předmětů, resp. doučovací kurzy.
Vraťme se ale k otázce doučování.
Je vhodné si uvědomit, že vzdělání mladého člověka je důležité. Žijeme
Milující rodič zná své dítě nejlépe, a pokud má představu o dalším ve střední Evropě, v EU. Na trhu pracovních míst se budou ucházet
středoškolském vzdělání svého potomka, měl by zbystřit pozornost o práci nejen naši potomci, ale i zájemci z ostatních zemi EU, včetně
nad studijními výsledky svého dítěte nejpozději v 5. třídě. V případě jiných zemi a konkurence nebude malá. Kromě odborných znalostí
zájmu rodičů i dítěte o studium na víceletém gymnáziu, je vhodná i je nutná dobrá znalost alespoň angličtiny… Nešetřeme proto energii
mimoškolní příprava formou doučování na přijímací zkoušky, které a finance na úspěšný vstup našich dětí na SŠ. Vždyť jim jde o dobré
mnohdy svou náplní a formou se mírně odlišují od obsahu a způsobu uplatnění v životě a na trhu práce, kde bude (měla by být) preferována
učiva matematiky i češtiny probírané na základní škole. Již v 7. třídě je odbornost a jazykové znalosti.
vhodné mimoškolní doučování v případě, že náš potomek začíná mít
RNDr. Eleonora Čermáková, CSc., více na: http://www.mat-fyz.cz
zhoršené studijní výsledky v základních předmětech. Mnohdy stačí
(článek je součástí placené inzerce)

www.mat-fyz.cz
tel.: 774 621 703
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společenská rubrika

Vzpomínky
Kdo ho znal, vzpomene,
kdo ho měl rád, nezapomene.
Dnes, 23. května, uplynulo
14 smutných let od smrti našeho
drahého manžela, tatínka a dědečka, pana

Ladislava Brodského
z Hrbova.

Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte, prosím, s námi.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka a synové s rodinami.
Dne 28. 5. 2012 uplyne rok,
kdy nás tragicky opustil sportovec, turista a kamarád

Mirek Hlávka z Měřína.
Vzpomínají kamarádi
a sportovci.

Divadlo Ikaros doplňuje soubor

Divadlo Ikaros pořádá v sobotu 26. 5. ve 14 hodin ve zkušebně
nad restaurací Jupiter setkání se zájemci o místo v souboru.
Hledáme členy starší 15 let.
Zaměříme se na herecké schopnosti a v případě zájmu o účinkování v hudebních projektech
i na schopnosti pěvecké.
Těšíme se na vás,
členové divadla Ikaros.

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., 14.00–17.00 hod.
Taneční obor: 29. 5., 13.00–17.00 hod.
Literárně-dramatický obor: 1. 6., 15.30–18.30 hod.

program kina na květen
Středa 30. v 19 hodin – BITEVNÍ LOĎ
Bitva o Zemi začne na vodě. Hopper (Tailor Kitsch) nikdy nechtěl
sloužit u válečného námořnictva jako jeho starší bratr. Kvůli velkému
průšvihu ale musel. Nechtělo se mu ani požádat o ruku své holky jejího otce, shodou nešťastných náhod svého nejvyššího velitele. Bude
muset. Nikdy také nechtěl bojovat proti mimozemské invazi. I k tomu
ho okolnosti donutí. Pokud ne, všichni končíme. Peter Berg, režisér
akční komedie Hancock a thrilleru Království, na Zemi přivedl další
nepřátelsky naladěné mimozemšťany. S nimi si to na férovku rozdají stateční námořníci, v jejichž řadách najdete i sličnou dělostřelkyni
Raikesovou, v „civilu“ popovou hvězdu Rihannu. Všichni se stali obětmi ambiciózního vědeckého experimentu, jehož cílem bylo nalezení
inteligentního života kdekoli ve vesmíru. I proto, že jako producent
je pod Bitevní lodí podepsána herní společnost Hasbro, z jejíž dílny
velmi úspěšní roboti vzešli. Režisér Peter Berg slibuje, že i Bitevní loď
bude velkolepá akční podívaná plná úžasných trikových scén, ale také
humoru, v čemž hrají prim Taylor Kitsch a Rihanna, kteří rozhodně
nepředstavují normální disciplinované námořníky. Akční sci-fi USA,
původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 72, 74 Kč, 131 minut

Volná místa
do Horáckého divadla
Programové oddělení přijímá rezervace míst na divadelní předplatné
Horáckého divadla v Jihlavě na sezonu 2012/2013 – celkem 6 představení.
Představení zařazená do abonentního cyklu:
NAŠI FURIANTI – L. Stroupežnický, hudba Pavel Vondruška
PŘELET NAD KUKAČČÍM HNÍZDEM – Ken Kesey,
Dale Wasserman, překlad Luděk Král
JO, VÁNOCE – Alan Ayckbourn, překlad Tomáš Pospíšil
MARIE STUARTOVNA – Friedrich Schiller, překlad Hanuš Karlach
MUŽ Z LA MANCHY – Dale Wasserman , M. Leigh, překlad P. Šrut
BEZ ROUCHA – Michael Frayn, překlad Jaroslav Kořán.
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.

vÝstavy
Základní škola Lavičky, příspěvková organizace, Lavičky 62,
Velké Meziříčí si vás dovoluje pozvat na

21 | 23.

května

2012

divadla

Divadelní sezona podzim 2012
Rezervace permanentek na program. oddělení Ju-

piter clubu, tel.: 566 782 004, 001. Cena permanentky 1.000 Kč a
900 Kč. Jednotlivé vstupné 300 Kč. Ke každé zakoupené permanentce poukázka na dvacetiprocentní slevu na oběd nebo večeři
v restauraci Jupiter.

Úterý 25. září 2012 – S Pydlou v zádech

Hra S Pydlou v zádech měla svou premiéru v Divadle Semafor 4. 6.
1981 a dočkala se téměř 500 repríz. Nyní, po mnoha letech se legendární semaforská inscenace vrací zpět na divadelní prkna...
Postavička prostého lidového chytráka, který se zaplétá v šachové partii mocných, poskytuje vynikajícímu Josefu Dvořákovi prostor pro
řadu brilantních klaunských čísel.
„…Ta snaha neustále předstírat, hrát vždy tu roli, která se právě žádá,
vytěžit z každé situace i něco pro sebe, onen bezpáteřný konjukturalismus, snaha vytvářet i na troskách za každou cenu zdání idylky… není
nám to všechno příliš povědomé?…“
Hrají: Josef Dvořák, Markéta Hrubešová, Rostislav Trtík a další
Říjen 2012 – Smrtelná vražda

Ve vtipném krimi příběhu plném překvapení a dramatických zvratů
prožije atraktivní módní návrhářka neuvěřitelnou noc se dvěma mladými muži, kteří se ocitnou v jejím bytě. Humor a napětí jsou zde namíchány ve správném poměru, tak jako dobrý manhattanský koktejl.
Ne náhodou, právě tam se příběh odehrává.
Hrají: Vanda Hybnerová, Martin Písařík, Michal Novotný
Úterý 9. října 2012 – Půldruhé hodiny zpoždění

která se koná od 10. do 31. května 2012 na půdě školy vždy v pracovní
dny od 7 do 15.30 hodin a v neděli od 14 do 16 hodin.

Výstava žáků ZŠ Velké Meziříčí Oslavická
v Městské knihovně VM
Základní škola Velké Meziříčí Oslavická vás zve na výstavu výtvarných prací žáků
do Městské knihovny Velké
Meziříčí.
Výstava je přístupná do 8. 6.

Další představení divadelní sezony HDJ pro předplatiele:

Všichni návštěvníci
jsou vítáni.

vás zve na výstavu

Miluše Čechová
více na www.galerie-dvorek.cz

Vitráže

▶ Poradenské dny pro veřejnost s možností měření glykémie,
cholesterolu – 20 Kč. Měření tlaku krve a BMI – zdarma. Dále nabízíme dia literaturu a posezení při kávě nebo čaji.
Každý čtvrtek vždy od 15 do16 hodin v klubu důchodců, Komenského 6.
Účast není podmíněná členstvím ve svazu DIA.

