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Další dvě čísla Velkomeziříčska, č. 17 a č. 18, bu-
dou výjimečně vycházet ve čtvrtek 2. 5. a 9. 5. 
z důvodu státních svátků, které připadají na stře-
dy 1. a 8. května (Svátek práce a Den vítězství).

 

Trhy uzavřou náměstí
Město Velké Meziříčí pořádá ve středu 
15. 5. 2013 tradiční trhy. 
Z tohoto důvodu bude náměstí po celý den uza-
vřeno.

ZAHRADNICTVÍ KARLOV
u Městského hřbitova ve Velkém Meziříčí 

oznamuje zahájení prodeje.

Telefon: 604 958 100
Otevírací doba: Po, Út, Čt, Pá  8.00–12.00 13.00–17.00
 Sobota   8.30–14.00

▶ okrasné a ovocné dřeviny, květiny
▶ věnce, svíčky, hnojiva, substráty

–měú–

Pravidelné setkání občanů se starostou měs-
ta Radovanem Necidem proběhne 2. května 
v 16.00 na malé scéně Jupiter clubu.
Hlavním tématem tentokrát bude doprava 
ve  Velkém Meziříčí. Starosta bude prezento-
vat Bílou knihu dopravy, ve  které jsou shr-
nuty hlavní problémy a  potřeby. Není vám 
lhostejná dopravní situace ve  městě? Přijďte 
se zúčastnit diskuze, dozvědět se, co nás čeká 
a hlavně máte možnost říct svůj názor.

Přijďte diskutovat 
o dopravě ve městě

–red–

Město Velké Meziříčí vás srdečně zve na 
pietní vzpomínku obětí II. světové války 
a Velkomeziříčské tragédie - 3. květ-
na 2013 na hřbitově Karlov ve Velkém 
Meziříčí u památníku padlých. Začátek 
v 17.00. Odjezd autobusu v 16.30 hodin 
od Jupiter clubu se zastávkou U Kozů. 
Organizováno ve spolupráci s Českým 
svazem bojovníků za svobodu. 

Ing. Radovan Necid, 
starosta Velkého Meziříčí

Pietní vzpomínka

Pavel Zacha z Velkého Meziříčí, otec nadějného mladého hokejisty, 
sepsal svoje zkušenosti z cesty do vrcholového sportu svého syna 
do knihy. Ta je nyní pod názvem Kamevéda – Jak vychovat šampi-
ona (1. díl) připravena do tisku. Vyjít by zmíněná publikace o 340 
stranách, doplněná o fotografie, měla v první polovině letošního 
roku. 

Zacha na ní pracoval přes rok a vydává ji vlastním nákladem. V prode-
ji bude jak ve velkomeziříčském knihkupectví na náměstí, tak ve dvou 
větších městech v ČR, ale také přes e-shop.
A jak vychovat šampiona? Tak, že dítě absolvuje druh výchovy, jenž 
zahrnuje zkratka KMVD, tedy KAMEVÉDA – Komplexní Multiroz-
vojová Výchova Dětí.
Kamevéda není pouze druh výchovy zaměřené na vrcholové sportov-

ce. Bylo vědecky prokázáno, že do tří let věku dítěte je duševní rozvoj 
spojen a podporován rozvojem fyzickým a obráceně. Jsou to spojené 
nádoby. I když bude rodič chtít dítě rozvíjet např. v oblasti muzikál-
ní, jazykové nebo umělecké, tento rozvoj nesmírně podporuje rozvoj 
pohybový. To znamená, že v prvních letech života prospívá stimulace 
rozvoje dítěti v každém směru.
„Naším cílem je do  budoucna zestručnit informace a  předložit je 
do cesty budoucím rodičům v pravou chvíli, aby pochopili příležitost, 
kterou narození jejich dítěte je, a aby s ní dokázali co nejlépe naložit,“ 
říká autor knihy Pavel Zacha st. z  Velkého Meziříčí, „aby věděli, že 
zanedbání dítěte představuje jeho nevratnou retardaci a naopak každá 
minuta věnovaná komunikaci a stimulaci rozvoje je pro dítě do života 
požehnáním a nejlepším darem. Bylo potvrzeno, že přímé působení 
rodičů na děti nelze zvláště v prvním roce života nějak zmechanizovat 
ani nahradit (televizí, hudbou apod.).“
Autor knihy charakterizuje filozofii i  metodiku Kamevédy stručně. 
Podle něho jde o druh výchovy, který je zaměřen na dosažení nejvyš-
ších možných cílů nejen v oblasti sportu. Působení na dítě začíná už 
v prvních dnech jeho života, příprava na tento projekt v rodině však 
v ideálním případě podle Zachových slov začíná ještě podstatně dříve. 
Dítě je tak na řadu let v prioritách a hierarchii rodiny zařazeno jed-
noznačně na první místo a minimálně jeden z rodičů se dítěti věnuje 
od narození na plný úvazek. S tím též souvisí i to, že většina prostředků 
rodiny směřuje dlouhodobě do zmíněného dítěte nebo do více takto 
vychovávaných potomků. 
„Od těchto základních principů se potom odvíjí celý výchovný systém, 

který je směrován k budoucímu úspěchu od motivace, životosprávy 
a výživy, až po ekonomické zajištění celého tohoto projektu,“ přibli-
žuje Pavel Zacha st.
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Ochrana proti vodě 
přibývá po metrech Modernizace dálnice D1 

startuje v těchto dnech také 
na Velkomeziříčsku, konkrétně 
v úseku od Lhotky po Velkou 
Bíteš. Omezení provozu, která 
s sebou akce přinese, se mohou 
dotknout i dopravy ve Velkém 
Meziříčí.

Úseky exit 153 Lhotka po  exit 
162 Velká Bíteš a Větrný Jeníkov 
(104) až Jihlava (112) jsou dvěma 
prvními, které 11. dubna převzali 
zhotovitelé. V  případě zdejšího 
regionu modernizaci provádí 
Sdružení D1 Lhotka – Velká Bí-

teš, jež tvoří společnosti OHL 
ŽS a Alpine Bau CZ. To zvítězilo 
ve  výběrovém řízení s  nabídkou 
ve výši 62 % předpokládané ceny 
a desetiletou zárukou.

Práce potrvají víc 
než rok
Dle předpokladů by stavební prá-
ce měly začít na  přelomu dubna 
a  května, a  s  nimi samozřejmě 
řidiče čekají i  první omezení. 
Harmonogram je rozplánován 
do  čtyř etap. V  první a  druhé 
po dobu 3 až 4 měsíců dojde k re-

alizaci provizorního rozšíření vo-
zovky v jednom směru a k dalším 
s tím souvisejícím pracím, jako je 
rozšíření mostů atd. Také budou 
realizovány inženýrské sítě – ka-
nalizace, kabely. Ve 3. etapě, která 
potrvá cca 4 měsíce, bude moder-
nizován jeden jízdní pás a stejné 
platí i pro čtvrtou etapu, kdy do-
jde k modernizaci druhého jízd-
ního pásu. 
Na období od prosince do února 
je plánována zimní technologic-
ká přestávka, během níž provoz 
na D1 nebude omezen.

Pavel Zacha napsal knihu Jak vychovat šampiona

ing. Ladislav Molnár
Zahradní centrum v Budišově 

Z AHÁ JILI JSME 
JARNÍ SEZONU!

otevřeno po-pá 9-17 hod 
sobota 8-12 hod tel.: 568 875 403, 736 484 434, 736 484 435

Pavlovi Zachovi st. z Velkého Meziříčí jde do tisku 
kniha o výchově šampiona. O metodě informuje také 
vývěska na budově tělocvičny u kostela v centru 
Velkého Meziříčí, odkud pochází tento snímek.  
Foto: Iva Horká

 Pokračování na straně 3

Snímek zachycuje práce na stavbě nového jezu na Moráni. Další fotografie 
protipovodňových opatření najdete na straně dvě. Foto: Martina Strnadová

Modernizace dálnice D1 začíná už 
i na Velkomeziříčsku

Realizace protipovodňových opatření ve Velkém 
Meziříčí pokračuje stavbou základu pro vakový 
jez na Moráni. Po metrech přibývají i betonové 
zídky kolem břehů Balinky a Oslavy. 

Základ pro nový nafukovací jez vzniká v tom stej-
ném místě, kde byl před časem zbourán původní 
Jeřábkův stav. „Jez bude v  podstatě gumový, bude 
s ním možno manipulovat, a tím řídit hladinu vody 
v řece,“ popsal zástupce vedoucího odboru výstavby 
městského úřadu Jiří Oulehla a dodal, že vedle jezu 

na břehu bude šachta s elektrickým ovládáním to-
hoto regulačního zařízení.
Ochranné betonové zídky podél Oslavy od Kablov-
ky proti proudu jsou hotovy až k mostu přes řeku 
na ulici K Novému nádraží. Jejich výstavba již po-
kračuje i za mostem, a to od křižovatky ulic Lipnice 
a Nábřeží. Také na druhém břehu Oslavy se již be-
tonují základy zídek, hned od mostu naproti Penny 
marketu směrem k Ostrůvku.
Zídky přibývají i  kolem Balinky na  Paloukách 
od koupaliště k městu. Martina Strnadová

 Pokračování na straně 4

Jupiter club bude mít venkovní pódium
Nové venkovní pódium i stoly 
s lavicemi by měly být k dispo-
zici již pro letošní druhý ročník 
Velkomeziříčského kulturního 
léta. Zakoupí je Jupiter club, 
který by na to měl obdržet mi-
mořádnou dotaci z neúčelové 
rezervy města ve výši 726 tisíc 
korun. Její přidělení budou 
ještě schvalovat zastupitelé.

Pódium a venkovní stoly a lavice 
poté budou sloužit i pro další akce 
pořádané pod širým nebem, jako 
jsou soutěž 4 klíče k  velkomezi-
říčské bráně, rozsvěcení advent-
ních světýlek a  další, na  které si 
zdejší kulturní zařízení uvedené 
vybavení až dosud půjčovalo. 

„Loni nás zapůjčení pódia stálo 
70 tisíc korun za  měsíc,“ uvedl 
starosta Radovan Necid a  dodal, 
že vlastní vybavení bude jistě do-
statečně využito. „Je to pro lidi 
a my to rádi zaplatíme,“ podotkl. 
Další doprovodné náklady kul-
turních akcí ponese jako doposud 
Jupiter club.
Pódium by mělo být tedy zastře-
šené a k tomu takzvané pivní sety 
– to znamená dvacet stolů a čtyři-
cet lavic tvořených kovovou tma-
vozelenou konstrukcí kombino-
vanou s přírodním dřevem.
Krom plánovaných výdajů 
na  technické zázemí pro kul-
turní akce město již investovalo 
deset tisíc korun do  elektronic-

ké aplikace na  webových strán-
kách města. Jde o  kalendář akcí 
a skrze tento nástroj si již od 12. 
dubna mohou zájemci rezervovat 
termín, kdy by chtěli vystoupit 
na náměstí v rámci festivalu Vel-
komeziříčské kulturní léto. Prv-
ním registrovaným je zdejší zá-
kladní umělecká škola. Ta festival 
22. června 2013 zahájí, podobně 
jako loni dechovka, která by i le-
tos měla na  náměstí zahrát, a  to 
nejspíš v srpnu. 
Zmiňovaný rezervační systém 
na městském webu má pak v bu-
doucnu sloužit i  pro jiné spole-
čenské či sportovní a podobné 
akce, které se u nás budou konat.

Martina Strnadová
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Na kole dětem – veřejná cyklotour pro ty, kdo mají kolo a chuť někomu pomoci

Ochrana proti vodě přibývá...
Pokračování ze strany 1

Práce na protipovodňové ochraně města na nábřeží.
Foto: Martina Strnadová

Stejně tak se pracuje na protipovodňové ochraně 
města na Paloukách. Foto: Martina Strnadová

Také u Kabla vyrostly betonové zídky. Foto: Martina 
Strnadová

Na druhém břehu řeky naproti Penny se betonují 
základy zídek. Foto: Martina Strnadová

Silnici kraj opraví 
v květnu
Výtluky po zimě na hrbovské a svařenovské silnici opraví silničá-
ři v květnu nebo červnu. „Krajská správa a údržba silnic Vysočina 
(KSÚSV) bude výspravy výtluků provádět podle důležitosti jednotli-
vých silnic, od páteřních komunikací po silnice III. třídy,“ uvedla Ji-
tka Svatošová z tiskového oddělení Krajského úřadu Kraje Vysočina. 
Silnice III/0027 a III/0025, které vedou Hrbovem a Svařenovem ke 
krajské silnici II/602, totiž patří Kraji Vysočina, jejich správu proto 
také kraj zajišťuje.
Podle Svatošové KSÚSV čeká, až vlastníci obaloven po zimě zcela 
zprovozní svoje zařízení.                                           Mgr. Tomáš Niessner

Velkomeziříčskou ulici Novosa-
dy, která tvoří hlavní dopravní 
tepnu města, ozdobí v letošní 
sezoně závěsné květinové 
truhlíky na sloupech veřejného 
osvětlení. Rozhodli tak radní.

„Jde o  stejný typ květinové vý-
zdoby, na jaký jsou občané zvyklí 
například z  náměstí,“ přiblížil 
podobu truhlíků starosta Rado-

van Necid. Na  Novosadech jich 
bude celkem dvaadvacet. Město 
původně uvažovalo o  umístění 
květinové výzdoby i  na  zábradlí 
mostu přes Oslavu (u pošty). Má 
ale příslib od  kraje, že by most, 
resp. chodníky na  něm mohl 
opravit. „Proto letos s  umístě-
ním květin ještě počkáme, snad 
to bude za rok,“ vysvětlil starosta 
Necid. -ran-

Ulici Novosady zkrášlí 
květinová výzdoba

Policisté vykázali muže 
z bytu. Napadal matku
Policisté vykázali z bytu muže, který se dopouštěl domácího násilí vůči své 
matce. Čtyřicetiletý muž z Velkého Meziříčí v bytě stále častěji ženu slov-
ně napadal, což vyvrcholilo vyhrožováním fyzickým násilím. Policie proto 
muže vykázala na 10 dní ze společ. obydlí. Navíc je podezřelý z přestupku 
proti občanskému soužití, za který mu hrozí pokuta až 3 tis. Kč.

Tradiční a oblíbená veřejná cyklotour Na kole dětem má na pro-
gramu 4. ročník. Ve dnech 6. až 15. června vyrazí Josef Zimovčák 
na etapovou jízdu, která bude opět křižovat území České repub-
liky. K akci, jejímž cílem není jen získání finančních prostředků 
na pomoc a podporu onkologicky nemocných dětí, ale také udělat 
něco pro své zdraví, se jako obvykle přidá i celá řada známých 
osobností. 

V  pelotonu se již tradičně objeví prof.  Pavel Pafko, badmintonista 
a vlajkonoš z letních OH v Londýně Petr Koukal, herec Petr Štěpánek, 
nově jediný český cyklistický ultramaratonec, který pokořil RAAM 
Svaťa Božák. Účast přislíbil i paralympijský šampion a jeden z nejlep-
ších českých cyklistů současnosti Jiří Ježek a spousta dalších. V part-
nerských městech, v nichž peloton zastaví, na všechny zúčastněné čeká 
vřelé přivítání společně s bohatým doprovodným programem. Celou 
jízdu bude mluveným slovem a  vtipnými příběhy opět doprovázet 
oblíbený člen výpravy Vojta Polanský, krásnou podívanou slibuje do-
provázející krasojezdkyně a několikanásobná mistryně světa Martina 
Štěpánková, která předvede exhibiční jízdy na všech náměstích, kde 
to bude možné. ,,Čtvrtý ročník není zásadně jiný než minulé ročníky. 