Máte chuť revoltovat proti zavedeným manželským stereotypům a vymést ze svého života nudu? Manželé Sansieuovi mají stejný problém...
Po třiceti letech manželství je nejvyšší čas mnoho věcí zásadně změnit.
Jednoho dne se během devadesáti minut pokusí o sexuální renesanci,
revoltu proti zavedeným manželským stereotypům a vymetení nudy
ze svého života. Podaří se jim to?
Hrají: Daniela Kolářová, Milan Lasica
14. listopadu 2012 – Frankie a Johny
Vtipná, optimistická, ale zároveň
závažná výpověď
o hledání lásky a sbližování dvou
osamělých lidí. Příběh této hry se
může odehrát na Proseku stejně
jako na Manhattanu. Důležitý je v
něm tragikomický vztah dvou životních outsiderů, drzé číšnice a
kuchaře, který se právě vrátil z kriminálu. Situace se
nečekaně lámou v rychlých střizích, hra není upovídaná, není čas na psychologické prodlévání. A protože je to hra americká, nechybí samozřejmě šťastný konec, pravda, trochu nalomený…
Hrají: Tereza Kostková, Aleš Háma

Přednášky Vlastivědné
a genealogické společnosti

▶ Ozdravné pobyty v Itálii

San Benedetto del Tronto, 22. 6 – 1. 7. 2012, apartmánový dům
Collina s rozšířenou polopenzí, ceny od 4.700 do 7.000 Kč podle typu
apermánu. Platba do konce května 2012.
Bibione, 7. – 16. 9. 2012, apartmánový dům Seqoia, vlastní stravování, ceny od 3.300 do 5.800 Kč. Platba zálohy do konce května, zbytek
do konce července 2012. Odjezd z Velkého Meziříčí, v ceně je doprava
a ubytování, cestovní pojištění zajistíme za 160 Kč. Členství ve svazu
diabetiků není podmínkou k účasti na těchto ozdravných pobytech.
Přihlášky: Josef Savara, Nad Sv. Josefem 238, tel.: 606 375 555, 566 523
605, každý čtvrtek v klubu důchodců, Komenského 6, 15–16 hodin.

číslo

Výtvarnou výstavu prací žáků,

Závěrečné představení divadelní sezony HDJ 2011/2012 – skupina O
Horáckého divadlo Jihlava (profesionální činoherní scéna Kraje Vysočina) se uskuteční ve středu 13. června 2012 v 19 hodin. Bude uvedena
hra Jean Claudie Carriére: TERASA.
Komediální hříčka se odehrává v Paříži v jednom bytě s tajemnou terasou. V tomto bytě se jeden pár rozchází a zároveň do něj vstupují spolu
se zaměstnankyní realitní kanceláře noví zájemci o onen byt. Lidé se
zde setkávají a zároveň se míjejí, byt je jim chvilkovým útočištěm před
vnějším světem a tajemství záhadné terasy se pomalu odhaluje.
Odjezd autobusu od Jupiter clubu v 17.45 hodin.
-hs-

Svaz diabetiků informuje

|

pravidelně v úterý ve 14.30 hodin ve vestibulu kina JC

DO 31. 5.

ˇ JUPITER
VÝSTAVNÍ SÍN
ˇ
CLUBU VELKÉ MEZIRÍČÍ

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.
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21 | 23.

května

2012

koncerty

Pěvecký galakoncert

Koncert vítězů Mezinárodní pěvecké soutěže
Jakuba Pustiny
Čtvrtek 24. 5. 2012 v 19.30 hodin
v koncertním sále Jupiter clubu. 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.

Josef Zíma a Yvetta Simonová – zrušeno

ZRUŠENO

Z důvodu hospitalizace a následné operace Josefa Zímy
je koncert v pátek 25. 5. 2012 zrušen.
Vstupenky zůstávají v platnosti.

Jednáme o nejbližším možném termínu uskutečnění koncertu.

Děkujeme za pochopení, program. oddělení Jupiter clubu

Koncert skupiny Fleret
Neděle 3. června 2012 v 19.30 hodin v kinosále JC. Vstupné: v předprodeji – 170 Kč, na místě 230 Kč. Rezervace a prodej vstupenek na
tel.: 566 782 004, 001.

XVII. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ
FESTIVAL 13 MĚST
na téma KOUZLO ČÍSEL 2.–30. 6. 2012
► Pátek 8. 6. 2012, zámek Velké Meziříčí, zámecká jídelna v 19.30
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 violoncello op. 43
Visegrádské instrumentální trio složené z teoreticky i prakticky výtečně
vybavených sólistů, polského violoncellisty, slovenského klarinetisty a české klavíristky
a cembalistky zahraje komorní hudbu přelomu 18. a 19. stololetí.
Vstupné: 200 Kč, při zakoupení vstupenky do 1. 6. – 150 Kč, 100 Kč.
► Neděle 24. 6. 2012, zámek Velké Meziříčí, zámecká jídelna v 19.30
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 sólové housle. Eugene Ysaÿe/ Sonáta č. 3
op. 27 Balada pro sólové housle. Kompozice Bacha a Bibera dokazují
existenci množin v hudbě. Jak tito barokní mistři, tak i jejich mladší
kolegové psali skladby, ve kterých se zdánlivě množí jeden hlas do vícehlasu. Tento matematicko-hudební zázrak v podání houslové virtuosky,
berlínské rodačky Sophie Jaffé, mohou zažít posluchači v zamecké jídelně ve Velkém Meziříčí.
Vstupné: 200 Kč při zakoupení vstupenky do 1. 6. – 150 Kč, 100 Kč.
Prodej vstupenek: program. oddělení Jupiter clubu, tel.: 566 782 004-5.

Evropský festival filozofie – 6. ročník

Téma: Etika a morálka 18.–24. 6.

festivalovalová místa: Jupiter club, Gymnázium Velké Meziříčí a zámek Podstatzkých. Vstup zdarma. Více na www.festivalfilosofie.cz
Doprovodné akce filozofického festivalu:
▶ koncert skupiny Legendy se vrací – středa 20. června 2012 ve 20.30
hodin na nádvoří zámku
▶ Muzikál pod hvězdami 2 – pátek 22. června 2012 ve 21 hodin na
nádvoří zámku
▶ koncert skupiny Druhá tráva a Katka García jako host – sobota 23.
června 2012 ve 21 hodin na nádvoří zámku
▶ divadlo Kompanyje – „skoromuzikál“ Čertovský mariáš (pohádka
pro děti) – neděle 24. června 2012 v 15 h na nádvoří zámku, vstup
zdarma, od 16 h soutěžní odpoledne pro děti ve spolupráci s DDM.