Nastavený model se zkrátka osvědčil. Jen množství partnerských měst 
a zajímavých míst na našem území je více, počet přihlášených účast-
níků je vyšší, trasa po ČR trochu delší. Desetietapová jízda, která má 
délku neuvěřitelných 1505 km, bude zahájena opět v Aši. Peloton pro-
jede 316 městy a obcemi. Místo výšlapu na Praděd čeká na účastníky 
nová výzva, a to výjezd na Ještěd.
Účastníci se mohou těšit i na výlet na Karlštejn, projížďku romantic-
kým Českým Krumlovem či Českými Budějovicemi, na terénní vln-
ky Vysočiny, dvě sedla Jeseníků, slavnostní příjezd do Brna - měs-
ta uprostřed Evropy, kde budou vrcholit světoznámé ohňostrojové 
festivaly a v závěru zklidnění ducha na poutním místě na Velehradě. 
Doprovod pelotonu Policií ČR po celou dobu tour je již samozřejmos-
tí,“ shrnuje koordinátorka akce Martina Střížová. ,,Lidé se nás stále 
nevěřícně ptají, jestli se mohou přidat. Ano, přidat se může každý! 
Na kousek, jednu etapu nebo celou trasu,“ říká druhá koordinátorka 
Iveta Trubirohová. ,,Kdo to zkusil a přidal se, další rok se vrací ve větší 
formě, na delší část, s lepší výbavou,“ dodává s úsměvem. ,,Atmosféru 
v pelotonu je potřeba nasát. Je to nejen sportovní, ale také společenská 
událost. Lidé zjistí, jak je jednoduché udělat něco pro sebe a zároveň 
tím pomoci i někomu jinému,“ popisuje smysl projektu Josef Zimov-

čák, patron celé akce. V loňském roce se podařilo získat na konto na-
dačního fondu (NF) Na  kole dětem bezmála 800.000 Kč, které byly 
využity na financování rekondičních pobytů dětí z celé republiky, léče-
ných na onkologických klinikách v Praze, Brně, Ostravě a Olomouci. 
Přijďte zažít jedinečnou atmosféru v cyklistickém pelotonu. Prospěje-
te sobě, pomůžete dětem. Pojeďte s námi! 

Jak můžete pomoci i vy? 
• aktivně se zúčastnit cyklotour 2013 a přispět dobrovolným startov-
ným do kasičky Na kole dětem 
• zakoupit si triko nebo náramek Na kole dětem 
• přispět na konto veřejné sbírky nadačního fondu Na kole dětem 
• informovat o projektu své přátele a známé 
• stát se partnerem projektu.
Více informací získáte na www.nakoledetem.cz 

Bc. Martina Střížová
Pozn.: Ve Velkém Meziříčí bude probíhat dojezd 6. etapy závodu – 11. 
června 2013. Druhý den peloton z  Velkého Meziříčí odjíždí do  Lanš-
krouna. Zastupitelstvo města Velké Meziříčí podpořilo akci desetitisíci 
korunami. Tématu se bude náš týdeník věnovat i v příštích číslech. -red-

Stavba hrbovského multifunkčního 
hřiště začala. Hotovo má být do 20. 5.

S výstavbou víceúčelového hřiš-
tě začala firma Prostavby Brno, 
a. s. Podle dřívějších plánů 
by mělo být hřiště postaveno 
do 20. 5.
V  neděli 26. května by totiž zá-
stupci místní části Hrbov – Sva-
řenov hřiště rádi otevřeli spolu 
s  oslavou 70. výročí založení 
SDH Hrbov – Svařenov. Téhož 

dne by mělo hřiště také hostit 
okrskové kolo hasičských závo-
dů v  požárním útoku. Součástí 
víceúčelového areálu bude nyní 
jeden kurt s  umělým povrchem, 
hasičské cvičiště, dětské hřiště 
s  houpačkami a  prolézačkami, 
sociální zařízení a malá provozní 
budova. Plán na přestavbu louky 
u kulturního domu v Hrbově za-

čala zvažovat komise pro místní 
část Hrbov – Svařenov (KMS) 
už v  roce 2010. Tehdy bylo tře-
ba louku upravit po  výstavbě 
plynovodního potrubí. V  roce 
2011 získala stavba svolení města 
a koncem téhož roku i  jasné ob-
rysy. Tehdy nechala KMS vypra-
covat projekt hřiště projektantem 
(viz obrázek). Ten ještě počítal 
s  výstavbou dvou kurtů, jeden 
z nich však prozatím KMS z plá-
nu vyřadila. Stejně tak výstavba 
dětského hřiště a  provozní bu-
dovy bude zrealizována později. 
S  výstavbou hřiště se mělo začít 
již v minulém roce. Na pozemku 
však byl objeven v mapách neza-
nesený vodovodní řad, takže Svaz 
vodovodů a kanalizací musel nej-
prve vybudovat jeho přeložku.

Mgr. Tomáš Niessner, 
foto: archiv KMS Hrbov

Na městském webu jsou nově sochy, 
kaple a památníky 
Oficiální stránky města Velké 
Meziříčí jsou nově bohatší 
o popisy a fotografie soch, pa-
mátníků, božích muk a kaplí.

Jde o  kompletní seznam drob-
ných památek včetně jejich aktu-
álního stavu. 
„Většina z  nich prošla nákla-
dem města s  přispěním různých 

grantů a  dotací zásadní opra-
vou. Na  některých opravách se 
v  minulosti podílel i  farní úřad. 
V  současné době probíhá pří-
prava na  opravy zbývajících 
památek,“ říká vedoucí odboru 
kultury velkomeziříčské radnice 
Pavel Stupka. Návštěvníci webu 
tak v sekci O městě – Významné 
objekty najdou údaje o 13 kaplích 

a  božích mukách, osmi pomní-
cích a  osmi sochách, převážně 
světců. Tři kaple by letos podle 
schváleného rozpočtu měly pro-
jít opravou. Jde o kapli sv. Anny 
u  Tří křížů, kapli Sedmibolest-
né Panny Marie na  Vrchovec-
ké a  kapli v  Hrbově. Na  opravu 
božích muk na Karlově se město 
pokusí získat dotaci. -ran-

Při nehodě se zranil cyklista
Dne 17. 4. v půl třetí odpoledne přijali policisté oznámení o dopravní 
nehodě, ke které došlo v Měříně. Devatenáctiletý řidič osobního auto-
mobilu chtěl z ulice Náměstí odbočit vlevo do Poštovní ulice a přitom 
nedal přednost protijedoucímu cyklistovi. 
Sedmatřicetiletý cyklista, aby zabránil střetu s vozidlem, začal prud-
ce brzdit a následkem toho přepadl přes řidítka a upadl na vozovku. 
Přitom utrpěl lehké zranění, se kterým byl převezen do jihlavské ne-
mocnice. Škoda na jízdním kole a cyklistické přilbě je přes dva tisíce 
korun. U řidiče i cyklisty policisté dechovou zkouškou vyloučili, že by 
před jízdou pili alkohol. -PČR-

-PČR-

Řídila i přes zákaz
Dne 15. 4. před 15.00 kontrolo-
vali policisté v Křižanově řidičku 
osobního auta. Zjistili, že třiatři-
cetiletá žena má rozhodnutím 
městského úřadu uložen zákaz 
řízení motorových vozidel, a to 
až do prosince 2013. Proto jí po-
licisté sdělili podezření z přečinu 
maření výkonu úředního roz-
hodnutí a vykázání. Ženě hrozí 
až 2 roky odnětí svobody. -PČR-
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O víkendu se v Jupiter clubu sešli Pawlowská a Citroni 

Radí mimo jiné, aby dítě přecházelo z činnosti do činnosti. „Například 
po půlhodině míčových her a svačině přichází čas na kreslení, násle-
duje výuka jízdy na kole, koloběžce a kolečkových bruslích, pak přijde 
na řadu skládání z kostek Duplo nebo Lego apod., takže se může rozví-
jet celý den, stále se učí vysokým tempem nové věci a neunaví se, jed-
na činnost představuje kompenzaci jiné činnosti. Když dítě spí, rodič 
plánuje a připravuje další aktivity, v době bdění je potomkovi neustále 
k dispozici a všestranně jej hravou formou rozvíjí v mnoha směrech 
a oborech, nejvíce samozřejmě v pohybu, pokud je primárním cílem 
výchova špičkového sportovce. Vlastní výběr nejvhodnějšího sportu 
přichází až kolem šesti let, po  určení biologického věku a  přesného 
určení konečné výšky, dispozic dítěte a schopnosti zvládnout brilant-
ně nějakou činnost a  tu si oblíbit. Kamevéda dítě maximálně rychle 
rozvíjí. Jde o to co nejdříve je naučit zvednout hlavičku, lézt po čty-
řech, cvičit na  stěně Kamevéda sílu, rovnováhu i  koordinaci, naučit 
je chodit v sedmi či osmi měsících, co nejdříve jezdit na kole, bruslit, 

lyžovat a  získat základy všech míčových her, pohybů a  dovedností. 
Zvláště ve  věku od  dvou do  čtyř let je možné naučit dítě základům 
celého spektra sportů a aktivit, maximálně akcelerovat jeho vývoj, bu-
dovat sebedůvěru,“ přibližuje některé postupy autor knihy. Ten spustil 
již i  stránky www.kameveda.com, kde se mohou zájemci o zmíněné 
výchově dozvědět víc.

Hodlá otevřít i centrum Kamevédy
Krom knihy má v plánu Pavel Zacha otevřít také centrum Kamevédy 
v některých městech – například ve Velkém Meziříčí, Praze či Liberci, 
kde momentálně Zacha junior za hokejový tým Bílí tygři hraje a jeho 
otec tam s ním bydlí. 
„Z Pavla juniora díky obrovskému nasazení vypiplal za 16 let centra, 
jenž převyšuje své vrstevníky na domácích kluzištích a kterého lanaří 
do  špičkových klubů v  Kanadě, Švédsku i  Finsku,“ hodnotí aktivitu 
velkomeziříčského nadšence kupříkladu Karel Knap z MF Dnes, který 
napsal do knihy úvod. Podle něho Zacha nedělal nic bezmyšlenkovi-
tě. „Nehnal svého potomka zaslepeně na porážku. Nepřeceňoval ho 
pro nic za  nic. Nenechával se unést svou touhou a  ambicemi, které 
sám jako sportovec kdysi nedokázal naplnit. Na každý krok ho pečlivě 
připravoval. Někdo ho za to obdivuje, jiný v něm vidí podivína. Opo-
nenti ho považují za  sobeckého maniaka, svéhlavého kritika všeho 
kolem. On je každopádně jiný. A je zarážející, že ještě 23 let po pádu 
komunismu v  této zemi působí přinejmenším podezřele každý, kdo 
nějakým způsobem vyčnívá z řady. Zacha se nesoustředí jen na sebe. 
Na svých webových stránkách rozebírá problémy, které brzdí pěsto-
vání nových hokejových talentů v Česku. Radí jiným rodičům. Tepe 
do zlovůle a amatérismu v klubech i reprezentačních výběrech. Přitom 
by se úplně klidně mohl starat jenom o Pavlovu cestu do NHL. Mohl 
by ho rovnou sbalit a poslat do Kanady, Švédska, Finska či Švýcarska.“
Sám Zacha na dotaz našeho týdeníku, co by dělal, kdyby si syn zvolil 
za  rok dva jinou cestu, odpověděl, že je to vždycky riziko: „Smíření 
s  možným neúspěchem musí člověk udělat už na  začátku, protože 

stát se může opravdu cokoliv.“ Nicméně je pravdou, že Pavel junior 
odehrál za svoji kariéru od svých zhruba dvou tří let do současných 
šestnácti celkem 2600 zápasů bez jediného zranění. Což platí i pro tré-
ninky.
A protože je život otázkou priorit, je tedy na každém člověku, zda si 
knihu koupí, či nikoliv, zda si ji přečte (či nikoliv) anebo jestli se podle 
ní bude řídit (či nikoliv). Zkrátka, zda chce mít doma šampiona díky 
této knize, či nikoliv.

Pavel Zacha napsal knihu Jak vychovat šampiona
(Pokračování ze strany 1)

▶ Pavel Zacha junior před několika dny dovršil 16 let, v současné době 
je v Rusku na hokejovém mistrovství světa hráčů do 18 let. V generálce 
na MS 16. dubna v dějišti šampionátu nastoupil dokonce na pozici centra 
první lajny proti Kanadě. 
▶ Ve svých 15 letech už zvládl odehrát  utkání European Trophy za muže 
v dresu Bílých Tygrů Liberec ve Švýcarsku proti SC Bern (Listopad 2012), 
nastoupil i v první lize mužu za Benátky nad Jizerou.
▶ Jako jediný hráč svého ročníku odehrál v 15 letech celou sezonu v extra-
lize juniorů. Byl druhý v bodování týmu Liberce, který v play-off skončil 
až v semifinále. Se 44 kanadskými body ve 44 zápasech vytvořil v rámci 
ČR nejlepší výsledek patnáctiletého hráče za posledních 12 let, od kdy jsou 
statistiky dostupně vedeny.
▶ V  minulých letech získal celkem 10 medailí z  mistrovství republiky, 
z toho bylo 6 zlatých medailí získaných ve třech různých klubech. V této 
sezoně musel oželet účast na MR v Chomutově, protože podřídil vše ma-
ximálnímu cíli sezony - své první účasti na mistrovství světa. Stává se 
jen výjimečně, aby byl nominován tak mladý hráč na vrcholnou akci. 
Znamená to, že na mistrovství světa osmnáctek se může podívat celkově 
třikrát po sobě. 
 ▶ Díky svým výkonům v posledních dvou sezonách i fyzickým parame-
trům je dnes hráčem, který má na stole mimořádně kvalitní nabídky ze 
špičkových klubů ve Finsku, Švédsku, USA a Kanadě.

Sestavil: Pavel Zacha st.

Iva Horká

Páteční show Haliny Pawlowské splnila to, co se od ní očekávalo. Pří-
větivý humor protagonistky je veřejnosti dostatečně znám, a  tak ani 
v kinosále Jupiter clubu přítomní nepřišli o vtipné vyprávění z prostře-
dí rodiny, zejména ukrajinského otce Haliny či o historky z pracovního 
prostředí, například o protokolární večeři prezidentů anebo předávání 
cen za nejlepší scénář autorů postsocialistických zemí. Tu Pawlowská 
podle svých slov převzala za  kuriozní situace přímo v  Los Angeles. 
Po  přestávce pak přišly na  řadu dotazy diváků, na  něž spisovatelka 
a  scénáristka odpovídala opět s humorem sobě vlastním. „Měla jste 
milence“? zněla například jedna z otázek. „Jak, měla...?“ vypořádala 

se stručně a neurčitě s dotazem Halina. Krom toho nabídla publiku 
před přestávkou, pokud bude mít někdo zájem o její knihu, může si jí 
po skončení představení koupit a ona ji majiteli podepíše. 
Sen mnoha českých rockových a heavy metalových fanoušků se spl-
nil. Legendární skupina Citron vyrazila letos v dubnu na svoje dlouho 
očekáváné turné. I přesto, že kupříkladu ve Velkém Meziříčí, kde kon-
certovala v sobotu 21. 4., mělo vystoupení smutný podtext kvůli úmrtí 
zpěváka Stanislava Hranického, večer si přítomní podle reakcí užili. 
Na bývalého frontmana Standu ostatní členové pochopitelně i v míst-
ním velkém sále Jupiter clubu vzpomněli, a to minutou ticha i velkou 

fotografií na pódiu. Ke kapele, kterou tvoří v současné době kytaristé 
Jaroslav Bartoň a Jirka Šperl, baskytarista Václav Vlasák, bubeník Ra-
dim Pařízek a zpěvák Fany Michalík, se v dvojprogramu Plni energie 
a Radegast připojilo několik hostů. Tady ve Velkém Meziříčí to byla 
Tanja Kauerová, bývalá manželka kapelníka Citronu Radima Pařízka. 
Ten ji jako zpěvačku kdysi objevil. I když nebyla stálou členkou Citro-
nu, její jméno je s ním i přesto spojeno. V roce 1989 dokonce získala 
ve Zlatém slavíkovi třetí místo. Ani současný zpěvák Fany Michalík, 
není žádným nováčkem, založil v roce 1991 kapelu Funny po svém 
odchodu z Citronu. Iva Horká

Halina Pawlowská vystoupila v Jupiter 
clubu v pátek 19. 4. 2013. Foto: Iva Horká

Skupina Citron zazpívala posluchačům ve velkém sále Jupiter 
clubu v sobotu 20. 4. 2013. Foto: Iva Horká

Zpěvák Fany Michalík nahradil v kapele nedávno 
zesnulého Stanislava Hranického. Foto: Iva Horká