Kruh přátel hudby Velké Meziříčí
Probíhá prodej a rezervace abonentek nové sezony. Cena přenosné
abonentky je 590 Kč, pro dvojici 990 Kč, pro děti a studenty 350 Kč
a zahrnuje vstupné na 6 koncertů včetně novoročního přípitku. Jako
dárek k abonentce každý obdrží kupon na dvacetiprocentní slevu
v restauraci Jupiter club a pro prvních 9 předplatitelů, kteří přivedou
2 nové abonenty je připraven šperk dle vlastního výběru v hodnotě až
500 Kč.
Koncertní sezona 2012-2013
Cyklus koncertů je pořádán pod záštitou starosty města Velkého Meziříčí ing. Radovana Necida a konají se za podpory Kraje Vysočina
a Nadace Českého hudebního fondu Praha.
▶ Čtvrtek 11. 10. 2012 v 19 hodin, Jupiter club
Petr Malásek & František Kop Quartet – Klasika potkává další žánry
Syn slavného klavíristy a skladatele Jiřího Maláska jdoucí v jeho šlépějích, pianista Hany Hegerové, Lucie Bílé, Marty Kubišové a Jaroslava
Svěceného se představí s František Kop Quartetem s širokým hudebním záběrem. Vstupné: 250/180 Kč (děti, studenti, senioři)
▶ Pátek 16. 11. 2012 v 19 hodin, Jupiter club
Asijská klavírní perla Kyoko Asaka. Absolventka vysokých hudebních škol v Osace, Výmaru a Mnichově, držitelka 2. ceny v mimořádné
konkurenci Mezinárodní klavírní soutěže ve Vídni v r. 2007, členka
prestižního mnichovského klavírního sdružení „Pianistenclub München“. Vstupné: 150/120 Kč (děti, studenti, senioři)
▶ Středa 9. 1. 2013 v 19 hodin, Jupiter club
Novoroční koncert s přípitkem starosty
Moravské klavírní trio a operní hosté – Jana Ryšánková – klavír, Jiří
Jahoda – housle, Miroslav Zicha – violoncello, operní sólisté v jednání
Moravské klavírní trio se svými hosty představí tradiční svátečně laděný program, zaměřený na slavné árie a dueta z oper a operet světového
repertoáru. Vstupné: 180/130 Kč (děti, studenti, senioři)
▶ Pátek 8. 3. 2013 v 19 hodin, Jupiter club
Dechové kvinteto Belfianto Quintet – kvintet se představil v koncertních sezonách České filharmonie, Symfonického orchestru hl. města
Prahy FOK a Pražské komorní filharmonie. Spolupracoval s ČT, rozhlasem a vystoupil se světoznámou mezzosopranistkou Dagmar Peckovou. Vstupné: 150/120 Kč (děti, studenti, senioři)
▶ Středa 10. 4. 2013 v 19 hodin, Jupiter club
Sólo pro Jaromíra Zámečníka – Hráč na knoflíkový akordeon a laureát mnoha domácích a zahraničních soutěží ve Španělsku, Anglii,
Francii, Holandsku a Venezuele, bývalý stipendista a sólista Nadace
Český hudební fond, spolupracuje s ČT a rozhlasem, lektor odborných
seminářů a porotce soutěží. Vstupné: 150/120 Kč
▶ Pátek 10. 5. 2013 v 19 hodin, nádvoří zámku Velké Meziříčí
v jednání Shadow Quartet & Hudební show v netradičním podání
Záměrem této jedinečné formace je originální interpretace nejen klasické hudby. Nepřehlédnutelná je spolupráce se Z. Norisovou, J. Kornem, J. Ledeckým, L. Filipovou a dalšími. Na svém kontě má soubor
rovněž zápis do Guinessovy knihy rekordů. Vstupné: 150/120 Kč.
Ceny předplatného: zlevněná přenosná abonentka pro 1 osobu 350 Kč,
(dítě do 15 let, student do 26 let) přenosná abonentka pro 1 osobu 590
Kč, přenosná abonentka pro 2 osoby 990 Kč. Slevy: 50 % ze vstupného
na jednotlivé koncerty a ceny abonentky držitelům průkazu ZTP
a ZTP/P a jedné doprovodné osobě. Abonentka je nepřenosná.
Předprodej vstupenek a abonentek: Jupiter club, s. r. o., Náměstí 17,
Velké Meziříčí, program. oddělení, tel.: 566 782 004, (001), e-mail:
program@jupiterclub.cz, www.jupiterclub.cz
Dramaturgie a marketing: Umělecká agentura GLOBART, s. r. o.,
MgA. Jiří Jahoda, Spáčilova 18, Brno, tel.: 548 531 618,
e-mail: info@globart.cz, www.globart.cz

kulturní akce

Vystoupení Jiřiny Bohdalové
Jiřina Bohdalová bude vyprávět o svém životě, hercích a herečkách, které ve
svém životě potkala ve filmu nebo v divadle.
Pořadu ve stylu talk show.
23. května 2012
v 19.30 hodin
v kinosále Jupiter clubu.
Vstupné 250 Kč.
Rezervace a prodej vstupenek na program. oddělení
JC, tel.: 566 782 004 (001).

Vstupné: předprodej 690 Kč, na místě 750 Kč. Předprodej:
Velké Meziříčí – Jupiter club, tel: 566 782 004, eM Móda –
Vrchovecká 72, tel: 564 409 319, Jihlava – CA Ježek, Divadelní 8, Třebíč –Topdovolená, s. r. o. Hasskova 14, Žďár n.
Sáz. – Cestovní agentura Vysočina Tour, Nádražní 464, síť
Ticketportal, www.ticketportal.cz

Pouťový víkend v Lavičkách

25. 5. – zábava se skupinou Accort
26. 5. – taneční výlet se skupinou Bosorky
27. 5. – pouťové odpoledne s poslechem hudby
Srdečně zvou pořadatelé SDH Lavičky.
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Dušek je po závodě v Brně devátý
Druhý závod Alpe Adria Cupu
se konal 9.–13. 5. 2012 na Masarykově okruhu v Brně. Od středy
probíhaly tréninky. „Nachystali
jsme si kvalifikační pneumatiky a
počítali jsme, že se dostaneme pod
hranici 2:09, ale nestalo se,“ popsal
plány jezdec Viktor Dušek. I přesto
se umístil jako první mezi Čechy a
startoval z páté pozice. Chtěl proto
první kolo zajet co nejlépe, což se
nezdařilo. Ve druhém kole závod
zkomplikovala havárie jiného jezd-

ce a Dušek dojel šestý. „Ovšem za
projetí kola pod červenými vlajkami mě čekal postih – ředitelství
závodů po kvalifikaci rozhodlo o
snížení mé pozice na startovním
roštu na 10. místo,“ popsal Dušek.
Start nedělního závodu se mu vydařil, postupně předjel soupeře
Zielinského i Rottera, až se dostal
na celkovou šestou příčku. Ovšem pak přišla nenadálá závada na
motocyklu, která jej odsunula až
na deváté místo. Z českých jezdců

dojel jako čtvrtý. „Po ukončení závodu se tým mechaniků pustil do
zkoumání závady, která mě stála
třetí místo. Zjistili, že jde o prasklý spojkový koš,“ doplnil Dušek a
uzavřel, „rád bych poděkoval všem
sponzorům, a to firmě Výtahy,
Agados, Oknoland a Elpoco, dále
fanouškům a celému DRT racing
teamu, za skvěle odvedenou práci.“
Mediálním partnerem je týdeník
Velkomeziříčsko.
Zpracovala: Martina Strnadová

|

číslo

Tasovský vejšlap
V sobotu 2. června 2012
Prezence: 7–10 hodin
Místo startu: sokolovna Tasov
Trasy: 10 km, 20 km, 50 km a
100 km na kole (do 18 let je povinná helma)
Startovné: do 15 let – 10 Kč, dospělí – 30 Kč
V ceně startovného je sladkost
pro děti, pro dospělé nápoj dle
vlastního výběru – pivo, limo,
káva.
Možnost nákupu „vejšlapových“ triček. Občerstvení je
zajištěno přímo na trase i v cíli
(oběd – nutné zamluvit ráno).

Horký s Lovosicemi získal Český pohár

Rozhovor s Lukášem Horkým,
jedenadvacetiletým odchovancem velkomeziříčské a zuberské
házené. Nyní působí v HK Lovosice na postu levé spojky.
V kolika letech jsi s házenou začínal?
Asi v 11 letech, přesně to ale nevím.

2012

Odchovanec velkomeziříčského fotbalového klubu Theodor Gebre Selassie (na snímku zcela vlevo), který aktuálně hraje za Slovan
Liberec, zabodoval v novinářské anketě Zlatý míč České republiky
2011¬12. Náleží mu šestá příčka.
Vítězem ankety je Petr Čech (Chelsea), který první místo v šestnáctileté
historii ankety získal už celkem sedmkrát. Na druhém místě je Tomáš
Rosický (Arsenal), na třetím Petr Jiráček (Plzeň/Wolfsburg), čtvrtý je
Michal Kadlec (Leverkusen) a pátý David Lafata (Jablonec). V první
desítce jsou spolu s Gebre Selassiem jeho liberecký kolega Jiří Štajner
na sedmé pozici, na osmé Václav Pilař (Plzeň), na deváté Jaroslav Plašil
(Bordeaux) a konečně na desáté Pavel Horváth (Plzeň). V podzimní volMartina Strnadová
bě novináři přiřkli Selassiemu sedmé místo.
Zdroj: http://fotbal.idnes.cz, foto: www.fcslovanliberec.cz

V neděli 6. 5. 2012 se 9 členů Kynologického klubu Velké Meziříčí se
svými psími kamarády zúčastnilo v Tišnově závodu Grádo 2012 a pro
mládež Vodníkovy pentle 2012. V závodě Grádo 2012 obsadil 2. místo
Stanislav Chadim s hovawardem Alfrédem a 3. místo Aleš Karban
s fenkou výmarského ohaře Bárou. V závodě mládeže Vodníkova
pentle obsadila 1. místo Veronika Jaitnerová s fenkou bernského salašnického psa Enny a 2. místo Radek Roskovanyi s německým ovčákem Britem. Zároveň všichni zúčastnění při závodech skládali základní zkoušku ovladatelnosti psa (ZOP). Všichni naše město a náš klub
vzorně reprezentovali a zkoušku udělali. Nemalou zásluhu na tom má
cvičitel Zdeněk Krátký, který psovody i psy na tyto zkoušky připravil.
Všem gratulujeme a přejeme další úspěchy a pevné nervy ve výcviku.
Tímto děkujeme Radě města Velké Meziříčí za finanční příspěvek, který nám pomůže při opravě a nákupu pomůcek na výcvik, hlavně pro
naše mládežníky.
-ber-, foto: archiv Kynologického klubu VM

Lukáš Horký
Foto: archiv HC Zubří

května

Selassie je sedmý v anketě Zlatý míč

Kynologové zabodovali v Tišnově

Jaká byla tvoje cesta do nejvyšší
domácí soutěže?
Nejjednodušší nebyla. V žákovské lize jsem kvůli své výšce a
přihrávkám od spoluhráčů dominoval. Díky tomu si mě všimlo
HC Zubří, což pro mě byl sen,
dostat se mimo Meziříčí za lepší
házenou. Ale máma mě nechtěla tak mladého pustit a na Zubří
jsem si přes rok musel počkat. A
s nevlastním otcem nás to stálo
mnoho úsilí mámu přesvědčit, že
to tam sám zvládnu!
Jak hodnotíš své působení v
novém klubu – vnímáš ho jako
plus v další kariéře?
V HK A.S.A. Město Lovosice působím necelou sezonu, ale vidím
to jako velké plus. Díky spoluhráčům s mnohaletými bundesligovými zkušenostmi, kteří mě mají
stále co naučit.
Jak často a kde trénuješ?
Momentálně trénujeme 5× v týd-

21 | 23.

nu plus zápas. Ale v letní nebo
zimní přípravě se dostáváme i na
počet 15 tréninků za týden.
Jaký největší rozdíl vidíš mezi
nynějším a předchozím působištěm?
Zubří bylo převážně složené z
mladých hráčů, což mně pomohlo jednodušeji se probojovat do
nejvyšší soutěže. V Lovosicích
jsou již zmiňované legendy české
házené, které třeba nevědomky
nám mladým ty zkušenosti předávají.
Jak bys zhodnotil tažení svého
týmu v Českém poháru, kdes
byl jedním ze strůjců zisku této
trofeje?
Český pohár musím hodnotit samozřejmě kladně, když se nám
podařilo ho dotáhnout do vítězného konce. A my to brali trochu
jako povinnost pro fanoušky,
když se finále odehrálo u nás v
Lovosicích a podzimní část v

domácích zápasech nebyla moc
podařená!
Momentálně máš nastříleno 45
branek v Tipgames extralize.
Kolik bys jich chtěl mít na konci
sezony?
Samozřejmě co nejvíce, ale nějak
se mně nedaří pravidelně dávat
více než 2 góly za zápas. Snad se
to zvedne!
S Lovosicemi se pohybujete na
5. místě extraligové tabulky, jak
hodnotíš tuto situaci a jaký je
váš cíl v nástavbové části?
Tato situace je pro nás zklamáním, jelikož minulou sezonu Lovosice skončily na druhém místě.
Tuto sezonu se ještě navíc posílilo
o Landu, Kolomazníka a mě! Posledních pár kol jsme se snažili
přiblížit třetímu místu, ale ani to
se nám nepodařilo a 9bodů už je
ohromná ztráta. Tým se momentálně začíná raději připravovat na
novou sezonu.

Jaká je nálada a vztahy mezi
hráči v kabině?
Na vztahy v kabině a mezi kluky
si nemohu stěžovat, všichni jsou
velice přátelští. A i fanoušci, které potkávám na ulici, jsou velice
vlídní. Rychle jsem si tu zvykl!
Nezanevřel jsi na domácí klub?
Přiznávám to nerad, ale asi trochu ano. Mé tréninkové a herní
nasazení mě moc domů nepouští, abych se na meziříčskou házenou mohl jít podívat. Naštěstí
alespoň tradiční vánoční turnaj
stíhám a na internetu sleduji výsledky!
Co tě v nejbližších týdnech
čeká?
Čeká nás krušný konec sezony,
kdy se bude hrát víkend plus středa, což bude namáhavé. Potom
už jen zasloužené volno a snad
návštěva velkomeziříčské házené
před další sezonou.
Michal Navrátil

K dobré pohodě v cíli hraje
skupina Meandr.
www.sokoltasov.cz

Měřínská padesátka
V sobotu 2. 6. 2012, fotbalový
areál TJ Jiskra Měřín
Prezence: pěší turisté 7.00–9.00
hodin; cykloturisté 8.00–10.00
Na startu obdrží každý účastník mapku a popis trasy. Doporučujeme turistické mapy edice
KČT č. 79 Jihlavsko a č. 84 Velkomeziříčsko, pro dlouhé trasy
také č. 46 Havlíčkobrodsko a č.
48 Žďárské vrchy.
Trasy pro pěší turisty: 15 km,
25 km, 35 km, 50 km.
Cyklotrasy: 25 km, 45 km, 65
km, 85 km, 100 km.
Startovné: 10–20 Kč, členové
KČT (s průkazem) sleva 50 %
Občerstvení na trasách (v restauracích a krčmách) a v cíli.
Po skončení pochodu od 16 do
24 hodin bude hrát živá hudba.
Bližší informace:
jcf@seznam.cz, 602 129 021.

Stříleli z malorážky o cenu osvobození Bowling vyhráli Gottlieb s Kozinou
Sportovně střelecký klub Kablo Velké Meziříčí
uspořádal 6. května 2012 již 33. ročník střelecké
soutěže o Cenu osvobození ve střelbě z libovolné a
sportovní malorážky. Střílelo se 60 ran na vzdálenost 50 metrů vleže na kruhový terč.
Soutěž se konala na klubové střelnici v Martinicích
a sešlo se na ní 20 střelců z osmi střeleckých klubů.
Počasí střelcům přálo, nebyl mráz jako v loňském
roce.
Soutěž byla vyhlášena jen pro jednotlivce, uvádíme
první tři z obou kategorií.
Kategorie I. – muži a junioři
Kaman Petr (1973)
587 bodů (SSK Žďár n. S.)
Kadela Zdeněk (1977) 583 bodů (SSK Kablo VM)
Michal Petr (1984)
578 bodů (SSK Mostiště)
Kategorie II. – dorost, ženy, senioři
Fišera Jiří (1951)
567 bodů (SSK Chotěboř)
Zelená Ivana (1991) 567 bodů (SSK Kablo VM)
Aldorfová Jana (1987) 562 bodů (SSK Mostiště)
Díky sponzorům bylo možno mezi nejlepší jednotlivce rozdělit 16 hodnotných věcných cen. Mediálním partnerem byl týdeník Velkomeziříčsko.
SSK Kablo Velké Meziříčí touto soutěží zahájilo letošní malorážkovou střeleckou sezonu.
-chyl-