Obálka knihy. Foto: archiv Pavla Zachy

Občanské sdružení na ochranu přírody oslovilo zastupitele kvůli bioplynce
Vážený pane (paní), obracíme se 
na  Vás otevřeným dopisem, jako 
na  zastupitele města, ohledně vý-
stavby BPS v  k. ú. našeho města. 
Naše občanské sdružení, jak jste 
jistě zaznamenali, od počátku usi-
luje o to, aby BPS v takové blízkosti 
města postavena nebyla. Důvody 
proti výstavbě jsme uvedli na  jed-
nání MZ a diskuze k danému pro-
blému, která proběhla v  místních 
novinách, nás v našem stanovisku 
jenom utvrdila. V příloze vám po-
síláme rozhodnutí krajského úřadu 
o zahájení přezkumného řízení tý-
kajícího se vydání územního roz-

hodnutí k výstavbě bioplynové sta-
nice. Z něho vyplývá, že byl ve věci 
vydání územního řízení porušen 
zákon stavebníkem, projektantem 
i  stavebním úřadem. Šanci něco 
změnit ve  věci výstavby BPS mají 
však pouze přímí účastníci územ-
ního řízení, a  to naše sdružení, 
samozřejmě, není. V jiné situaci je 
však Město Velké Meziříčí. Z pro-
hlášení p. starosty na poslední be-
sedě s občany ale vyplývá, že je pro 
něj celá záležitost uzavřena a  ne-
hodlá se touto věcí nijak zabývat. 
Napadá nás tedy jediná možnost, 
a tou je vrátit celou věc na půdu za-

stupitelstva města. Vy, zastupitelé, 
jste i přesto, že starosta tvrdí něco 
jiného, výstavbu BPS neschváli-
li. Údajné výhody vyplývající ze 
stavby BPS pro město jsou, jak se 
ukázalo na  jednání MZ za  účasti 
stavebníků, více než sporné a spíše 
zbožným přáním. Uvádíme struč-
ný přehled našich připomínek:
▶ petice občanů proti výstavbě
▶ navážení a  vyvážení materiálu 
do  BPS přes město – vysoká do-
pravní zátěž v  našem městě (přes 
12 tisíc projíždějících vozidel den-
ně), v  případě poruchy na  dálnici 
D1 navýšení o další desítky tisíc aut 

(město vlastně slouží jako obchvat 
D1), oprava místních komunikací, 
začínající oprava D1
▶ v  případě zvýšené dopr. zátěže 
značně ztížena dostupnost záchr. 
služby a požárního sboru
▶ v  důsledku zplodin z  dopravní 
zátěže negativní vliv na zdraví ob-
čanů (dle informací lékařů každý 
7. občan ve městě trpí dýchacími 
potížemi, město leží v údolí)
▶ nebylo posouzeno podloží v his-
torické části města (na soutoku řek 
Oslavy a Balinky)
▶ umístění BPS v  bezprostřední 
blízkosti CHKO Balinské údolí

▶ zamítavé vyjádření zastupitelů 
Oslavice, vzdálené cca 300 m
▶ město Velké Meziříčí nemá žád-
nou zemědělskou činnost
▶ umístění BPS v blízkosti sídliště
▶ opomenutý účastník – vlastník 
lesa dotčeného výstavbou BPS
▶ negativní dopad na zeměd. půdu 
▶ porušení Listiny zákl. lidských 
práv a svobod čl. 35. odst. 2 – Ka-
ždý má právo na  včasné a  úplné 
informace…
▶ porušení Občanského zákoníku 
(40/1964 Sb.), § 3, § 6 a  § 11 a  § 
415 – Každý je povinen počínat si 
tak, aby nedocházelo ke  škodám 

na  zdraví, majetku, přírodě a  ži-
votním prostředí. Dovolujeme si 
tedy obrátit se na vás, abyste, pro-
sím, zvážili možnost iniciovat mi-
mořádné jednání MZ a  výstavbu 
BPS odmítnout. V případě vašeho 
zájmu podáme k výše uvedenému 
přehledu připomínek podrobnější 
vyjádření.
Ve Vel. Meziříčí, 19. 4. 2013. 
Za Občanské sdružení na ochranu příro-
dy a krajiny ve městě VM a jeho blízkém 
okolí se sídlem Vel. Meziříčí, Bezručova 
1552/10, 594  01 Velké Meziříčí (IČO 
01308165):  Dana Tvrdá, Marie Bene-
šová, Václav Bradáč a Josef Beneš
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V  oblasti naší působnosti nastala spousta zákon-
ných změn, jen něco málo z nich bych chtěla roz-
dělit do bloků – minulost, současnost, budoucnost, 
stálice.

Minulost
V polovině loňského roku skončila povinnost ozna-
čovat provozovnu identifikačním  číslem provozov-
ny. To bude i  nadále přidělováno, ale jen pro evi-
denční účely.

Současnost
Novela zákona o silniční dopravě
Upozorňuji podnikatele, kteří mají vydánu kon-
cesní listinu na  silniční motorovou dopravu pro-
vozovanou prostřednictvím tzv. velkých vozidel, že 
musejí od 1 roku ode dne nabytí účinnosti novely 
zákona o silniční dopravě, který mění i živnosten-
ský zákon (tj. do 31. 5. 2013), požádat živnostenský 
úřad o změnu rozsahu předmětu podnikání a do-
ložit splnění zákonem stanovených podmínek. Ne-
ní-li žádost o změnu rozsahu předmětu podnikání 
do 31. 5. 2013 podána, pak živnostenský úřad omezí 
změnou rozhodnutí o udělení koncese rozsah před-
mětu podnikání na dopravu tzv. malou. 
Žádosti o změnu rozsahu předmětu podnikání jsou 
osvobozeny od správních poplatků. Povinnost po-
dat žádost o  změnu rozsahu předmětu podnikání 
do 31. 5. 2013 mají i podnikatelé, kteří mají konce-
sovanou živnost přerušenou.
Na náš obecní živnostenský úřad se můžete dostavit 
v pondělí a ve  středu od 8 do 17 hodin a v úterý, 

čtvrtek a pátek od 8 do 13 ho-
din. 
Další informace poskytne kte-
rýkoliv pracovník živnosten-
ského úřadu osobně nebo tele-
fonicky na číslech 566 781 040 
(041, 042, 043), 777 594 137. 
S  sebou vezměte doklad totož-
nosti a  potvrzení o  finanční 
způsobilosti za  rok 2012, pří-
padně již za rok 2013.
V celém našem správním obvo-
du máme asi 180 podnikatelů 
v  silniční motorové dopravě 
velkými vozidly (tj. přesahují-
cí 3,5 tuny). Přes všechny naše 
snahy vyřešit danou situaci 
ke  všeobecné spokojenosti náš 
úřad neustále na tuto povinnost 
upozorňuje, právnické osoby 
do  datových schránek, fyzické 

osoby také do datových schránek, pokud ji mají zří-
zenou nebo telefonicky či osobně.
Přesto stálé zbývá asi tak jedna třetina  podnikatelů, 
která nereaguje, a čas se nám opravdu krátí – pouze 
do 31. 5. 2013.

Budoucnost
V  poslanecké sněmovně je vládní návrh zákona, 
kterým se mění živnostenský zákon v  souvislos-
ti s  metanolovu aférou. Návrh zní, že podnikatel, 
který bude pokračovat v  prodeji kvasného  lihu, 
konzumního lihu nebo  lihovin musí požádat živ-
nostenský úřad o  koncesi na  tuto činnost. Pokud 
se tak nestane, právo prodávat zaniká. Vezmeme-li 
v úvahu, kolik podnikatelů má dnes volnou živnost 
a  řemeslnou živnost na  hostinskou činnost a  těch 
všech se povinnost bude týkat, jde ne o desítky, sta, 
ale o tisíce žadatelů.  Věřím, že i tuto docela nároč-
nou práci s přispěním obou stran – tj. našeho úřadu 
a podnikatelů, kterých se to bude týkat - zvládne-
me úspěšně, jako již mnoho změn a povinností mi-
nulých, i těch které nás  teprve čekají. 
O  účinnosti tohoto zákona budu touto cestou in-
formovat, včetně podrobností co je k žádosti třeba, 
dnes však již vím, že nebude vybírán správní popla-
tek.

Stálice
Provozování poradny SOS – každou středu v době 
od  14 hodin do  16 hodin v  kanceláři č. 4 našeho 
úřadu.                                               Zdeňka Peterková, 

vedoucí Obecního živnostenského úřadu VM

Dnes přinášíme 9. díl seriálu Zhodnocení roku 
2012 a nastínění plánů na  rok 2013. Připravila je 
vedoucí obecního živnostenského úřadu MěÚ VM 
Zdeňka Peterková. Uvedené hodnocení odbo-
rů radnice či institucí se zaměřuje především 
na  změny či novinky, které proběhly nebo bu-

dou. Ve výzvě, kterou naše redakce příslušným 
pracovníkům zaslala, byl kladen důraz zejména 
na záležitosti, které by mohly zajímat obyvate-
le — například změny v legislativě, změny výše 
poplatků, nájmů apod., a jejich dopady na život 
lidí ve městě. Ing. Ivana Horká, šéfredaktorka

Jaké změny proběhly loni 
a co nás čeká letos - IX. díl

Velkomeziříčská Rada města projednala...
Zprávy z jednání Rady města z 10. 4. 2013
1. Rada města vzala na vědomí: 
– zprávu o  činnosti bytové komise za  I. čtvrtletí 2013, informace 
o opravách v městských bytech, informace o neplatičích
2. Rada města schválila:
– zveřejnění záměru pronájmu celého Areálu zdraví na adrese Spor-
tovní, Velké Meziříčí.
Jde o nemovitosti: pozemek p. č. 3910, ostatní plocha o výměře 3872 
m², pozemek p. č. 3911/1, zahrada o výměře 3446 m², komunikace, 
pozemek p. č. 3911/17, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 449 m², 
budova čp. 1750 na pozemku p. č. 3911/17. 
Žadatelé předloží podnikatelský záměr. Žádosti musí být předloženy 
nejpozději do 30. 4. 2013.
– návrh smlouvy na zřízení práva věcného břemene ve prospěch E.ON 
Distribuce, a. s. České Budějovice k tíži pozemků města parc. č. 3822/2 
a 5648/1 na ul. Jihlavská, obec a k. ú. VM, s právem uložení zemního 
kabelového vedení NN, provozování, údržby a oprav na dobu trvání 
předmětné stavby 
– rozpočtové opatření: zdroj: 86 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva, 
rozdělení: 86 tis. Kč – § 3111 odměna Energetické agentuře Vysočiny 

za získání dotace z OPŽP na zateplení budov Mateřská škola Sokolov-
ská a Mateřská škola Čechova
– rozpočtové opatření: zdroj: 112 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezer-
va, rozdělení: 112 tis. Kč – § 3322 dofinancování akce Oprava střechy 
radnice – podána žádost o dotaci v rámci Programu regenerace MPZ 
od ministerstva kultury (podmínka 100 % předfinancování akce)
– rozpočtové opatření: zdroj: 250 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva, 
rozdělení: 250 tis. Kč – § 6171 výměna oken 3. patra radnice
– rozpočtové opatření: zdroj: 6,9 tis. Kč – § 6409 rezerva neúčelová, 
rozdělení: 6,9 tis. Kč – § 3113 úhrada neinv. výdajů na žáka, navštěvu-
jícího ZŠ v Jihlavě
– rozpočtové opatření: zdroj: 150 tis. Kč – § 2321 připojení na kanali-
zaci v KD, ZŠ a MŠ Mostiště, rozdělení: 100 tis. Kč – § 3113 připojení 
na kanalizaci v ZŠ a MŠ Mostiště
50 tis. Kč – § 3392 připojení na kanalizaci v KD Mostiště
rozpočtové opatření: zdroj: 50 tis. Kč – § 3412 oplocení a úprava dět-
ského koutku ve  Lhotkách, rozdělení: 50 tis. Kč – § 3745 oplocení 
a úprava dětského koutku ve Lhotkách
– rozpočtové opatření: zdroj: 4 tis. Kč – § 6409 rezerva neúčelová, roz-
dělení: 4 tis. Kč – pol. 8124 splátka jistiny úvěru – blok D

– rozpočtové opatření: zdroj: 50 tis. Kč – § 6399 nevyjasněné platby, 
rozdělení: 50 tis. Kč – § 6409 nevyjasněné platby
rozpočtové opatření: zdroj: 9 tis. Kč – § 6409 rezerva m. č. Mostiště, 
rozdělení: 9 tis. Kč – § 3745 nákup křovinořezu pro údržbu veřejných 
ploch v Mostištích
– rozpočtové opatření: zdroj: 46 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva, 
rozdělení: 46 tis. Kč – § 6171 demontáž a  montáž vzduchotechniky 
z budovy TSVM Třebíčská na budovu nové radnice
3. Rada města souhlasila:
– s osazením sloupů veřejného osvětlení na ulici Novosady 22 kusy 
závěsných květinových sestav
– souhlasila s použitím znaku města na propagační tiskoviny u příle-
žitosti slavnostního předání vlakové soupravy Stadler Českých drah
– ve smyslu § 39 zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územ-
ních rozpočtů s přijetím účelově určeného finančního daru Domu dětí 
a mládeže Velké Meziříčí, příspěvkové organizace uvedeného v žádos-
ti ze dne 25. 3. 2013
– se zapojením transferů účelově určených, přijatých na  účet města 
v březnu 2013, do upraveného rozpočtu města Velké Meziříčí v r. 2013. 

Ing. Radovan Necid, starosta města

V živnostenském zákoně se očekává 
změna v souvislosti s metanolovou aférou

Modernizace dálnice D1 začíná ...
Pokračování ze strany 1
Obce u  D1 očekávají problémy 
Žádné objízdné trasy v  souvislosti s  modernizací 
D1 nebyly stanoveny. Jak říká náměstek hejtmana 
Kraje Vysočina Libor Joukl – od státu je to záměr, 
aby ušetřil a  nemusel posléze financovat opravu 
krajských silnic. Takhle to zůstane na  kraji. Kraj 
přitom podle Joukla vložil konkrétně do  oprav 
silnice II/602 za uplynulých 5 let necelou miliardu 
korun.  Města a  obce v  těsné blízkosti dálnice 
navýšení dopravy na  souběžné silnici očekávají. 
Řidiči si totiž budou chtít urychlit jízdu, neboť 
v místech rekonstrukce D1 lze samozřejmě očekávat 
zdržení. „Navíc i přímo na stavbu bude třeba navézt 
a  z  ní odvézt spoustu materiálu, což taky zvýší 
provoz nákladní dopravy v nejbližším okolí stavby,“ 
připojuje se s  obavou z  dopravních komplikací 
ve městě velkomeziříčský starosta Radovan Necid, 
nicméně dodává, „musíme se obrnit trpělivostí. 
Dálnice – ten tankodrom, který všichni známe – 
se prostě opravit musí. Až bude zmodernizovaná, 
rozšířená, nebude už nikdo do  Velkého Meziříčí 
muset sjíždět.“

Policie slibuje, že kamiony udrží 
na dálnici 
Policie neplánuje kvůli opravě dálnice posilovat 
hlídky, nicméně dotčeným místům D1 včetně 
souběžných krajských silnic bude věnovat zvýšenou 
pozornost. „Naší snahou za každé situace bude, aby 
provoz zůstal na  dálničním tělese,“ sdělila mluvčí 
Policie Kraje Vysočina Dana Čírtková a připomněla, 
že pokud by na  dálnici nastala nějaká krizová 
situace, policisté mohou provést odklon z  dálnice 
jen pro osobní vozidla s tím, že kamiony by zůstaly 
stát na  dálničním tělese až do  obnovení provozu. 
Stejné podle Libora Joukla tvrdí i stát ústy ministra 
dopravy. „Reálně je to ale nesmysl. Pro řidiče 
kamionu není problém, aby si napsal, že například 
ve  Velkém Meziříčí má nějakou malou skládku 
zboží a  prostě z  dálnice na  šestsetdvojku sjede,“ 

tvrdí Joukl a  dodává, „my ze zákona nemůžeme 
silnici druhé třídy uzavřít ani nijak omezit. 
Jediné, co můžeme udělat, je to, že v příštím roce 
začneme opravovat silnici II/602 z Velkého Meziříčí 
do Jabloňova, čímž kamionům zamezíme, aby na ni 
z dálnice kvůli urychlení jízdy sjížděli.“ A v té době 
obavy z dopravních komplikací na silnici 602 stále 
ještě budou aktuální, neboť modernizace D1 bude 
v úseku kolem Velkého Meziříčí nadále pokračovat.

Jde o největší akci v novodobých 
dějinách dopravního stavitelství
Ministerstvo dopravy modernizaci dálnice D1 
označilo za jeden z klíčových projektů dopravního 
stavitelství desetiletí. „Modernizace dálnice D1 si 
vyžádá velké nasazení nejen zadavatele a  jednotli-
vých zhotovitelů, ale i samotných řidičů. Také od je-
jich vzájemné ohleduplnosti a respektování pravidel 
silničního provozu se bude odvíjet, zda se v těchto 
ztížených dopravních podmínkách obejdeme bez 
nehod a dalších komplikací,“ vyjádřil se ministr do-
pravy Zbyněk Stanjura. 
ŘSD v  souvislosti s  modernizací D1 apeluje 
na  všechny řidiče, aby maximálně dodržovali do-
pravní předpisy a pokyny na informačních cedulích 
kolem staveb. ŘSD poskytuje dostatečný informač-
ní servis a bude se snažit o případných problémech 
na dálnici řidiče informovat. „Už dnes jsou k dispo-
zici například data na stránkách www.dopravniinfo.
cz. K projektu jsme připravili samostatný web. Spo-
lupracujeme také s  několika mediálními partnery, 
kteří poskytují informace o  dopravě online,“ řekl 
generální ředitel ŘSD David Čermák. 
Dalšími úseky D1, které letos čeká moderniza-
ce, jsou Velká Bíteš – Devět křížů, Loket – Hořice 
a Šternov – Psáře. Posléze mají následovat i úseky 
mezi exity Velké Meziříčí východ a  západ a  také 
Velké Meziříčí – Lhotka, jejichž rekonstrukce se 
v  současné době připravuje. (Více též na www.no-
vaD1.cz i na facebooku.) Martina Strnadová

4x vizualizace opravy dálnice. Zdroj: webové stránky ŘSD - www.novaD1.cz. 

Zdeňka Peterková, vedoucí obecního živnostenského 
úřadu MÚ Velké Meziříčí. Foto: Iva Horká
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řádky na neděli příspěvky od čtenářů

Středa 24. 4.: 7.00 mše sv. – o. Prajka, 9.00 pohřební mše sv. – o. L. 
Sz., Lavičky 18.00 mše sv. – o. Prajka. Čtvrtek 25. 4.: 7.00 mše sv. – o. 
L. Sz., 18.00 mše sv. – o. L. Sz., Vídeň 18.00 mše sv. – o. Prajka, Mos-
tiště 19.00 mše sv. – o. Prajka. Pátek 26. 4.: 8.00 mše sv. – o. L. Sz, 
14.00–15.30 příl. ke sv. smíření a adorace nejsv. svátosti, 16.30 mše sv. 
– o. L. Sz., domov pro seniory 13.00 mše sv. – o. Prajka. Sobota 27. 4.: 
7.00 mše sv. – o. L. Sz., 11.30 svatba beze mše sv. – o. L. Sz., 18.00 mše 
sv. – o. Prajka. Neděle 28. 4.: 7.30 mše sv. – o. Prajka, 9.00 mše sv. – o. 
L. Sz., 10.30 mše sv. – o. L. Sz., 18.00 mše sv. – o. L. Sz. Bory mše sv.: 
26. 4. Horní Bory 17.30 adorace, 18.00 mše sv. – o. Prajka; 27. 4. Horní 
Bory 11.30 svatba se mší sv. – o. Prajka; 28. 4. 9.45 mše sv. – o. Prajka
Farní oznámení: V úterý 30. dubna 2013 zveme na farní akci Pálení 
čarodějnic zvláště všechny děti. Vycházíme po večerní dětské mši sv. 
od kostela. Občerstvení a trampolína. V případě deště se akce nekoná.
Českobratrská církev evangelická: bohoslužby v neděli od 9.00 v Hu-
sově domě (U Světlé 24), více na www.velke-mezirici.evangnet.cz
Apoštolská církev: shromáždění každou neděli od 9.00 v areálu býva-
lých lisoven, Moráňská 134/2, V. Meziříčí www.ac-vm.cz

Bohoslužby 

Prší, sněží a fouká... SOŠ Jana Tiraye získala stříbro v cukrářské soutěži
SOŠ Jana Tiraye získala stříbrné 
ocenění na cukrářské soutěži.
V březnu 2013 se žákyně 2. roční-
ku oboru cukrář, Kateřina Uchyti-
lová, zúčastnila 11. ročníku soutěže 
cukrářských dovedností s meziná-
rodní účastí Moravský pohár 2013. 
Ten se konal v prostorách SŠ gas-
tronomie, hotelnictví a  lesnictví 
v Bzenci. Soutěže se zúčastnilo cel-
kem 14 žáků, z toho 2 soutěžící byli 
ze Slovenska, a to z Nitry a Bratisla-
vy. Jaké byly soutěžní úkoly? 
1. Slavnostní výrobek – jedno 
nebo víceposchoďový dort libo-
volného tvaru do hmotnosti 5 kg 
na volné téma a degustační vzo-
rek. Degustační vzorek do hmot-
nosti cca 1 kg musel být zhoto-
ven ze stejných surovin a  musel 
chuťově odpovídat slavnostnímu 
dortu. Nemusel být nazdoben.
2. Tři druhy dezertů – od každé-

ho druhu 6 kusů + 3 kusy na hod-
nocení. Stanovená hmotnost byla 
40 g u jednoho kusu dezertu.
3. Dekorační výrobek z  jedlých 
materiálů (např. modelovací 
hmoty, čokolády, griliáše, kara-
melu, plastického cukru apod.).
Výrobky soutěžící připravovali 
v  časovém limitu 10 hodin v  cuk-
rářské dílně školy. V prvním soutěž-
ním dnu byl časový limit 7 hodin, 
ve druhém 3 hodiny. Soutěžící pra-
covali podle vlastních receptur. 
My jsme vsadili na klasiku. Kat-
ka zvolila čokoládový korpus 
s  mandlemi plněný jablečnou 
náplní, potažený mléčnou mode-
lovací hmotou, politý čokoládou. 
Ozdobu tvořily růže z čokoládo-
vé modelovací hmoty. Dezertky 
vybírala tak, aby byl každý jiný, 
ale aby se jednotlivé chutě dopl-
ňovaly. Dekorační výrobek kore-

spondoval s  dortem i  s  dezerty. 
Hodnocení provedla tříčlenná 
komise zastoupená cukrářskými 
odborníky, zástupci AKC ČR.
A  jak se umístila Katka? S  cel-
kovým počtem 223 bodů získala 
stříbrné ocenění. Soutěž byla ve-

lice vyrovnaná, o umístění někdy 
rozhodovaly setiny bodů. Katka 
odvedla perfektní práci a  svým 
profesionálním přístupem vzor-
ně reprezentovala naši školu.

Alena Fukanová, 
učitelka odborného výcviku

Zleva: soutěžící Kateřina Uchytilová a učitelka OV 
Alena Fukanová, foto: archiv SOŠ

Dne 4. dubna 2013 pořádala Ho-
telová škola v  Třebíči 9. ročník 
jazykové soutěže Junior Lingua. 
Jde o  krajskou soutěž v  anglickém 
a  německém jazyce. Je určena žá-
kům prvních až třetích ročníků 
středních škol, kteří studují ve vzdě-
lávacích programech poskytujících 

střední vzdělání s  výučním listem.
Této soutěže se zúčastnili žáci 
z Velké Bíteše, Žďáru nad Sáza-
vou, Havlíčkova Brodu a  Třebí-
če. Nechyběli ani reprezentanti 
ze Střední školy řemesel a služeb 
Velké Meziříčí. V německém ja-
zyce bojovali za tuto školu Petra 

Horká (3. roč. kuchař – číšník) 
a  Radim Vlach (3. roč. opravář 
zemědělských strojů), anglický 
jazyk reprezentovali Martin Ka-
rásek (2. roč. elektrikář) a Domi-
nika Bařtipánová (3. roč. kuchař 
– číšník). Doprovod zajišťovala 
Mgr. Gabriela Kratochvílová.

Soutěžilo se ve  čtyřech jazyko-
vých dovednostech – gramatika, 
čtení, konverzace a poslech. Nej-
lépe, na 4. místě, z našich žáků se 
umístila Dominika Bařtipánová.
Všem žákům gratulujeme a  dě-
kujeme za reprezentaci školy.

Mgr. Gabriela Kratochvílová

Žáci se zúčastnili jazykové soutěže Junior Lingua

V pátek 5. dubna 2013 se děti ze 
školní družiny ZŠ Oslavice opět 
mohly zúčastnit Noci s  Ander-
senem. Je to jedna z  akcí, která 
podporuje zájem dětí o  čtení. 
V dnešní době popularity jiných 
médií totiž dětských čtenářů ve-
lice ubývá. A  jak tedy probíhala 
v Oslavici oslava Mezinárodního 
dne dětské knihy, který se připo-
míná každoročně 2. dubna na ce-
lém světě v den narození známé-
ho dánského pohádkáře Hanse 
Christiana Andersena? 
Dobrodružství začalo v  pozdním 
odpoledni, jakmile se děti uby-
tovaly přímo ve škole. Ve třídě je 
již čekala sama Sněhová královna, 
a tak se na  její počest četla právě 
tato známá Andersenova pohád-
ka. Zahájila noc plnou úkolů, od-
povídání na  otázky a  nechyběla 
ani křížovka. Když děti vyluštily 
jméno Heleny Zmatlíkové, pově-

děly si něco ze života této úspěšné 
ilustrátorky dětských knih a pro-
hlédly si jejími obrázky zdobe-
né publikace. „Letos v  listopadu 
by paní Zmatlíková oslavila 90. 
narozeniny. Na  knihách s  jejími 
ilustracemi jsme vyrostli i  my,“ 
řekla vychovatelka školní družiny 
Alena Neumanová, která program 

pro děti organizuje. Sdílí totiž ná-
zor odborníků, že pravidelné čtení 
pomáhá dětem rozvíjet představi-
vost a ovládat český jazyk.
Mezi plněním úkolů se děti po-
silňovaly buchtami, které upekly 
ochotné maminky. A pak už přišlo 
setkání přímo se spisovatelem An-
dersenem. Čekal ve školní družině, 

kde svítila olejová lampa a děti se 
přesunuly v čase o hodně let zpát-
ky. Pan ,Andersen‘ malým studen-
tům odpověděl na všechny otázky.
V závěru noci se uskutečnilo puto-
vání do místní knihovny, kde děti 
hledaly střípek ze zrcadla Sněho-
vé královny a  zazpívaly písničku. 
Po návratu do  školy si každý oz-
dobil vlastní zrcadlo a na interak-
tivní tabuli se promítala pohádka 
Domeček u tří koťátek, ilustrova-
ná právě Helenou Zmatlíkovou. 
Jak říká Zdeněk Svěrák: „Všechny 
děti potřebují pohádky. Pohádky 
jsou vláhou pro dětskou duši.“
I  ve  škole se po  pohádce krásně 
usíná. Zvláště když se školní tří-
da promění v dětský pokoj. Ráno 
po  snídani pak budoucí čtenáři 
odcházeli domů spokojení a plni 
dojmů. A  nepochybně s  lepším 
vztahem ke škole i ke knihám.

-an-, foto: archiv školy

Děti v Oslavici prožily čtenářské dobrodružství

HŠ Světlá a  OA Velké Meziříčí 
má za  sebou další úspěšný pro-
jekt. Šestnáct praktikantů (z nich 
čtyři chlapci) vykonalo na sklon-
ku roku 2012 měsíční odbornou 

stáž v  německém Durynsku. 
„Hotelováci“ dostali možnost 
praktikovat v  hotelích řetězce 
Göbel’s. Nyní nám předvedli vý-
sledky svého snažení. V  rámci 

předávání Europassů mobilita 
a  hodnotících certifikátů vyho-
tovených jejich praktikantskými 
podniky a za účasti představitelů 
Kraje Vysočina, města Velké Me-

ziříčí, rodičů i tisku prezentovali 
vybrané pokrmy durynské ku-
chyně, vytvořili informační panel 
o proběhlé stáži a předvedli pre-
zentace svého pracovního poby-
tu. Rovněž jejich mladší kolegové 
z  1. a  2. ročníku hotelové školy 
byli seznámeni s vykonanou od-
bornou stáží v Německu.
Aktivita na  přípravě zahraničních 
odborných praxí na  škole ale ne-
utuchá. Byl podán další projekt 
pro odbornou stáž v  německy 
mluvících zemích. O  jeho přijetí 
bude rozhodnuto koncem května 
2013. Již teď ale musíme poděko-
vat stážistům za jejich vzornou re-
prezentaci školy i České republiky 
a členům realizačního týmu včetně 
vyučujících odborných předmětů 
za jejich spolupráci. Popřejme jim 
do dalších aktivit hodně štěstí.

Mgr. Václav Macek, 
foto: archiv školy

Hotelová škola Světlá má za sebou úspěšný projekt

To je škaredé počasí. Velikonoce a  všude tolik sněhu. Kdy ta zima 
skončí? A co bude potom… kdy zasejeme a vysadíme brambory? To 
je hrůza. Co bude?
Rozhovory tohoto druhu jsme mohli v posledních týdnech slyšet sko-
ro každý den a na každém místě. Lidé měli aspoň téma. Samozřejmě 
většinou to bylo stěžování si. A  bylo toho tolik, že se to už pomalu 
stávalo nudné a někdy otravné.
V té celé spoustě stížností na to, co se děje venku, však scházela reflexe 
týkající se naší špatné spoluúčasti na tom, co se děje. Nebo zamyšlení 
nad rolí člověka v přírodě. Spíše by se dalo uslyšet nějakou krásnou pra-
nostiku, která nakonec kvůli ingerenci člověka v přírodě je nepravdivá.
Je pravdou, že podle Bible člověk má být „pánem“ stvoření. Ale je to ve smy-
slu spolupráce s Bohem v díle tvoření a ne nesmyslným ničením přírody. 
Mnoho lidí, a to i nevěřících, s radostí přijalo slova papeže Františka, 
která zazněla během inaugurační mše sv. a která stručně vyjadřují naši 
povinnost mít zodpovědnost za dílo stvoření. Dovolte, abych kousek 
úryvku i  vám připomněl: „Povolání ochraňovat se však netýká jenom 
nás křesťanů; má předcházející dimenzi, která je jednoduše lidská a týká se 
všech. Chránit veškeré stvoření, krásu stvoření, jak nám bylo řečeno v knize 
Geneze a jak nám ukázal svatý František z Assisi, znamená respektovat kaž-
dé Boží stvoření i prostředí, ve kterém žijeme. Znamená chránit lidi, pečovat 
o lidi, o každého člověka s láskou, zvláště o děti, o staré lidi, o ty, kteří jsou 
nejkřehčí a kteří se často ocitají na periferii našeho srdce. (…)
A  když člověk ztratí tuto odpovědnost za  ochranu, když se nestaráme 
o stvoření a bratry, pak dostává prostor zkáza a srdce okorává. (…)
Chtěl bych, prosím, požádat všechny, kdo zaujímají zodpovědná místa 
na ekonomickém, politickém a sociálním poli, všechny muže a ženy dobré 
vůle: buďme ‚ochránci‘ stvoření, Božího plánu vepsaného do přírody, stráž-
ci bližních, životního prostředí; nedovolujme znamením zkázy a smrti, aby 
provázela putování tohoto našeho světa! Avšak, abychom mohli ‚chránit‘, 
musíme také pečovat sami o sebe! Pamatujme na to, že nenávist, závist a pý-
cha špiní život! Chránit tedy znamená bdít nad svými city, nad svým srd-
cem, protože právě odtamtud vycházejí dobré a zlé úmysly: ty, které budují, 
i ty, které ničí! Nesmíme mít strach před dobrotou, ba ani před něhou!“

P. Lukasz Szendzielorz 
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Láká vás rybolov a  nemáte povolenku? 
Nevadí. Můžete využít nabídky Rybářství 
Malec ke sportovnímu rybolovu systémem 
„chyť a pusť“ na rybníku Dubovec u Jakuba, 
kde lze chytat i bez rybářského lístku.
Vodní plocha se nachází nedaleko Ná-
měště nad Oslavou, šest kilometrů smě-
rem na Třebíč. Její rozloha je šest hektarů 
s hloubkou od 0,8 do 3 metrů. Vedle ne-
chybí parkoviště pro zákazníky, ani toale-
ty. V areálu je povoleno bivakování. Navíc 
asi jen o  dva kilometry dál jsou dvě pří-
jemné restaurace a benzinka.
Ten, kdo se rozhodne využít mimořádné 
nabídky a na rybník se vypraví, může při 
troše štěstí počítat s lákavými úlovky. A to 
například s 90 až 140 cm velkým amurem 
či jeseterem sibiřským (90–130 cm), ale 
z vody může vytáhnout i kapra, dokonce 
deseti až osmnáctikilového. Toho je mož-
no do tří kil zakoupit, stejně jako od října 
do prosince i pstruha duhového. Pro chy-
tání ryb samozřejmě platí daná pravidla. 
Po  dohodě s  majitelem nebo správcem 
může zájemce lovit i přes noc. 