Vítězové druhé kategorie – dorost,
ženy, senioři.
Foto: František Chylík

Handicap Sport Club
V sobotu 12. května uspořádal
sportovní klub tradiční již 9.
ročník turnaje O pohár starosty
města Velkého Meziříčí v bowlingu, který se konal na drahách
River Bowlingu ve Velkém Meziříčí. Do tohoto turnaje se přihlásilo devět dvojic z řad členů,
či rodinných příslušníků a tři
dvojice z Dětského střediska Březejc. Turnaj byl vypsán na tři kola
a vítězství si odvezl Petr Gottlieb
se spoluhráčem Antonínem Kozinou, druhé místo Jan Majo se
spoluhráčkou Evou Charvátovou
a třetí místo obsadil Jan Coufal se
spoluhráčem Jiřím Vítkem.
Slavnostního vyhlášení se zúčastnil místostarosta Velkého
Meziříčí Josef Komínek, který
všem sportovcům předal ceny od
sponzorů a popřál všem mnoho
sportovních úspěchů.

Pořadatelé děkují především
Evě Kozinové za možnost upořádat tento turnaj a sponzorům:
město Velké Meziříčí, finanční
skupina Qvatro – p. Navrátil,
pálenice Karel Eliáš Kozlov,
pálenice Jiří Skryja Lavičky,
truhlářství Dvořák – Průmyslová ulice, kovoobrábění Dalibor

Pařil Kadolec, Auto Activity
Žďár nad Sázavou, Jan Havlíček revizní technik Žďár nad
Sázavou, Wiegel CZ žárové zinkování, Restaurace u Karafiáta
Vídeň. Mediálním partnerem
sportovního klubu je týdeník
Velkomeziříčsko.
Text a foto: -char-
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Fotbalové dorosty jasně přehrály Veselí
MSDD
FC VM st. dorost – FC Veselí n.
Mor. 5:1 (5:1)
Rozhodčí: Soukal – Pavel Rosický, Skryja. Diváci: 30. Branky:
2× Hejtmánek (2.), (25.), Štefka
(14.), Prchal (36.), Polák (45.) –
Kohoutek (30.). Sestava: Dohnal
(62. Řeháček) – Maloušek (20.
Bárta), Štefka, Polák, Nápravník
(66. O. Liška) – Kameník, Prchal,
Láznička, Ráček (57. Bradáč) –
Pól (49. M. Ostrý), Hejtmánek.
Ve 23. kole jsme přivítali na domácím hřišti celek Veselí nad
Moravou, který se nacházel před
dnešním zápasem na posledním
místě tabulky.
Na začátku utkání jsme ve 2.
minutě vstřelili rychlý gól, kdy
dlouhý Dohnalův výkop skončil
za obranou hostů, a následnou
hlavičkou poslal Hejtmánek míč
do brány. O tři minuty později zahrozili hosté, ale střelu bez
problému zlikvidoval Dohnal. Ve
13. minutě jsme se mohli dočkat
druhého gólu, když Kameník po-

slal přihrávku Nápravníkovi do
malého vápna, ale střelu mířící
pod břevno vyrazil brankář fantastickým zákrokem na roh. Následný roh zahrával Ráček, který
našel ve vápně Poláka. Jeho hlavičku vyrazil brankář před sebe,
ale na dorážku Štefky už byl krátký. Ve 25. minutě vysunul Láznička mezi obránci Hejtmánka,
který utekl obráncům a střelou k
tyči nedal brankáři šanci. Ve 30.
minutě po naší špatné přihrávce
se tým Veselí dostal do rychlého
protiútoku 4:2 a následnou akci
zakončil gólem Kohoutek. Ve
36. minutě dostal po Ráčkově
rohu míč Prchal, který střelou k
tyči rozvlnil síť. Ve 45. minutě po
rohu zahraném nakrátko skončil
centr na zadní tyči, kam si naběhl
Polák a hlavou vstřelil gól.
I ve druhé půli zápasu měli domácí další šance, ale gól z nich
už nepadl. „Utkání jsme rozhodli hned v prvním poločase a
nemuseli jsme se strachovat, jak
je to naším zvykem, do poslední

minuty. Zápas hlavně ve druhém
poločase moc krásy na hře nepřinesl, ale konečně jsme prolomili
sérii devíti zápasů bez výhry. Po
výhře nad Veselím jsme udělali
velký krůček k záchraně,“ vyjádřil spokojenost trenér Libor
Smejkal ml.
-lsFC VM ml. dorost – FC Veselí n.
Mor. 9:0 (6:0)
Sestava: Sysel – Benda, Voneš,
Novotný, Juda – Nevoral, Liška
O., Votoupal, Kurečka – Horký,
Nápravník, (45. min. Pavlíček).
Střelci: 4., 19. a 40. min. Nápravník, 12. a 20. min. Benda, 24.
min. Juda, 35. min. Nevoral, 62.
min. Novotný a 77. min. Liška.
Domácí přivítali svého souseda v tabulce, jak se patří. Už ve
4. minutě si otevřeli brankový
účet. Nápravník z pokutového
kopu. Hosté zaostávali oproti
svému soupeři ve všech směrech
a s chutí hrající velkomeziříčští
hráči toho dokázali náležitě využít. V rozmezí 12. a 24. min.

Starší žáci doma porazili Třebíč
SpSM
FC VM st. žáci – HFK Třebíč 2:0
(1:0)
Rozhodčí: Likář – Budín, Teplý.
Střelci branek: 6. Vokurka, 69. Liška.
Sestava: Bartošek – Hibš, Hamřík,
Hlávka, Těšík – Heto, Karmazín
(36. Liška P.), Vokurka, Chalupa
(36. Fejt) – Krčál (50. Mužátko),
Liška R. ŽK: 1:1 69. Liška Patrik.
Dalším naším soupeřem byli mladíci z Třebíče. Do první šance se
dostali hosté v 1. minutě, když se
po křídle uvolnil záložník Štefánek, odcentroval do pokutového
území, kterým naštěstí míč jen
proletěl a skončil v autu. Ve 2. minutě zahrávali domácí roh, ale míč
z hlavičky útočníka Lišky skončil
nad brankou. V 6. minutě byl u
lajny faulován Krčál, standardní
situaci rozehrál Hibš, na míč si
naběhl Vokurka a střelou bez pří-

pravy jej poslal k tyči 1:0. V 16.
minutě zahrávali hosté standardní
situaci, ale zasáhl brankář Bartošek. V 21. minutě se do pokutového území dostal Krčál, jenže místo
střely nahrál Liškovi, před kterým
odkopl míč obránce do bezpečí.
Na začátku druhého poločasu,
jakoby se domácí zapomněli v
kabině. Hosté byli rychleji u míče
a aktivnější. V 37. minutě zahrá-

vali Třebíčští standardní situaci,
ale míč poslal záložník Štefánek
nad branku Bartoška. V 69. minutě se po křídle uvolnil záložník
Heto, nahrál Liškovi, a ten z hranice pokutového území prostřelil
brankáře.
Naším soupeřem bude ve středu
Břeclav, kam zajíždíme. V sobotu
se představíme v Brně na Spartě.
-dek-, foto: archiv FC VM

Mladší přípravka opět překvapila
Ve velmi dobrých výkonech
pokračují hráči mladší fotbalové přípravky. Poprvé se na jaře
představili v mistrovských zápasech na domácí půdě. Pořádně
potrápili a porazili nejlepší tým
kraje, mužstvo Jihlavy, a dokázali, že mohou úspěšně hrát s
jakýmkoliv týmem stejné věkové
kategorie. Všichni hráči zaslouží
pochvalu za vzorný přístup nejen
k zápasům, ale i k tréninkům.
Bystřice n. P. – FC VM 0:16, 2:17
Vrchovina – FC VM 3:4, 4:2
FC VM – Jihlava 8:1, 6:7
FC VM – Bystřice n. P. 10:0, 21:0
Střelci branek: Winterling V. 12,
Raus D. 12, Bíbr T. 11, Turza L.
8, Havlík A. 7, Todorov M. 6,
Holán J. 5, Kudláček J. 5, Jait-