Český svaz žen Velké Meziříčí
srdečně zve 

všechny vyznavače tance 
a posezení 

v příjemné společnosti 
na májovou taneční zábavu 

ŽIVOT JE HAVAJ
v sobotu 11. 5. 2013 

od 20 hodin 
v sále hasičské zbrojnice.
K tanci i poslechu hraje 

hudební skupina Adriana. 
Vstupné 90 Kč, předprodej 

vstupenek na program. oddě-
lení Jupiter clubu, tel.: 

566 782 004 (005).

SPORTOVNÍ RYBOLOV
Rybník Dubovec u Jakuba 

(u Náměště nad Oslavou, asi 6 km směrem na Třebíč)

Rybářství Malec 
www.rybarstvimalec.cz

správce tel.: 603 550 733, majitel: 604 282 495

Směrem k práci, vyzývá Liga 
vozíčkářů hendikepované
Aktivity Ligy vozíčkářů, které pomáhají lidem se 
zdravotním znevýhodněním k  nové či lepší prá-
ci, nejsou na  Velkomeziříčsku neznámé. Sociální 
pracovníci mají v  tomto regionu za sebou už řadu 
úspěchů v  podobě nově vytvořených pracovních 
míst, workshopů, PC kurzů, besed atd. Dveřmi po-
bočky mohou zájemci se zdravotním hendikepem 
procházet dál. V březnu tohoto 
roku totiž začal nový projekt 
Směrem k práci. 
„Nejsme tu jenom pro lidi 
na  vozíku, jak by mohl název 
naší organizace napovídat. Na-
opak, pomáháme najít práci 
lidem s  tělesným, mentálním, 
duševním či s kombinovaným 
postižením, s různými civilizačními či chronickými 
nemocemi. Se zdravotním hendikepem se na  trhu 
práce člověk pohybuje obtížně. Naše klienty učíme, 
jak to zvládnout s elegancí,“ uvedla sociální pracov-
nice Michaela Beranová. 
V projektu Směrem k práci byly otevřeny dvě po-
bočky. Kromě Velkého Meziříčí spolupracují s kli-

enty a s firmami i v Hodoníně. „Hledáme vhodné 
zaměstnavatele, kterým poskytujeme nejen mzdový 
příspěvek, ale i poradenský servis a pomoc s veške-
rou legislativou,“ doplnila Beranová. 
S  klienty se zdravotním hendikepem se setkává 
v individuálních konzultacích nebo ve skupinových 
workshopech a seminářích. Učí se spolu jak na pra-

covní pohovor nebo jak správ-
ně komunikovat se zaměstna-
vateli. „Velký zájem je i o kurz 
pracovněprávního minima 
nebo o PC kurzy, které rozšiřu-
jí klientovu kvalifikaci,“ uvedla 
konzultantka. Dodala, že lidem 
ve  Velkém Meziříčí a  okolí se 
rovněž nabízí možnost pracov-

ní asistence a další podpory v nástupu do práce. 
Veškeré nabízené služby jsou díky podpoře Evrop-
ského sociálního fondu v  Operačním programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost ZDARMA.
Zájemci se mohou kdykoliv obrátit na Mgr. Bc. Mi-
chaelu Beranovou na  adrese K  Novému nádra-
ží 1229/2, Velké Meziříčí, na  telefonním čísle 

725  104  848 nebo na  e-mailu: 
michaela.beranova@ligavozic.cz.

Liga vozíčkářů je neziskové ob-
čanské sdružení se sídlem v Brně, 
které funguje od  roku 1990. Jeho 
cílem je poskytovat komplexní 
služby lidem se zdravotním posti-
žením, výsostné postavení má při-
tom právě podpora zaměstnávání 
v  celém JMK a  v  Kraji Vysočina. 
V  programu Práce, vzdělávání, 
integrace zahájil svou činnost 
v  březnu 2013 projekt Směrem 
k práci.

Foto: archiv Ligy vozíčkářů

Domov pro seniory Velké Meziříčí nabízí k pronájmu moderně 
vybavené školicí prostory Univerzity třetího věku. Přednášková 
místnost má kapacitu 24 míst a  je vybavena prezentační tech-
nikou (notebook, interaktivní tabule, dataprojektor, flipchart 
a mikrofon). K dispozici je i počítačová učebna se čtyřmi počí-
tači. Součástí školicích prostor je kuchyňka a WC. V domově lze 
také objednat obědy či drobné občerstvení pro účastníky. 
Bližší informace o  ceně se dozvíte na  internetových strán-
kách domova: www.domovvelkemezirici.cz nebo se obraťte 
na paní Gruberovou, tel.: 734 875 428, tel.: 561 201 570, e-
-mail: gruberova@domovvelkemezirici.cz.      (placená inzerce)

Domov pro seniory nabízí k pronájmu školicí prostory

Rybník Dubovec u Jakuba nabízí 
sportovní rybolov pro všechny

Rybník Dubovec u Jakuba. 
Foto: Bc. Jakub Mertl

Majitel rybníka Vladimír Malec na podzim 
vypustil do vody deseti až dvanáctikilové  
kapry. Foto: Bc. Jakub Mertl-pi-

Pozvánka 
na jednání 

Zastupitelstva města 
Velké Meziříčí, 

které se uskuteční v úterý 30. dubna 2013 
v 15 hodin 

v koncertním sále Jupiter clubu, s. r. o., 
Velké Meziříčí

Program jednání:

1.  Zahájení
2.  Kontrola plnění usnesení
3.  Žádost o prodej části o výměře celkem asi 55 m² z parc.  
 č. 5964/32 v k. ú. VM
4.  Žádost o odkoupení asi 6 m² z parc. č. 5964/32 na ul.  
 Pionýrská v Čechových sadech, k. ú. VM
5.  Žádost o prodej části o výměře asi 30 m² z parc. č.   
 5964/32 v k. ú. VM
6.  Žádost o odkoupení pozemků parc. č. 5999/184 
 a 5999/185 na ul. Mírová, Čechovy sady, obec a k. ú. VM
7.  Žádost o prodloužení termínu k uzavření směnné a kup- 
 ní smlouvy mezi městem a Miroslavem Lysým, pozemky 
 v Hliništích, k. ú. VM
8.  Žádost o odkoupení části o výměře asi 140 m² z parc. č.  
 5488/1 v lokalitě Františkov, obec a k. ú. VM
9.  Žádost o směnu pozemku parc. č. 5928/18 o výměře
  15 m² za část pozemku města parc. č. 2666/1 o výměře
 asi 61 m² na ul. Oslavická, obec a k. ú. VM
10. Žádost o směnu části pozemku parc. č. 140/2 za část  
 pozemku města parc. č. 140/5 a dokoupení rozdílu 
 v k. ú. Mostiště
11.  Rozpočtové opatření – daňové přiznání PO 2012 za město
12. Rozpočtové opatření – střecha radnice – doplnění vlast-
 ního podílu po potvrzení dotace
13. Rozpočtové opatření – převod dotace ZUŠ
14. Rozpočtové opatření – dotace pro Jupiter club, s. r. o. 
 – nákup pódia a pivních setů
15. Zpráva o uplatňování Územního plánu Velké Meziříčí
16. Koncepce školství
17. Restaurace Jupiter clubu, s. r. o. – provoz v roce 2012
18. Interpelace, diskuze
19. Závěr

Ing. Radovan Necid,
starosta města Velké Meziříčí
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■ Psí boudu – novou, nepou-
žitou. Dvě místnosti, materiál: 
vnitřek hoblované desky, ven-
kovní strany a odjímatelná stře-
cha  – palubky natřené Sokratem 
(odstín Kieffer). Oplechování 
vchodu do boudy zdarma. Izo-
lace: podlaha polystyren 10 cm, 
boky a střecha polystyren 4 cm. 
Rozměry: vnější (d × š × v) 182 
× 82 × 83; vnitřní 165 × 68 × 60; 
rovná střecha 192 × 107. Poměr 
velikostí místnosti lze libovol-
ně měnit. Cena 6.000 Kč, místo 
Mostiště. Tel.: 724 339 871.  

■ Lednici Vestfrost, velkou, pro-
sklenou. Cena dohodou. Tel.: 
774 560 168.
■ Výborné konzumní brambo-
ry. Cena 5 kč/kg. Volejte večer na 
tel.: 607 225 361.
■ Bazén, průměr 4,6 m, s  pří-
slušenstvím za  5.000 Kč. Tel.: 
777 943 657.
■ Starší trámy: 10  cm × 14 cm × 
4 m  – 7 ks; 20 cm × 11 cm × 4 m 
– 2 ks; 10 cm × 12 cm × 4 m – 1 ks. 

Starší palubky: 2,6 cm × 8–10 cm 
× cca  3–4 m, celkem palubky 3,3 
m³. Cena za  trámy 100–150 Kč 
za  kus, palubky cena 2.800 Kč 
za 3,3 m³. Dále prodám stavební 
míchačku starší, plně funkční, 
na  3  kotouče, za  5.500 Kč. Tel.: 
603 561 129. 
■ Zahradní jezírko, plastové, 
500 l. Rok používané, jako nové. 
Cena 500 Kč. Tel.: 777 206 259.
■ Fabii sedan, r. v. 2003, první 
majitel, najeto 49  000 km. Ga-
rážovaná, v  zimě nejetá, v  per-
fektním technickém stavu. Ori-
ginál rádio, vyhřívaná přední 
sedadla, zrcátka, el. stahování 
oken, tažné zařízení. Vínová 
metalíza. Cena 89.000 Kč. Při 
rychlém jednání sleva. Volat 
kdykoliv na  tel.: 732  849  072.
■ Dětské kolo (6–9 let) + hel-
ma. Cena 500 Kč. Dále prodám 
pračku Ignis AWF 505, ote-
vírání vrchní. Cena 1.000 Kč. 
Tel.: 566  523  776, 777  401  774.
■ Kola, pánské (trecking, doplň-
ky) i dámské zn. Lada. Opravená, 
cena 500 Kč a  300 Kč. Dále pro-
dám houpací křeslo nepoužívané 
s  50% slevou. Tel.: 728  921  186.
■ LCD televizi Samsung uhl. 
88 cm v  záruce, 4× HDMI, 
USB flash disk, teletext, for-
mát obrazovky 16:9, 4:3, full 
HD, vysoký kontrast, DivX3, 
DivX4, DivX5, MP3, MP4, 

JPEG, XviD, MPEG2, krásný 
obraz. Původní cena 7.400 Kč, 
nyní 5.900 Kč. Tel.: 608 882 088.
■ Vozík za auto, levně, 110×160, 
bez STK se zaplaceným povin-
ným ručením. Tel.: 702 306 070.
■ Dětská kola – dvě, velikost 
16˝ a  20˝. Tel.: 605  963  546.
■ Konzumní a  sadbové bram-
bory odrůdy Adéla, Belana, Ma-
rabel. Dále prodám pšenici a ječ-
men. Tel.: 607  299  168, nejlépe 
po 16. hodině.

■ Hoblovku s  protahem, dla-
bačku, dláta a  hoblíky. Tel.: 
733 502 674.
■ Malotraktor domácí nebo 
tovární výroby a  lištovou 
nebo bubnovou sekačku, mož-
no i  s  příslušenstvím. Tel.: 
739 109 071.
■ Sběratel koupí půdní nálezy. 
Koupím a dobře zaplatím za vo-
jenské helmy, opaskové přezky, 
kožené vojenské řemeny, kože-
né řemínky, plechové – dřevěné 
muniční bedýnky, zásobníky 
do  zbraní, nábojnice, vojenské 
uniformy (i potrhané), maskova-
cí celty, maskovací oblečení, va-
tované kabáty, vyznamenání, bo-
dáky, dýky, šavle a pochvy k nim, 
vojenské nášivky, masky, vojen-
ské čepice, brigadýrky, staré fo-
tografie vojáků, staré pivní láhve 

s nápisem atd. z vaší půdy, stodo-
ly, pozůstalosti. Za  nabídky pře-
dem děkuji. Tel.: 608 714 444.

■ Úřad pro zastupování stá-
tu ve  věcech majetkových, ÚP 
Brno vyhlásil 4. kolo VŘ na pro-
dej poz. parc. č. 3935 o  výměře 
167 m² a budovy č. p. 117 na po-
zemkové parc. č. 3935 v obci a k. 
ú. Tasov. Jde o  rodinný dům. 
Termín přihlášení do 10. 5. 2013 
do  15 hodin na  adrese: Příkop 
11, 604 47 Brno. Minimální kup-
ní cena 79.700 Kč. Info: odbor 
OP Jihlava, I. Karafiátová, tel.: 
567 551 278. 

■ Prodám podkrovní mezone-

tový byt 4+kk, 93 m² – novo-
stavba, včetně nové kuchyňské 
linky s  vestavnými spotřebiči. 
Koupelna s  vanou, sprchovým 
koutem a  WC + další WC na-
víc. Cena dohodou. K  bytu ná-
leží garáž, možné prodat i  sa-
mostatně. Tel.: 777  948  887.

■ Koupím byt ve  Velkém 
Meziříčí 2+1 nebo 3+1. Pla-
tím hotově. Tel.: 602  509  165.

■ Nabízím pronájem v  rodin-
ném domě pro 1–2 osoby. Tel.: 
604 419 483.
■ Pronajmu částečně zaříze-
ný pokoj v rodinném dom-
ku se samostatným vchodem. 
Součástí pokoje je kuchyňská 
linka, lednice, mikrovlnka, tele-
vize, internet, příslušenství. Vel-
ké Meziříčí. Tel.: 603 726 466.
■ Pronajmu garáž na  uli-
ci Družstevní ve  Velkém 
Meziříčí. Tel.: 776  622  873.
■ Pronajmu byt 2+1 na  ul. 
Krškova, ve  Velkém Meziříčí, 
3. patro, volný od 5. května 2013.
Volejte večer, tel.: 724  771  763. 

■ Pronajmu garáž, téměř novou, 
nepoužívanou v  bytovém domě, 
ulice Čechova 18. Je v  klidném 
místě blízko centra, rozměry 
2,75×8 m.  Možnost parkování 
dvou menších aut nebo využití 
prostoru jako pracovního mís-
ta. Garáž má elektřinu a  vlastní 
měření spotřebovaného proudu. 
Cena pronájmu 1.000 Kč/měsíc 
+ elektřina dle skutečné spo-
třeby. Tel.: 603  834  418, e-mail: 
mhledik@vm.cz.
■ Pronajmu garáž, ulice Nad 
Kunšovcem. Tel.:  603  305  373.
■ Pronajmu byt 1+1 ve  Velkém 
Meziříčí, na ul. Gen. Jaroše. Byt 
je částečně zařízený, po  rekon-
strukci bytového jádra, volný od   
10. 4. 2013. Cena: nájem + ener-
gie. Tel.: 728 317 524.
■ Pronajmu RD 2+1 u hlavní sil-
nice, možnost podnikání i bydle-
ní. Tel.: 731 447 196.
   

■ Hlínu na vlastní odvoz. Loka-
lita Velké Meziříčí. Marek R., tel.:  
777 593 494.

pRodáM – koUpíM – vyMěníM

Koupím

Nemovitosti

Daruji

Prodám

Pronajmu 

Okamžitě koupíme váš dům, 
chalupu či byt za hotové! 

Volejte zdarma 800 100 576. 
Vyplatíme i exekuce 

či hypotéku! Koupím zahradu (zahrád-
ku) na Fajťáku. Včetně chat-
ky nebo bez. Dobrá přístup-
nost, elektrika. Nejlépe těsně 
nad dálnicí. Tel.: 603 224 909.

Sobota 27. 4. MUDr. Miluše Hrašková, Studentská 4/1699,  Žďár nad 
Sázavou, tel.: 566 690 131. Neděle 28. 4. MUDr. Eva Brázdilová, Osová 
Bitýška 130, tel.: 566 536 712.  Ordinační doba 9–12 hodin. Telefo-
nicky ověřte aktuální stav na příslušném stomatologickém pracovišti. 
Zubní LSPP (v době mimo hodiny běžné v našem okrese) poskytu-
je Úrazová nemocnice Brno, Ponávka 6, po–pá 17–7 hodin, víkendy, 
svátky nepřetržitě, tel.: 545 538 421.                          (zdroj: www.nnm.cz)

Příjem inzerce: e-mail: velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz, 
tel.: 566 782 009, 739 100 979 

Zubní pohotovost

Koupím zahradu či oplocený 
pozemek (i malý) ve Velkém 
Meziříčí, nejlépe v zahrádkář-
ské kolonii (není podmínkou), 
s chatkou či bez ní, s elektric-
kou přípojkou a vodou (nebo 
alespoň s možností napojení). 
Pouze Fajťák a blízké okolí. 
Děkuji za nabídky i případ-
ný typ. E-mail: domecekvm@
seznam.cz, tel.: 732 280 289. 

Požadavky:
– řidičský průkaz sk. C
– platný profesní průkaz
– znalost vyhl. ČUBP
   č. 50/1978 Sb.
– pro samostatnou činnost
   na elektrických zařízeních 
   do 1000 V (minimálně § 6)
– nástup možný ihned

Výhody:
– stravenky
– firemní benefity
– 25 dní dovolené
– příspěvek zaměstnavatele
   na penzijní a životní připojištění
– možnost tuzemské firemní 
   rekreace
– pracovní doba 5.30–14.00 hodin

Informace na tel. číslech: 566 782 606, 724 281 452

Přijmeme elektrikáře
Technické služby VM, s. r. o. PRODEJ CHOVNÉ 

DRŮBEŽE
slepic, kuřic, 
kohoutků, kačen, 
hus, perliček, krůt
z veterinárně kontrolovaných 
chovů! Rozvoz po určitých 
prodejních místech. 
Bližší info a objednávky: 
GALLUS EXTRA, s. r. o.
tel.: 567 212 754, 567 214 502, 

731 701 331
gallusextra@centrum.cz

PRODÁVÁME nosnice 
začínají nést

Prodej v Hrbově 42
Celoroční prodej levné směsi 
9,80 Kč/kg. Tel.: 737 477 773

přijme
pro pracoviště 
úpravny vody Mostiště

STROJNÍKA 
VODOHOSPODÁŘSKÉHO ZAŘÍZENÍ ÚV
Požadujeme:
– vzdělání střední odborné s výučním listem v oboru stojírenství
– řidičský průkaz sk. B a sk. T
– svářečský průkaz výhodou
Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou do 30. 6. 2014.
Předpokládaný nástup co nejdříve, nejpozději od 1. 6. 2013.

Vodárenská akciová společnost, a. s. 
Studentská 1133
591 21 Žďár nad Sázavou
e-mail: divize@vaszr.cz

Písemnou nabídku s životopisem, uvedením praxe 
a telefonickým kontaktem zašlete na adresu:

Úklidová firma 
přijme 

UklíZečkU 
na stálý úklid 

ve stránecké Zhoři. 
práce pouze o víken-

dech 4 h/den. 
tel.: 777 608 980.



stRana 8 www.VelKomezIRIcsKo.cz | číslo 16 | 24. dubna 2013 stRana 9 www.VelKomezIRIcsKo.cz | číslo 16 | 24. dubna 2013

společenská RUbRika

Vzpomínky

Řešení z minulého čísla 15 ▶

Autor sudoku: Zdeněk Málek ©, 
obtížnost těžká

Řešení dnešního sudoku otiskneme 
v následujícm čísle 2. 5. 2013

sUdokUVlastivědná a genealogická společnost 
při Jupiter clubu Velké Meziříčí
PLÁN PŘEDNÁŠEK 
probíhají v předsálí kina od 15.30 hodin

30. 4. Hudba dávných časů II. BcA. Svatava Drlíčková
  7. 5. Stíhací pilot František Fajtl      Mgr. Jiřina Kácalová
14. 5. Jak jsem psal knihy a lovil ryby II. Bohumír Machát
  4. 6. Putování Novým Zélandem Mgr. Hana Kátrová
11. 6. Podnikání na křižanovském panství v 17. a 18. století
  Ing. Karel Hromek
18. 6. Raně novověké stopy Jednoty bratrské na Velkomeziříčsku 
 a okolí  Mgr. M. Štindl, PhD.

Změna programu vyhrazena.

Programové oddělení  Jupiter clubu přijímá rezervace míst na diva-
delní předplatné do Horáckého divadla v Jihlavě, sezona 2013/2014, 
celkem 6 představení. Představení zařazená do abonentního cyklu:
HAMLET; MISTR A  MARKÉTKA; PROKLETÍ NEFRITOVÉHO 
ŠKORPIONA; ŠUMAŘ NA STŘEŠE; KRÁL JELENEM; ROZMAR-
NÉ LÉTO.
Změna programu vyhrazena! Cena za  předplatné na  jednu osobu 
bez dopravy činí v  průměru 810 Kč (možnost uplatnění dalších slev 
např. studenti, důchodci, ZTP atd.) Zájemci o  předplatné se mohou 
nahlásit do  30. května 2013 e-mailem: program@jupiterclub.cz, tel.: 
566 782 004-5, 728 898 157  nebo osobně na programovém oddělení. 

Informace o předplatném do Horáckého 
divadla v Jihlavě

Neděle 19. května 
19 hodin

velký sál Jupiter clubu. 
Vstupné 180 Kč v předprodeji, 

230 Kč na místě. 
Rezervace a prodej 

na programovém oddělení 
Jupiter clubu Velké Meziříčí. 

Tel.: 566 782 004 (001). 
Změna programu vyhrazena!

Jupiter club, s. r. o., 
si vás dovoluje pozvat 

na prodejní výstavu obrazů

SNĚNÍ 
JARMILY DVOŘÁKOVÉ

Výstavní síň Jupiter clubu, 
otevřeno do 30. dubna 2013, 

po–čt  8–16, pá 8–14, ne 14–16.

ˇ

Výstava hraček v neděli končí
O víkendu mají návštěvníci vel-
komeziříčského muzea poslední 
možnost prohlédnout si výstavu 
historických hraček. 
Děti se mohou seznámit s tím, 
jak si hráli jejich vrstevníci před 
sto lety, starší návštěvníci zase 
zavzpomínají na svoje dětství. 
Zastoupeny jsou jak hračky pro 
holčičky, tak samozřejmě i hrač-
ky chlapecké.
Výstava končí v neděli 28. dub-
na. Dospělí zaplatí dvacet korun, 
děti polovinu. Malí návštěvníci 
do šesti let mají vstup zdarma.

-muz-

Dne 26. 4. tomu bude již 20 let, 
kdy naposledy utichlo srdce pana 

Ladislava Prudíka, 
rodáka z Dolních Heřmanic. 

S láskou vzpomínají manželka 
a dcery s rodinami.

Dne 29. 4. by se dožil významného životního jubilea 80 let náš drahý 
tatínek, pan 

Jaroslav Kadlec z Krásněvsi. 

Zároveň 7. 4. uplynul rok, co nás opustila naše drahá maminka 
a babička, paní

Jiřina Kadlecová.

Nikdy nezapomeneme.
Dcery s rodinami

Vstupné 120 Kč předprodej, 150 Kč na místě. 
Rezer vace na program. oddělení Jupiter clubu 

tel.:  566 782 004 (005).

Českobratrská církev evangelická 
ve Velkém Meziříčí zve na 

(NE)TRADIČNÍ VARHANNÍ KONCERT
Účinkují Ester a Ladislav Moravetzovi

V programu zazní skladby autorů z různých 
období: J. S. Bach, H. Schütz, K. Seckinger, 

G. Simon, P. Planyavsky, L. Graap, L. Moravetz.
Husův dům, sobota 27. dubna 2013 

v 15.30 hodin, vstupné dobrovolné.

Předprodej (80 Kč)
 v Květinářství p. Sedláčka

Křižanov.

■

ˇ

Režie: Z. Maloušková; hudba: J. Stelibský
Hudební spolupráce: J. Stará; zvuk, světla: P. Starý

www.dsb.unas.cz

Jupiter club 
Velké Meziříčí

18. května v 18 hodin
velký sál JC, 

vstupné: 
předprodej 80 Kč 
na místě 100 Kč

program. oddělení JC,
 tel.: 566 782 004 

(001) 
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▶ Pátek 10. 5. 2013 v 19 hodin na nádvoří zámku ve Velkém Meziříčí

SHADOW QUARTET & HUDEBNÍ SHOW 
v netradičním podání. 

Čtvrtek 2. 5. 2013 v 19.30 hodin, 
Divadlo Ungelt. 
Americké drama je hrou o  síle 
přátelství a  zároveň kriminálním 
příběhem. Drsní chlapíci Denny 
a Joey jsou přáteli od dětství, které 
oba strávili na  chicagském před-
městí. Dnes jsou parťáky u  chi-
cagské policie... 
Hrají Richard Krajčo 
a David Švehlík. 
Platí permanentky, jednotlivé 
vstupné je 300 Kč. Prodej vstu-
penek na programovém oddělení 
Jupiter clubu, Velké Meziříčí. Tel.: 
566 782 004 (005, 001).
www.jupiterclub.cz

Středa 8. 5. 2013 v 19.30 hodin, 
Divadlo Příbram. 
Barbara a Oliver Roseovi, dokonalí manželé, kte-
ří jsou se svými dětmi ve svém dokonalém domě 
dokonale šťastni. Zdánlivě. Najednou jeden 
z nich zjistí, že by bylo krásné být sám a chce se 
rozvést. Za pomoci právníků se tak rozjíždí ma-
šinérie rozvodového řízení, kdy však ani jeden 
z manželů nechce přijít o krásný dům. Vzájemně 
si likvidují osobní věci, zabíjejí domácí zvířata 
připravují si ty nejdrsnější naschvály, neustoupí 
ani o píď. Drama a přesto komedie, i když zatra-
ceně mrazivá. Většina z nás zná filmovou adap-
taci s Kathleen Turner a Michaelem Douglesem. 
Divadelní režie se v  příbramském divadle ujal 
hostující Ondřej Sokol (známý např. z  pořadu 
Partička). Hrají: Michal Dlouhý a další.

DEŠTIVÉ DNY VÁLKA ROSEOVÝCH

TR AVESTI  SHOW 
SKUPINY 

SCREAMERS

Úterý 14. května 
v 19.30 hodin, velký sál 

Jupiter clubu, 
stolová úprava. 
Vstupné 250 Kč. 

Rezervace a prodej 
vstupenek na programovém 

oddělení JC, 
tel.: 566 782 004 (001).

Záměrem tohoto 
kvartetu je origi-
nální interpretace 
klasické hudby 
v  netradičních 
úpravách. V  širo-
kém repertoáru 
muzikantů nechy-
bí hudba filmová, 
muzikálová i  po-
pulární. Vystoupe-
ní je doprovázeno 
vtipnými glosami 
a jinými legráckami. Na svém kontě má soubor zápis do Guinessovy 
knihy rekordů za nejrychlejší interpretaci virtuozní skladby Let čme-
láka od N. Rimského-Korsakova. 
Vstupné: 150/120 Kč, platí abonentky KPH (jsou nepřenosné). 
Předprodej vstupenek v Jupiter clubu, na programovém oddělení, tel.: 
566 782 004, (001). www.jupiterclub.cz

Agentura Pragokoncert  přiváží dětem 
z Velkého Meziřičí a okolí pořad Mi-
chala Nesvadby 
MICHAL JE KVÍTKO.
Představení se uskuteční v  pátek 24. 
května 2013 v  17 hodin ve  velkém 
sále Jupiter clubu ve  Velkém Meziříčí. 
Michal v tomto pořadu dokáže, že  bez 
ohledu na počasí i roční období během 
představení rozkvete celé jeviště. Michal 
mění nejen scénu, ale i sám sebe. Ožívá 
i ošívá se v různých rytmech plážové – 
palmové Samby! 
Pokropte ho vodou a nikdy nezvadne. 
A to ještě nevíte, co se děje za plotem 
v Michalově zahrádce! Kopretina zpí-
vá, kaktus do všeho mluví, konev má 
rýmu a umělá kytka z toho má dokon-
ce legraci!
Michal plně rozvíjí hru s  barevnými 
samolepicími páskami. Bez ostychu vy-
táčí metry a metry pásek, ze kterých vy-
rábí květiny jako živé – jen si přivonět! 

Tak se přijďte bavit s námi! Už nyní se na vás moc těšíme! 
Vstupenky na vystoupení zakoupíte v kanceláři programového oddělení Jupiter clubu, 
Náměstí 17, Velké Meziříčí,  tel: 566 782 004, 566 782 005.                                           -pl-

Přijede Michal Nesvadba 
s pořadem Michal je kvítko

Soutěž o volné vstupenky a o DVD Michala Nesvadby

▶ Neděle 16. června – zámecká jídelna, sopranistka 
Roberta Invernizzi, Craig Marchitelli – velká baso-
vá loutna theorba. Vstupné: 250 Kč/150 Kč.

▶ Sobota 29. června – slavnostní závěrečný koncert, 
budova luteránského gymnázia, Collegium 1704 
s  uměleckým vedoucím Václavem Luksem a  sopra-
nistkou Martinou Jankovou. Vstupné: 300 Kč/200 Kč.

JMÉNO

Soutěžní kupon týdeníku 
ODPOVĚĎ

BYDLIŠTĚ

M
. N

esvadbaTEL. NEBO E-MAIL

Soutěžní otázka a soutěžní úkol: 
1. Co nejčastěji vyrábí Michal Nesvadba v Kouzelné školce? Odpověď vepište do sou-
těžního kuponu (níže) a doručte do redakce do 3. 5. (včetně). 
2. Nakreslete či vyrobte nějaký svůj vlastní vynález a doručte do redakce Velkomezi-
říčska do 3. 5. (včetně).  
Ze správných odpovědí vylosujeme pět výherců, kteří získají po dvou volných vstu-

penkách 
na  pořad. 
Autoři nejza-
jímavějších 
vynálezů zís-
kají Micha-
lovo DVD.                                                                                                                                             

                  
-red- 

Ochotnický divadelní soubor ŠPATNĚ NAMÍ-
CHANÝ BUBLIFUK při Jupiter clubu uvede 
komedii Z  MALÉ HÁDKY VELKÁ SÁZKA 
v neděli  9. června 2013 od 19.30 hodin ve vel-
kém sále v Jupiter clubu.
Příběh dvou rozhádaných snoubenců a  jed-
né velké sázky. Situační humor plný proměn 
a překvapení. A na konci samozřejmě rozuzle-
ní – pro někoho happy end, pro někoho neče-
kaný závazek na celý život. 
V režii Zdeňka Svobody a Josefa Marka účin-
kují Pavel Janeček, Nikola Dvořáková, Bar-
bora Sekničková, Vít Ráček, Hana Holán-
ková, Marie Marková, Marie Vávrová, Lucie 
Kučerová, Helena Krátká, Marie Bradáčová, 
Svatopluk Šturma a Josef Marek. 
Vstupné 80 Kč.
Vstupenky jsou v prodeji na programovém od-
dělení Jupiter clubu, tel.: 566 782 004, (005, 001).

Informace a předprodej vstupenek na programovém 
oddělení Jupiter clubu, Náměstí 17, Velké Meziříčí, 
tel.: 566 782 004, (005, 001).