Z utkání staršího dorostu. Foto: Libor Smejkal ml.

přidali 4 branky. V tu chvíli bylo
o bodech rozhodnuto a zbývalo
dořešit pouze velikosti skóre. Do
konce poločasu hosté inkasovali
ještě jednou. To když se po pěkné
kombinaci trefil Nevoral.
Druhý poločas začal tak, jak
skončil ten první ve 40. min.
Nápravník uzavřel svojí třetí
brankou hattrick a významně tak
rozšířil své brankové konto. Vel-

komeziříčští hráči i nadále byli
pány situace na hřišti. Jen díky
svým nepřesnostem a zbrklému
zakončení se dalších branek dočkali až v závěru zápasu. Nejprve
Novotný a poté Liška uzavřeli
skóre na konečných 9:0. Pochvalu za předvedený výkon zaslouží
všichni hráči. Snad si něco střeleckého prachu nechali i na příští
týden.
-kli-
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Přihlašte svůj tým
do ligy malé kopané
Rozlosování soutěží v půlce
léta 2012, liga startuje v září.
Vytvořte váš tým kolegů z práce nebo z vašich přátel. Hrát
se bude ve všední dny odpoledne a večer. Vítány jsou týmy
z Velkého Meziříčí a širšího
okolí. Soutěž je vhodná pro
všechny sportovní nadšence,
neregistrované hráče i registrované fotbalisty FAČR. Hrát
se bude dvoukolově systémem
jaro–podzim.
Uzávěrka přihlášek je už
15. června 2012.
Přihlášky a další informace
najdete na našich nově spuštěných internetových stránkách.
Kontaktujte nás, poradíme
vám se zápisem a podáme vám
další informace.
Jan Bílek, tel.: 776 818 714,
739 623 665, bilek@mkvm.
cz, www.mkvm.cz, www.facebook.com/malakopanavm
-bíl-

fotbalový e.on junior cup v polné
V sobotu 12. května se hráči velkomeziříčské přípravky zúčastnili oblastního kola 8. ročníku turnaje malých fotbalistů v Polné, a to E.ON
Junior cupu. Naše naděje v základní skupině podlehly jen týmu SFK Vrchovina, a tak postoupily do semifinále. V něm bohužel podlehly týmu
FK Pelhřimov. Čekalo je tedy utkání o třetí místo. A to opět s týmem
SFK Vrchovina, nad jehož síly byla v semifinále FC Vysočina Jihlava.
Zápas skončil 7:7, což znamenalo, že o majiteli bronzových medailí rozhodnou až pokutové kopy. A opět byl úspěšnější SFK Vrchovina. I když
se tým Velmezu neprobojoval na stupně vítězů, zasloužil si za předvedený výkon velkou pochvalu. A na turnaji zanechal ještě další výrazný
úspěch – dívka z týmu FC Velké Meziříčí Hana Pavlasová (na snímku)
byla vyhlášena nejlepší hráčkou celého turnaje. Odměnou jí za to je týdenní pobyt ve Fotbalové škole Petra Čecha. Blahopřejeme.
Konečné pořadí: 1. FC Vysočina Jihlava, 2. FK Pelhřimov, 3. SFK Vrchovina, 4. FC Velké Meziříčí, 5. FK Humpolec, 6. Slavoj TKZ Polná, 7. Mars
Svratka, 8. FCS St. Říše, 9. TJ Slavoj Třešť, 10. TJ Sapoli Polná, 11. FC Spartak Velká Bíteš a 12. TJ Nová Ves.
-ves, dol-, foto: archiv FC VM

třetí kolo hokejbalové ligy
Hokejbalová liga měla na programu šlágr v podobě utkání dvou
neporažených mužstev. Proti
sobě nastoupili Rossoneri a Hokejbal Oslavice. Po prvním poločase vedli Rossoneri, ale druhý už
byl v režii Oslavických. V dalším
utkání se podařilo Božkovu konečně vstřelit gól, ale na Drabaře to nestačilo. Třetí utkání bylo
vyrovnané, ale nakonec Pozemák

TS přehrál Lhotky o jediný gól.
Další kola slibují napínavé boje,
na které vás srdečně zveme. V
pátek 25. 5. od 17.30 Rossoneri
versus Božkov a od 18.45 Pozemák TS a Drabaři. V úterý 29. 5.
od 19.00 Oslavice s Lhotkami.
HB Lhotky – Pozemák TS 2:3
Pospíšil V., Kypet T. – Bíbr R., Pospíšil M., Kružík K.
HBT Drabaři – Božkov 5:3

Havlík M., Kácal P., Kozina T.,
Mucha J., Rous P. ml. – Kořínek,
Šilhan, Večeřa
Hokejbal Oslavice – Rossoneri
3:1
Hubl J., Soukal V., Malec O., –
Nevěčný M.
-ros1. Hokejbal Oslavice
2. Rossoneri
3. HBT Drabaři
4. Pozemák TS
5. HB Lhotky
6. Božkov

3
3
3
3
3
3

3
2
2
1
1
0

0
0
0
0
0
0

0
1
1
2
2
3

0
0
0
0
0
0

17:3
12:5
7:9
7:15
5:5
3:14

9
6
6
3
3
0

házená dorostenců a žáků

ner L. 4, Požár M. 3, Valík V.
3, Pacal J. 3, Dobrovolný L. 2,
Blažek F. 2 a Požár J. 1. Důležité
přihrávky střelcům ke vstřelení
branky – Bíbr T. 6, Raus D. 6,
Winterling V. 5, Turza L. 4, Ha-

vlík A. 3, Jaitner L. 3, Blažek F.
3, Pacal J. 3, Kudláček J. 3, Valík
V. 3, Doležal D., Požár M., Dobrovolný L., Holán J. a Plachetský M. všichni po jedné.
Text a foto: -vid-

Fotbalový klub Velké Meziříčí pořádá

2. června 2012 ve 13 hodin největší turnaj na Moravě
hráčů nad 35 let k uctění památky V. Špačka, P. Muchy a R. Krátkého.
Účastníci: FC Košice, Žilina, Nöbdenitz, Kyjov, Brno, Žďár nad Sázavou, Velká Bíteš, Rozsochy, Bory,
Ostrožská Lhota a Velké Meziříčí.
Na uspořádání turnaje se podílejí tito sponzoři: nkt cables, Agados, Content, Město Velké Meziříčí, Stavebniny Smejkal, Nowaco, Alpa, Výtahy VM, Goldtime Praha, VV Sklo Křižanov, Building Centrum, Rodina
Špačkova, Falco Computer, Horácké autodružstvo, Zelenina Smejkal, Řeznictví Malec, Řeznictví Komínek,
Víno Sýkora, Pekárna Řečice, Agro Měřín, Týdeník Velkomeziříčsko.
-dav-