Ochotníci zahrají komedii 
Z malé hádky velká sázka

Máte chuť se rozesmát až k slzám? Přijďte se podívat 
na slavnou one man show o tom, co dělá muže mužem a ženu 

ženou, o rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně 
utajených kvalitách obou pohlaví.

Jupiter club, s. r. o. uvede představení CAVEMAN
Pátek 14. června 2013 v 19.30 hodin, velký sál JC
Vstupné: 330 Kč. Prodej a rezervace vstupenek na programovém 
oddělení JC, tel.: 566 782 004 (001). Vstupenky je nutné vyzved-
nout nejpozději 14 dní od objednání, jinak budou dány zpět do 
volného prodeje. Hraje: Jakub Slach. Změna programu vyhrazena!

Sobota 27. 4. 2013 Club – R (bývalé Roxy) Třebíč
Od 20.00, vstupné 180 Kč. 300 piv ZDARMA.

Předprodej vstupenek v restauraci Vysočina
www.clubr.cz

Festival Concentus Moraviae – 
koncerty ve Velkém Meziříčí

Richard Krajčo za roli Dennyho získal 
cenu Thálie 2012. 
Foto: archiv Divadla Ungelt.

divadelní seZona jaRo 2013 v jUpiteR clUbU
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MSDD sk. D
FC VM – FK Humpolec 0:2 (0:0)
Střelci branek: sestava: Bartošek 
– Chalupa, Hamřík, Hlávka, Fejt 
(73. min. Prchal) – Heto, Nevo-
ral, Vokurka, Kurečka (67. min. 
Těšík) – Horký (50. min. Mina-
řík), Mužátko.
Velkomeziříčští hráči za  krás-
ného avšak větrného počasí 
přivítali na  umělé trávě soupe-
ře, který byl o místo před nimi. 
V prvním poločase měli domácí 
mírně navrch. Je však nutné při-
znat, že hlavně díky hře po vět-
ru. V  úvodu nejprve Vokurka 
poslal propagační střelu na hos-
tující bránu a následně v 6. min. 
Mužátko zakončil kombinační 
akci těsně nad. V  18. min. se 
ke slovu dostali i hosté, ale po-
zorný Bartošek v  klidu chytil. 
Situací zavánějících brankou se 
diváci dočkali až v  samotném 
závěru. Nejprve hosté těsně mi-
nuli ze čtyřiceti metrů domácí 
branku, aby vzápětí Mužátko 

z  dobře vypadající standardní 
situace o  centimetry netrefil 
prostor mezi tyčemi. Asi největ-

ší šance domácích na  vstřelení 
první branky přišla ve 40. min., 
kdy Nevoral trefil z  přímého 

kopu tyč a Mužátko z následné 
dorážky pouze brankáře. 
Ve  druhém poločasu se karta 
obrátila. Domácí hrající proti 
silnému větru se jen stěží brá-
nili náporu hostujících hráčů. 
První varování přišlo ve 44. min. 
Naštěstí střela zpoza vápna jen 
těsně minula pravou tyč. Ve 48. 
min. už však bylo zle. Dobře 
kopnutý přímý kop Filípka ještě 
před Bartoškem zaplaval a skon-
čil v síti. V 59. min. domácí obra-
na neodvrátila dlouhý výkop 
hostujícího brankáře a  Filípek 
tváří v  tvář domácímu brankáři 
nezaváhal 0:2. Jedinou vážněj-
ší akci si velkomeziříčští hráči 
ve druhém poločase vypracovali 
po ose Mužátko, Novotný a Ku-
rečka, kdy posledně jmenovaný 
z hranice vápna jen těsně minul 
levou tyč. Po  zbytek utkání si 
hosté s přehledem hlídali dvou-
brankové vedení a  po  zásluze 
jim patří tři body za vítězství.

Hosté si vítězství nad našimi dorostenci pohlídali Začátek nohejbalové ligy 
se blíží
Pořadatelé velkomeziříčské nohejbalové ligy upozorňují na blížící 
se konec přihlášek do nově vznikající ligy. Uzávěrka přihlášek je 
30. dubna 2013. 
Více informací na telefonním čísle 603 947 096, nebo na e-mailu: 
1.nohejbalvm@seznam.cz. -ros-

Tělovýchovná jednota 
Dětské středisko 
Březejc, o. s., Svi-
ny 13, 594 01 Vel-
ké Meziříčí nabízí 
tělesně i  mentálně 
postiženým dětem 
i dospělým možnost 
trénování paralympij-
ských sportů – boccia, atletika, 
cyklistika – a neparalympijské-
ho sportu – florbal – formou 
jednorázových tréninků či tý-
denních tréninkových pobytů. 

K  tomu patří i  následné 
zajištění účasti no-

vých sportovců 
na  turnajích 
a závodech.
Není nutná 

žádná předchozí 
zkušenost s  těmito 

sporty.
Více informací získáte na  tele-
fonním čísle 724 084 136 – Mo-
nika Doskočilová nebo na 
e-mailu: tj.brezejc@seznam.cz.

Nabídka k tréninku 
paralympijských sportů

-dos-

Z utkání Křižanova proti Lesákům. Foto: Jitka Plašilová

Výsledky 2. kola Ligy veteránů
Lesáci VM – SK FC Křižanov 
5:0
Vstřelené branky: 25.’ Sklenář Pa-
vel, 35.’ Valička Roman, 40.’ Va-
lička Roman, 47.’ Valička Roman, 
50.’ Sklenář Pavel 
Obdržené karty: 19.’ Zedníček 
Rostislav ŽK
Stará garda Měřín – Senioři VM 
5:0
Vstřelené branky: 17.’ Krčál Josef, 
28.’ Krčál Josef, 30.’ Pospíchal Ka-
rel, 43.’ Pospíchal Karel, 47.’ Pada-
lík Martin 
Obdržené karty: 49.’ Procházka 
Luboš ŽK
1.	Lesáci	VM	 2	 2	 0	 0	 7:1	 6
2.	Stará	garda	Měřín	 2	 1	 0	 1	 6:2	 3
3.	SK	FC	Křižanov	 1	 0	 0	 1	 0:5	 0
4.	Senioři	VM	 1	 0	 0	 1	 0:5	 0

Výsledky 11. kola Harrach ligy 
mužů
The Lost Generation – Flamen-
go 2:0
Vstřelené branky: 5.’ Votoupal 
Michal, 10.’ Ráček Hynek, 46.’ 
Štefka Stanislav
Obdržené karty: 6.’ Maloušek 
Miloslav ml. ŽK 

Retro Křižanov B – Pobřeží ko-
coviny 3:1
Vstřelené branky: 15.’ Mužátko 
Jan, 23.’ Štěpánek Patrik, 36.’ Ště-
pánek Patrik, 49.’ Malinský Václav, 
17.’ Hrad Luboš, 24.’ Žanda Milan
Kašpaři VM – La Bucañeros 2:1
Vstřelené branky: 44.’ Kubiš Mar-
tin, 35.’ Polák David 
Obdržené karty: 32.’ Málek To-
máš ŽK, 50.’ Bílek Jan ŽK, 32.’ 
Vyskočil Roman ŽK, 47.’ Smejkal 
Eduard ŽK
Kittydogs United – Woolloo-
mooloo Bay 1:4
Vstřelené branky: 23.’ Brabe-
nec Jaroslav (vlastní), 5.’ Lin-
hart Martin, 20.’ Kostelecký 
Milan, 25.’ Čermák Pavel, 33.’ 
Havlík Marek, 34.’ Kostelecký 
Milan, 35.’ Kostelecký Milan, 
40.’ Sedláček Petr, 42.’ Vítek 
Jakub, 48.’ Koláčný Michal, 49.’ 
Kostelecký Milan
Slza VM – SK Mostiště 2:0
Vstřelené branky: 26.’ Raus Dani-
el, 18.’ Beran Vlastimil
Obdržené karty: 42.’ Voborný 
Antonín ŽK, 46.’ Voborný An-
tonín ŽK, 46.’ Voborný Antonín 
ČK 23.’ Burian Viktor ŽK, 34.’ 
Netolický Josef ŽK

Soutěže – Harrach liga mužů
Střelci branek
Hráč Tým Záp. Góly
Linhart M. Woolloo. Bay 10 14
Durajka R. Woolloo. Bay   8 13
Ráček H. Flamengo 11 13
Vítek J. Woolloo. Bay 10 11
Kubec J. Flamengo   9 10
Adam P. La Bucañeros 10   9
Beran V. SK Mostiště 10   8
Štěpánek P. R. Křižanov B 11   8
Bouček M. La Bucañeros   7   7
1.	Woolloo.ooloo	Bay	 11	 10	 0	 1	 61:18	 30
2.	Flamengo	 11	 10	 0	 1	 46:8	 30
3.	SK	Mostiště	 11	 7	 1	 3	 25:18	 22
4.	La	Bucañeros	 11	 6	 1	 4	 45:20	 19
5.	Slza	VM	 11	 5	 1	 5	 13:23	 16
6.	Kašpaři	VM	 11	 3	 2	 6	 16:19	 11
7.	The	Lost	Generation	11	 3	 0	 8	 13:30	 9
8.	Retro	Křižanov	B	 11	 3	 0	 8	 20:45	 9
9.	Pobřeží	kocoviny	 11	 3	 0	 8	 14:42	 9
10.	Kittydogs	United	 11	 2	 1	 8	 12:42	 7

25. dubna
La Bucañeros – Kittydogs United
SK Mostiště – The Lost Genera-
tion
Flamengo – Retro Křižanov B
Pobřeží Kocoviny – Kašpaři VM
29. dubna
Lesáci VM – Stará garda Měřín
SK FC Křižanov – Senioři VM
Slza VM – Kittydogs United

-bíl-

V malé kopané se vedlo Lesákům a ‚Australanům‘

fotbalové soUtěže

I. B třída mužů skupina B
Velká Bíteš B – Šebkovice 2:0
Přibyslavice – Rokytnice n. R. 
2:4
Hrotovice – Telč 1:0
Bohdalov – Měřín 0:1
Polná B – Stařeč 5:1
Křižanov – Studenec 1:2
Jakubov – Bystřice n. P. B 2:2
1.	Hrotovice	 15	 13	 1	 1	 48:13	 40
2. Velká Bíteš B 15 9 2 4 32:27 29
3.	Polná	B	 15	 8	 3	 4	 42:27	 27
4.	Bystřice	n.	P.	B	 15	 8	 2	 5	 40:25	 26
5.	Telč	 15	 7	 2	 6	 32:22	 23
6. Měřín 15 6 3 6 26:32 21
7.	Rokytnice	n.	R.	 15	 7	 0	 8	 21:32	 21
8. Křižanov 15 6 2 7 23:22 20
9.	Stařeč	 15	 6	 2	 7	 21:31	 20
10.	Jakubov	 15	 6	 1	 8	 25:31	 19
11.	Studenec	 15	 5	 2	 8	 22:29	 17
12.	Přibyslavice	 15	 3	 4	 8	 25:32	 13
13.	Bohdalov	 15	 4	 1	 10	 13:31	 13
14.	Šebkovice	 15	 3	 3	 9	 16:32	 12

OP mužů II. třída
Bobrová – O. Bítýška 1:1 (1:0)
Branky: Trnka Jaroslav – Večeřa 

Petr; Rozhodčí: Myška Roman, 
Salaš, Polák Michael; ŽK: 3:1
R. Svratka – Radostín 2:1 (1:1)
Branky: Kříž Pavel, Havránek 
Roman – Fabík Antonín; Roz-
hodčí: Brychta Josef, Šenkýř Jiří, 
Teplý Radek; ŽK: 1:2
Bory – Moravec 2:4 (0:4)
Branky: Vaculík Petr, Novotný 
Antonín – Hladík Jiří 3, Červinka 
Pavel; Rozhodčí: Nebola Jaroslav, 
Trávníček Jiří; ŽK: 0:1
1. Moravec 15 10 2 3 41:27 32
2.	Hamry	 14	 10	 1	 3	 47:24	 31
3. Radostín 14 9 2 3 45:20 29
4.	Nová	Ves	B	 14	 9	 0	 5	 47:32	 27
5.	Rozsochy	B	 14	 7	 4	 3	 27:18	 25
6.	Rad.	Svratka	 14	 8	 1	 5	 33:26	 25
7.	Nedvědice	 14	 7	 3	 4	 27:28	 24
8.	Svratka	 14	 5	 3	 6	 33:34	 18
9. O. Bítýška 14 4 5 5 24:32 17
10. Bory 14 3 5 6 34:36 14
11.	Ujčov	 14	 4	 1	 9	 32:48	 13
12.	Rožná	 15	 3	 1	 11	 27:46	 10
13.	Bobrová	 14	 2	 3	 9	 21:39	 9
14.	Rovečné	 14	 2	 1	 11	 19:47	 7

Zdroj: www.fotbal.cz

MSDD sk. D
FK Blansko – FC VM 3:1 (0:1)
Rozhodčí: Beneš – Jelínková, Há-
dáček. Diváci: 30, branky: Micha-
lík (52.), Trávníček (55.), Buchta 
(88.) – Polanský (35.). Karty: 
žlutá – Benda (24.), Bradáč (27.), 
Ráček (30.), Pokorný (56.), Po-
lanský (63.), Voneš (81.). Sestava: 
Jícha – Pokorný, Štefka, Komí-
nek, Benda – Doucha (60. Voneš) 
– Láznička, Ráček, Bradáč, O. 
Liška (78. Krčál) – Polanský.
Utkání jsme odehráli poprvé 
na  přírodní trávě. Bohužel, klu-
ci předtím nemohli odtrénovat 
na přírodní trávě kvůli špatnému 
počasí.
Na začátku prvního poločasu v 8. 
minutě se dostal do  vážné šance 
Polanský, který zpoza vápna střílel 
těsně vedle brány. O čtyři minuty 
později se osmělili i domácí, když 
se propadl na lajně Benda a Tráv-
níček po  získání míče střílel jen 

do  náručí brankáře Jíchy. Ve  14. 
minutě zahrával PVK Pokorný, 
ale jeho střelu dokázal domácí 
brankář zlikvidovat. Ve 21. minu-
tě Liška vyslal do brejku Polanské-
ho, který postupoval z půlky sám 
na brankáře, ale jeho tutovku do-
kázal bravurně zneškodnit bran-
kář Němec. O dvě minuty později 
si znovu zopakoval samostatný 
únik Polanský, když ho tentokrát 
poslal do  šance Ráček, ale jeho 
opět stoprocentní šanci zlikvido-
val brankář Němec. Ve  25. mi-
nutě zkoušel dalekonosnou střelu 
domácí Keprt, ale s velkými pro-
blémy Jícha vyrazil míč na  roh. 
Ve 29. minutě Polanský přihrával 
Bradáčovi, ale jeho střela byla 
na  poslední chvíli zblokována 
obráncem na  roh. Ve  35. minutě 
Doucha střílel na bránu a domá-
cí brankář vytěsnil míč na  roh. 
Po  rohu zahraném nakrátko při-
hrával Bradáč Polanskému, ten 

tvrdou střelou umístil míč k  tyči 
a bylo to 0:1. V závěru poločasu se 
vyznamenal Jícha, když zneškod-
nil nebezpečnou střelu domácího 
Horáčka.
Do druhého poločasu jsme zůsta-
li myšlenkami v  kabině, protože 
jsme dostali v  52. minutě vyrov-
návací gól na  1:1, kdy se po  au-
tovém vhazování propadl střed 
zálohy a  útočník Michalík střílel 
k tyči. Kluci se pořádně nerozkou-
kali a dostali jsme další gól po ne-
pokrytí hráče, kdy postupovali 3 
domácí hráči proti našim dvěma 
obráncům, a střelou zpoza vápna 
se nemýlil Trávníček. V  59. mi-
nutě Láznička posunul míč mezi 
obránci na Bradáče, který ve sto-
procentní šanci zkolaboval, nedo-
kázal trefit úplně prázdnou bránu. 
V  66. minutě PVK Polanského 
zlikvidoval fantastickým zákro-
kem brankář Němec. V  závěru 
zápasu byl v gólové šanci Pokorný, 

ale ten jako ostatní selhal. Sou-
peř hrozil z  brejků, protože jsme 
otevřeli více hru. Tečku za  smol-
ným zápasem udělal v 88. minutě 
Buchta po propadnutí obrany.
Výsledek je pro nás hodně smolný, 
protože jsme mohli rozhodnout 
o  vítězství v  prvním poločase, ale 
nedokázali jsme vstřelit jasné góly. 
Ve druhém poločase jsme se nesou-
středili na  začátek a  doplatili jsme 
na  inkasované góly. Poté už bylo 
těžké se prosadit, protože soupeř 
hru zavřel. Zbytečně jsme ztratili 
všechny body. Příští týden hrajeme 
doma derby s Vrchovinou.
1.	Sparta	Brno	 14	 13	 1	 0	 57:12	 40
2.	Humpolec	 16	 10	 1	 5	 30:32	 31
3.	Vikt.	Otrokovice	 15	 8	 2	 5	 42:25	 26
4.	Havl.	Brod	 15	 8	 1	 6	 36:29	 25
5.	Blansko	 15	 6	 5	 4	 34:24	 23
6.	Žďár	n.	Sáz.	 15	 6	 4	 5	 24:21	 22
7. Velké Meziříčí 16 7 1 8 29:29 22
8.	Bohunice	 15	 6	 3	 6	 40:34	 21
9.	Pelhřimov	 15	 5	 3	 7	 25:35	 18
10.	Boskovice	 15	 5	 1	 9	 24:33	 16
11.	Vrchovina	 15	 3	 4	 8	 28:48	 13
12.	Líšeň	 15	 3	 3	 9	 28:46	 12
13.	Třebíč	 15	 3	 1	 11	 20:49	 10