2. liga ml. dorostu – Morava
TJ Sokol VM – HK KP Brno
33:44 (18:24)
Favoritem v závěrečném utkání
2. ligy byli hosté z Brna. My jsme
chtěli obhájit pátou příčku. Hráči
přistoupili k utkání velice vlažně,
hosté si udržovali vedení. To mělo
obrovský vliv na výkon gólmana,
který čelil v úvodních minutách
velikému tlaku střelců a na balon
si sáhl jen při vytahování ze sítě.
Za naši prostupnou obranou se
nedařilo ani brankáři a nebylo
možné myslet v tomto utkání na
úspěch. Naše ‚ementálová‘ obrana
pokračovala i po poločasové přestávce, a jenom díky výraznému
zlepšení gólmana nebylo skóre
ještě hrozivější. Pochvalu zaslouží
Blaha a Janíček za bojovnost, a to i

přes náročný zápas, který absolvovali před utkáním.
7m hody: 8/6 : 3/3, vyloučení: 5:8.
Sled branek: 1:3, 4:6, 8:12, 13:17,
16:21, 17:23, 20:27, 21:31, 24:37,
29:41, 33:44. Sestava a branky:
Brabec Josef – Juránek Jakub 9/4,
Blaha Tomáš 9, Horák Petr 6/1,
Pavliš David 4/1, Janíček Martin
3, Ambrož Michael 1, Pospíšil Jan
1, Lečbych Jan, Macoun Filip, trenér Ladislav Šidlo, vedoucí družstva Petr Kácal.
Jihomoravská liga starší žáci
TJ Sokol VM – HK Ivančice
29:26 (12:12)
Úvod utkání vyšel lépe Ivančicím.
Díky zlepšené obraně a útočné aktivitě se nám podařilo dostat do mírného vedení. Hosté následně začali
praktikovat osobní obranu na naše-

ho nejlepšího střelce Tomáše Blahu
a stav byl nerozhodný. Začátek druhé půle nám vyšel výborně, skvěle
chytající Drápela v brance doslova
ničil střelce soupeře. V útočné fázi
se dařilo střílet branky ze všech postů a Ivančice tak nevěděly, koho
bránit dříve. Hráče je nutné pochválit za kolektivní a bojovný výkon. Střelecky a herně tým nejvíce
táhlo duo Janíček – Blaha.
7m hody 1/1:4/1,vyloučení 1:2.
Sled branek: 3:2, 5:4, 6:7, 10:9,
12:12, 16:13, 18:15, 24:16, 25:22,
27:23, 29:26. Sestava a branky: Vojtěch Drápela – Janíček Martin ml.
(10), Blaha Tomáš (8/1), Ambrož
Michael (4), Frejlich Tomáš (3),
Svoboda Filip (3), Pažourek Tomáš
(1), Macoun Filip, trenéři Šidlo Ladislav, Janíček Martin.
-šid-
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Přerovu pomohli rozhodčí, míní trenér
MSD sk. D
1. FC Viktorie Přerov – FC VM
2:1 (1:1)
Střelci: 34. Václavíček, 90. Řihák –
30. Vítek. Rozhodčí: Kondler, Svoboda, Částečka. Sestava: Invald
– Mucha Z., Mucha P., Šimáček,
Krejčí – Vítek, Smejkal, Souček,
Netrda – Beran (61. Liška), Görner, na lavičce Simandl, Kozuň,
Štefka a Maruška, trenér Smejkal.
ŽK: Souček, Krejčí. Diváků: 130.
Obě mužstva se od úvodních minut prezentovala defenzivní činností. První se k zakončení dostali
domácí hráči, ale střela šla mimo
tyče naší brány. Pak následovalo
několik šancí našich hráčů, ale bez
gólového zakončení. Až teprve ve
30. minutě poslal z přímého kopu
Radek Görner centr na zadní tyč

a tam pohotovou střelou Jakub
Vítek nedal Aleksijevičovi šanci
0:1. Brzy nato ve 34. minutě házel
Krejčíř jeden ze svých dlouhých
autů, naše obrana nechala volného Václavíčka, a ten hlavou k tyči,
kterou Roman Invald i přes skvělý
zákrok jen tečoval, vyrovnal. Ve
40. minutě se po rychlém průniku
dostal k zakončení Šolín, ale naši
bránu těsně minul. Ve 41. minutě
poslal krásný centr za obranu Patrik Mucha, Görner obešel obránce, ale jeho povedenou střelu vyrazil Aleksijevič na roh. Následně
neuspěl ani Honza Šimáček.
Začátek druhého poločasu přinesl stejný obraz hry jako první.
Obě mužstva vycházela z pozorné defenzivy, nebezpečí přicházelo hlavně ze standardních

situací a u domácích také z dlouhých autů Krejčíře. K prvnímu
vážnějšímu zakončení se dostal
v 54. minutě Miloš Netrda, když
po průniku středem a naražením
si s Milanem Součkem vystřelil z
dobré pozice nad domácí bránu.
V 56. minutě vystřelil domácí
Řihák tyči, ale Roman Invald byl
pozorný a střelu zachytil. Ani další šance neměly valný výsledek.
Ke konci zápasu domácí hrozili
jen dlouhými auty Krejčíře, naší
obraně a Romanovi Invaldovi se
však dařilo toto nebezpečí odvracet. Když už se zdálo, že se oba
týmy rozejdou spravedlivou remízou, v 89. minutě se po křídle
uvolnil Radek Görner, zastavili
ho však rozhodčí pro údajný aut.
Domácí rychle rozehráli, poslali

centr do našeho vápna, nám se
několikrát nepodařilo míč odvrátit do bezpečí, a tak se dostal
k zakončení Řihák nechytatelnou
dělovkou. Když jsme se chystali
po rozehrání a faulu domácích
na poslední standardní situaci,
nepřesný rozhodčí Kondler nepochopitelně utkání ukončil.
„Dnešní zápas je pro mě velkým
zklamáním. Soupeř nás neporazil
na poli sportovním, ale pomocí
rozhodčích. Domácí pouze nakopávali balony za obranu a rychlým presingem se je snažili získávat. My, pokud jsme dali balony
na zem a do kombinace, tak jsme
měli převahu. Při našich rychlých
brejcích byl většinou odmáván
ofsajd. Domácí hodně těžili z
autových vhazování, kdy domácí

Benfika nezískala ani jeden bod
1. A tř., sk. B
FC Náměšť – Vícenice – FC VM
2:1 (2:0)
Rozhodčí: Nechvátal – Kříž,
Dobrovolný. Diváci: 50. Branky:
Kučera (18.), Durajka (37. pen.)
– Beran (89.). Sestava: Simandl
– Netolický, Halámek, M. Polák, Veselý – Bradáč (70. Ráček),
Krejčí, E. Smejkal, Bouček (46.
Kameník) – Beran, Liška.
Domácí začali zostra a hned v
úvodu měli šanci. Možnost ke
skórování měli i Velkomeziříčští,
ale brankář Prokeš Náměšť podržel, když si mohl vstřelit vlastní
gól Mašíček. Ve 3. minutě získal
míč Smejkal, který vyslal kolmicí
Lišku, ale ten v nadějné šanci střílel jen do náručí Prokeše. V 18.
minutě vybojoval míč Kučera a
otevřel skóre. Později měl velkou
šanci Jirgl, ale opět neuspěl. Ve
30. minutě jsme založili postupný útok, když Beran přihrál do
lajny Veselému a ten prošel až do
vápna. Následně přihrál pod sebe

přebírat Velkomeziříčští. Ti měli
také několik možností ke skórování, ale stačili už jen korigovat v
89. minutě Beranem, když mohli
rozhodnout zápas dorostenci Ráček s Kameníkem, ale od vstřelení
gólu jim chyběly jen centimetry.
„Hra v prvním poločase byla vyrovnaná, ale góly střílel domácí
celek. My jsme v nadějných šancích nedokázali proměnit. Ve
druhém poločase jsme převzali
tempo hry, ale bránící domácí dokázali výsledek ubránit. Z
utkání jsme si zasloužili minimálně bod,“ smutnil kouč hostů
Libor Smejkal ml.
-ls-

Velkomeziříčští na Náměšť nestačili. Foto: Libor
Smejkal ml.

Beranovi, který míč nepochopitelně míjel. Ještě Smejkal dokázal
zareagovat, ale jeho střela skončila vysoko nad bránou. Ve 32. minutě musel nebezpečný protiútok
zastavit skvělým skluzem Netolický. Ve 37. minutě byl v poku-

tovém území faulován Durajka a
sám postižený penaltu proměnil.
V závěru poločasu prošel přes tři
hráče Bouček, ale v malém vápně
minul.
Ve druhém poločase domácí
bránili náskok a iniciativu začali

1. Náměšť-Vícenice
2. Štěpánov nad S.
3. Křoví
4. Rantířov
5. Žďár n. S. B
6. Rapotice
7. Kouty
8. Budišov-Nárameč
9. Herálec (ZR)
10. Třebíč HFK B
11. Třešť
12. V. Meziříčí B
13. Stonařov
14. Bohdalov
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Dorostenky zakončily vítězně
1. liga mladší dorostenky
Sokol VM – SHK Kunovice
40:16 (21:9)
Poslední ligové kolo bylo i loučením s věkovou kategorií mladších
dorostenek pro dvě naše hráčky
ročníku narození 1995. Opory
týmu – střelkyně Iva Závišková
a brankářka Inna Hleba převzaly
při slavnostním nástupu z rukou
trenérů symbolické dresy.
Do souboje proti poslednímu
týmu tabulky vstoupily naše hráčky aktivně, když přesnými trefami
z rukou nejlepší střelkyně celé ligové soutěže Hany Kratochvílové
(celkově 209 gólů) a následného
brejku Renaty Škrdlové vedly
dvoubrankovým rozdílem. Kunovické však dokázaly průniky na
brankoviště a úspěšnou střelbou
srovnat brankový poměr. Následné
góly Kláry Sedláčkové a Kateřiny
Studené nás opět nastartovaly a
soupeře jsme již v dalším průběhu

nijak nešetřili. Již do poločasu se
několikrát vyznamenala brankářka
Inna Hleba a naše následné brejkově zakončené akce znamenaly
jednoznačné vedení a dokonale
zlomily odpor soupeřek. Do hry se
postupně zapojily všechny domácí
hráčky. Výrazné poločasové vedení
jsme dokázali v průběhu 30.–45.
minuty pravidelně navyšovat. Pak
sice ztratily naše útočné akce díky
nepřesnostem na efektivitě. Závěrečná pětiminutovka se však stala
kanonádou, když jsme dokázali
vsítit sedm gólů. Svou patnáctou
branku v utkání a v pořadí čtyřicátou družstva se rozloučila symbolicky střelkyně Iva Závišková. Počet
střel 64:43.
Sled branek 3:1, 3:3, 11:3, 12:5,
16:5, 20:8, 22:10, 29:11, 32:12,
37:14, 38:16. Sedmimetrové hody
5/5:2/2, vyloučení 0:1. Hrály:
Hleba Inna, Vávrová Michaela,
Syptáková Veronika – Záviš-

ková Iva (15/2), Kratochvílová
Hana (12), Studená Kateřina (1),
Škrdlová Renata (1), Sedláčková
Klára (4), Janečková Denisa (2),
Fialová Eliška (2), Homolová
Michaela, Koudelová Eliška (3),
Doležalová Romana. Trenéři Záviška, Matušíková, Partlová.
-záv-, foto: Miloš Kolář

1. Olomouc
2. Zlín
3. Veselí n. M.
4. V. Meziříčí
5. Otrokovice
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11. Kunovice
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Hasičský sportovní den
Okresní kolo soutěže dorostu, mužů a žen

Krejčíř házel míče až na naši penaltu. Mnohdy se s balonem posunoval tak daleko, aby tam dohodil – za podpory rozhodčích.
Vítězný gól padl v 90. minutě při
závaru před naším vápnem. Zápas by si určitě zasloužil remízu,“
byl po zápase zklamaný trenér
áčka Libor Smejkal st.
-myn1. Žďár n. Sáz.
2. DOSTA Bystrc
3. Napajedla
4. Vyškov
5. Tasovice
6. Vrchovina
7. Třebíč
8. Pelhřimov
9. Spytihněv
10. Polná
11. Velké Meziříčí
12. Přerov
13. Hodonín
14. Bohunice
15. Vikt. Otrokovice
16. Sparta Brno
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Sbor dobrovolných hasičů si
vás dovoluje pozvat na hasičský sportovní den na hřišti za
3. základní školou ve Velkém
Meziříčí.
Dne 26. května 2012 proběhne od 8. hodiny ranní soutěž
dorosteneckých
kolektivů
okresu Žďár nad Sázavou v
disciplínách požárního sportu – v požárním útoku, štafetě
4 × 100 m a v běhu na 100 m
s překážkami. Od 13. hodiny
pak budou stejné disciplíny
plnit ženy a muži okresu Žďár
nad Sázavou. SDH Velké Meziříčí a OSH ČMS vás zvou ke
zhlédnutí těchto soutěží. Občerstvení zajištěno.
-jág-

Ženy nestačily na lídra
druholigové tabulky
2. liga ženy
Prior Olomouc – Sokol VM
27:18 (15:7)
Souboj prvního s posledním
neměl oboustranně valnou úroveň. Domácí účelně čelily našim
útočným snahám a zejména v
prvním poločase efektivně trestaly brankami z brejků časté
chyby naší rozehrávky. Viditelný
rozdíl obou celků byl v četnosti,
střelecké úspěšnosti a zejména
v obranné součinnosti. Když ta
naše nedokázala prvních třicet minut účelně fungovat, lídr
tabulky si vybudoval místy až
sedmibrankový náskok. Ve druhém poločase se obraz hry vylepšil, což bylo dílem zlepšené
součinnosti našich. Snaha sice
byla, leč útočné akce postrádaly
nápaditost, okamžik překvapení

i razantnost střeleckých pokusů.
To Olomouckým stačilo, a dovedly tak v pohodě utkání do vítězného konce. Sled branek 4:1,
8:3, 11:4, 12:7, 18:8, 20:12, 24:12,
24:17. Sedmimetrové hody
0:11/7, vyloučení 3:0.
Hrály: Babáčková Marcela, Lavická Jana, Zelníčková Marta –
Kratochvílová Monika (3), Necidová Soňa (1), Svobodová Diana
(1), Pacalová Lenka, Dvořáková
Šárka (2/1), Fischerová Michaela (2), Matušíková Radka (3/2),
Plachetská Zuzana (5/4), Hladíková Denisa (1). Trenér ing.
Tvarůžek.
-záv1. Olomouc
2. Bohunice
3. Karviná
4. Veselí B
5. V. Meziříčí
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Družstva atletů změřila
síly na přeboru v Třebíči
Krajský přebor družstev
mužů, žen, juniorů, dorostu
a žactva
V sobotu 19. května se v Třebíči
uskutečnilo třetí kolo krajského
přeboru družstev mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, starších žáků a žákyň
a skončila tak základní část této
soutěže.
Ve čtyřech kategoriích zvítězili
závodníci z Jihlavy, ve dvou se
radovali pacovští atleti a po jednom vítězství získaly Jemnice a
Třebíč.
Nejlepší pozici do finále, které
se uskuteční na podzim v Pacově, mají ve třech kategoriích
závodníci Třebíče (muži, žáci,
dorostenky) a Jihlavy (junioři,
juniorky, žákyně). V kategorii
dorostenců zvítězili v základní
části závodníci z Pacova a v ženách jsou nejlepší atletky z Nového Města na Moravě.
Z výsledků:
Žactvo
60 m
4. Agáta Uchytilová
8,73 s
6.–7. Adéla Chevalierová 8,91 s

Michaela Buchtová
150 m
9. Michaela Buchtová
200 m přek.
3. Adéla Strnadová
5. Lenka Horká
Výška
2.–3. Markéta Lavická
6. Eliška Běhounková
Dálka
4. Adéla Chevalierová
7. Michaela Buchtová
8. Agáta Uchytilová
Dorost
100 m
5. Šimon Pokorný
800 m
3. Kateřina Doleželová
Disk
2. Jakub Havlíček
oštěp
3. Jakub Havlíček
Junioři
100 m
3. Jiří Horký
200 m
2. Jiří Horký
800 m
2. Jakub Procházka

8,91 s

22,18 s
34,60 s
40,69 s
150 cm
130 cm
448 cm
445 cm
440 cm
12,38 s
2:36,38
30,19 m
45,59 m
12,60 s
25,64 s
2:15,29
-vill-
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