-kli-, foto: archiv FC

Starší fotbalový dorost zbytečně přišel o body

-ls-

Nejbližší zápasy

www.mkvm.cz
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SpSM 22. kolo
FC VM U13 – RSM Hodonín 
11:4 (4:2)
Branky: 3× Křivánek, 3× Koude-
la, Maleta, Jeřábek, Burian, Partl, 
Dobeš
FC VM U12 – RSM Hodonín 4:3 
(0:1)
Branky: Vokurka, Malata Mirek, 
Mikuška, Svoboda
SpSM 18. kolo
FC VM U13 – MSK Břeclav 17:9 
(8:4)
Branky: 3× Maleta, 3× Mikuš-
ka, 3× Štveráček, 3× Havelka, 
2× Mitáš, Macek, Loup, Kou-
dela
FC VM U12 – MSK Břeclav 17:5 
(8:2)
Branky: 3× Doležal, 3× Svobo-
da, 2× Vokurka, 2× Kadlec, 2× 
Jindra, 2× Trnka, Malata Mirek, 
Blažek, Čermák -ves-

fotbal žáci

Krajský přebor Vysočiny
Spartak Pelhřimov A – Spartak 
VM A 2595:2428 * 7:1
Nentvich 440:418 Baloun
David 434:384 Kováč
Schindler 442:431 Lavický B.
Novotný 415:390 Korydek
Kalivoda 439:375 Lavický Ji.
Bína 425:430 Lavický Jo.
Spartak VM A – Sokol Častrov 
A 2718:2672 * 5:3
Baloun 469:430 Němec M.
Starý 445:450 Havlíček
Lavický B. 447:484 Votruba
Kováč 457:449 Lapka
Lavický Jo. 426:487 Němec L.
Korydek 474:372 Němec D.
Závěrečný zápas sezony jsme 
odehráli doma. Po  propadáku 
v  Pelhřimově jsme si potřebovali 
napravit reputaci, ale čekal nás su-
pertěžký soupeř z Častrova. Hosté 
si u nás tradičně vylepšují průměr, 
a to, že jich přijelo deset, dokazo-

valo, že jsou řádně nabuzeni. Vy-
hráli jsme po tuhém boji a obhá-
jili páté místo z loňska.
Krajs. soutěž Vysočiny – sk. B
1.	Třebíč	E	 13	 0	 3	 1641	 26
2.	Jihlava	B	 10	 0	 6	 1628	 20
3. Velké Meziříčí B 10 0 6 1596 20
4.	Nové	Město	C	 9	 1	 6	 1591	 19
5.	Jihlava	C	 9	 0	 7	 1580	 18
6.	Třebíč	C	 8	 0	 8	 1602	 16
7.	Třebíč	B	 6	 0	 10	 1565	 12
8.  Velké Meziříčí C 5 1 10 1574 11
9.	Třebíč	F	 1	 0	 15	 1478	 2

V jednotlivcích se nejlépe umístila 
na osmém místě Mičková Kateři-
na (B) s průměrem 413,6. Do dva-
cítky se ještě dostali: 13. Mička Jan 
(B) 406,4; 14. Trnka Jiří (B) 406,2; 
18. Weiss Vladimír (C) 403,1; 19. 
Badalík Miroslav (C) 401,4. Prů-
měry dalších hráčů: Lavický Fran-
tišek (B) 395,2; Kamenský Dušan 
(B) 392,0; Mátl Jaroslav (C) 390,2; 
Lavický Antonín (C) 389,7; Bača 
Jaroslav (C) 380,7; Krejska Rudolf 
(C) 383,8; Fajmonová Iveta (B) 
356,3. -sta-

Našim házenkářům se proti Ivančickým nedaří
2. liga mužů Morava jih
16. kolo
HK Ivančice – TJ Sokol VM 
24:17 (12:8)
V  18. kole zajíždělo naše áčko 
do  Ivančic. S  tímto soupeřem se 
nám na  jeho půdě dlouhodobě 
nedaří a bohužel ani tentokrát to 
nebyla výjimka. V utkání jsme se 
museli obejít bez R. Matušíka a L. 
Konečného.
Obě družstva hned od  začátku 
vsázela na  důraznou obranu, 
za  kterou spolehlivě chytali oba 
brankáři. Skóre otevřeli domácí 
až v 5. minutě a o minutu později 
přidali další branku. Naše druž-
stvo se prosadilo po  několika 
neúspěšných pokusech až v  11. 
minutě. Obě družstva se těžko 
probíjela přes postavené obrany 
a rychlý přechod do útočné fáze 
nebyl prakticky k  vidění. V  roz-
mezí 18. až 26. minuty si domácí 
i  díky přesilovým hrám vytvo-

řili pětibrankové vedení (11:6). 
V  nervózním závěru poločasu 
se podařilo Ivančicím vedení 
udržet, především kvůli žalostné 
úspěšnosti střelby našich hráčů, 
a do šaten se odcházelo za stavu 
12:8.
V  druhém poločase se obraz 
hry neměnil. Obě družstva pře-
devším důrazně bránila, někdy 
až za  hranicí pravidel, bylo tedy 
k  vidění několik přesilových her 
a  oslabení. Více ze hry měli do-
mácí díky větší úspěšnosti střel-
by. Ve  45. minutě se podařilo 
snížit na  rozdíl tří branek 17:14. 
Naději na  zvrat však utnulo ně-
kolik oslabení a domácí si tak dr-
želi pohodlný náskok. V  závěru 
Ivančice své vedení ještě navýšily 
na konečných 24:17.
Pro velmi malou úspěšnost střel-
by se nám nepodařilo v  Ivanči-
cích uspět. Doufejme, že v  příš-
tím utkání se nám bude dařit lépe 

na půdě Kuřimi, která nyní oku-
puje druhou příčku druholigové 
tabulky.
7m hody 4/4:2/2 vyloučení: 5:4 
navíc za  3×2 min. ČK hostující 
Petr Kříbala, počet diváků 90.
Sled branek: 2:1, 4:3, 6:5, 11:6, 
12:8, 15:10, 17:13, 20:15, 22:16, 
24:17.
Sestava a  branky: Stoklasa David, 
Kotík Libor – Trojan Vítězslav 
(7/2), Kříbala Petr (3), Bezděk 
Jakub (3), Fischer Radim (2), Ba-
báček Petr (1), Hron Vojtěch (1), 
Kaštan Jiří, Živčic Pavol, Necid Mi-
loš, trenér Šidlo Ladislav, vedoucí 
družstva Kácal Petr.
1.	Bohunice		 18	 16	 0	 2	 557:431	 32
2.	SK	Kuřim		 18	 12	 2	 4	 495:470	 26
3.	Hustopeče	 17	 11	 1	 5	 482:415	 23
4.	Brno	B	 17	 11	 1	 5	 484:477	 23
5. V. Meziříčí  17 10 0 7 434:442 20
6.	Telnice	 18	 7	 2	 9	 468:478	 16
7.	Sokolnice	 18	 7	 1	 10	 459:519	 15
8.	Maloměřice		 18	 6	 2	 10	 499:475	 14
9.	Prostějov	 18	 6	 2	 10	 491:518	 14
10.	Ivančice	 17	 6	 1	 10	 452:435	 13
11.	Kostelec	n.	H.	18	 5	 3	 10	 431:483	 13
12.	H.	Brod	 18	 1	 1	 16	 444:553	 3

-šid-

Petr Kříbala probíjející se tvrdou ivančickou obranou. Foto: Jaroslav Hugo

Kuželkáři ukončili sezonu

2. liga mladší dorost Morava 
O víkendu čekal naše mladší do-
rostence náročný program. Nej-
dříve v  sobotu odpoledne zajíž-
děli na  horkou půdu do  Ivančic 
a  v  neděli ráno dohrávali utkání 
z  11. kola v  Napajedlech. Doros-
tencům se víkendová utkání vyda-
řila na jedničku a vyhoupli se díky 
zaváhání Rožnova opět na  první 
místo druholigové tabulky!
HK Ivančice – TJ Sokol VM 
28:33 (16:15)
V  nepříjemném prostředí ivan-
čické haly jsme začali s ostychem 
a neustále jsme dotahovali vede-
ní domácích. Hráči se nemohli 
dostat do  tempa, branky střílel 
z  pivota pouze Honza Lečbych 
a  v  rozmezí 15. až 18. minuty 
nám Ivančice odskočily dokon-
ce na  pětibrankový rozdíl (11:6, 
12:7). Po oddechovém čase jsme 
se zkoncentrovali a  do  poločasu 
jsme se zlepšenou hrou dostali 
na nejtěsnější rozdíl (16:15).
Po  poločasové pauze první tři 
minuty domácí ještě odolávali. 
Následně jsme se dostali do ve-
dení, které si Ivančice ve 40. mi-
nutě vzaly zpět (18:19, 22:20). 
Díky bojovnosti a nasazení jsme 
si vypracovali opět dvoubranko-

vé vedení, které jsme si udržovali 
až do 52. minuty, kdy soupeř od-
padl. V  poslední pětiminutovce 
jsme již navýšili vedení na  ko-
nečných 28:33 a po kolektivním 
výkonu jsme si připsali cenné 
vítězství. 

7m hody 4/3:4/2 vyloučení: 
3+1×ČK:4, diváků 85.
Sled branek: 2:1, 5:3, 7:6, 12:7, 
14:14, 16:15, 18:19, 22:20, 23:24, 
24:27, 26:28, 28:33.
Sestava a  branky: Drápela Voj-
těch – Pavliš David (7), Blaha 

Tomáš (7), Lečbych Jan (6), Fiala 
Martin (5/1), Stupka Tomáš (4), 
Svoboda Filip (2), Janíček Martin 
(2), Pažourek Tomáš, Macoun 
Filip, Frejlich Tomáš, Ambrož 
Michael, trenér Šidlo Ladislav, 
vedoucí družstva Kácal Petr.

Slavia Fatra Napajedla – TJ So-
kol VM 22:28 (13:14)
V  úvodu utkání jsme si vypraco-
vali mírné vedení. Naše aktivní 
vysunutá obrana dělala domácím 
problémy, ale nedařil se nám rych-
lý přechod do útoku. Gólově jsme 
nezužitkovali ani vyložené branko-
vé příležitosti po pěkných kombi-
nacích, a tak se v 17. minutě Fatra 
ujala vedení v  poměru 7:6. Hráči 
neztráceli hlavu, hráli trpělivě svoji 
hru a opět jsme dokázali přelít ve-
dení na naši stranu, které jsme udr-
želi až do poločasu. Do šaten se tak 
odcházelo za stavu 13:14.
V úvodu druhé půle jsme si udr-
žovali dvoubrankové vedení. 
Hráči předváděli pěkné kombi-
nace, individuálně se dařilo pro-
nikat Martinu Janíčkovi a  také 
dobře fungovala spolupráce 
Pavliš – Lečbych. Bohužel, čas-
to jsme ztroskotali v  zakončení 
na  dobře chytajícím domácím 
brankáři a  ve  48. minutě Napa-
jedla srovnala na 20:20. Do hry 
naskočil do  té doby odpočíva-
jící Tomáš Blaha a  dvěma tre-
fami dostal naše družstvo opět 
do  vedení. Následně v  bráně 
exceloval Vojtěch Drápela, který 
zlikvidoval několik těžkých střel 

a sedmimetrový hod. Úspěšně se 
podařilo sehrát oslabení 6 na  4 
a v závěru jsme navyšovali vede-
ní na konečných 22:28.
Po  dvou úspěšných utkáních se 
dorostenci po zaváhání Rožnova 
s Polankou dostali na čelo druho-
ligové tabulky. Příští víkend nás 
čeká těžké utkání právě v Polance 
nad Odrou, kde budeme chtít po-
tvrdit postavení v tabulce!
7m hody 2/1:2/2 vyloučení: 
5+1×ČK:6, diváků 30.
Sled branek: 1:3, 3:4, 7:6, 8:10, 
10:12, 13:14, 15:17, 17:19, 20:20, 
21:24, 22:28.
Sestava a  branky: Drápela Voj-
těch – Janíček Martin (8), Lečbych 
Jan (6/2), Pavliš David (5), Blaha 
Tomáš (3), Svoboda Filip (3), Fi-
ala Martin (1), Stupka Tomáš (1), 
Ambrož Michael (1), Frejlich To-
máš, Pažourek Tomáš, Macoun 
Filip, trenér Šidlo Ladislav, vedou-
cí družstva Kácal Petr.
1. Velké Meziříčí 16 13 1 2 467:400 27
2.	Rožnov	p.	R.	 16	 13	 0	 3	 497:397	 26
3.	Zlín	 15	 11	 1	 3	 476:377	 23
4.	Polanka	 16	 10	 0	 6	 408:391	 20
5.	Telnice	 17	 9	 0	 8	 499:462	 18
6.	Ivančice	 17	 8	 0	 9	 508:527	 16
7.	Dolní	Cerekev	 16	 6	 0	 10	 429:466	 12
8.	Prostějov	 17	 5	 1	 11	 495:495	 11
9.	Napajedla	 16	 5	 1	 10	 394:450	 11
10.	Litovel	 16	 5	 0	 11	 414:471	 10
11.	Nové	Bránice	 16	 2	 0	 14	 345:496	 4

Velkomeziříčský Martin Fiala zakončuje z křídla. Foto: Jaroslav Hugo
-šid-

Dorost házené je po víkendu první v tabulce

Liga Vysočiny muži 
11. kolo
TJ Sokol Bystřice nad Pernštej-
nem – TJ Sokol VM B 26:12 
(10:9)
V  11. kole oplatila Bystřice 
porážku našemu rezervnímu 
družstvu. První půle byla vy-
rovnaná a naše družstvo ztráce-
lo jednu branku. V druhém po-
ločase přišla herní a  branková 

mizérie a naše béčko si odvezlo 
výprask v  podobě brankového 
účtu 26:12.
7m hody 2/2:2/2, vyloučení: 
2:1. Sestava a branky: Kůra Petr 
– Pospíšil Jan (4/2), Juránek Ja-
kub (2), Málek Tomáš (2), Kaš-
tan Petr (1), Strašák Pavel (1), 
Brabec Josef (1), Horák Petr (1), 
Kubiš David, vedoucí družstva 
Kaštan Petr.

1.	Bohunice		 18	 16	 0	 2	 557:431	 32

2.	SK	Kuřim		 18	 12	 2	 4	 495:470	 26

3.	Hustopeče	 17	 11	 1	 5	 482:415	 23

4.	Brno	B	 17	 11	 1	 5	 484:477	 23

5. V. Meziříčí  17 10 0 7 434:442 20

6.	Telnice	 18	 7	 2	 9	 468:478	 16

7.	Sokolnice	 18	 7	 1	 10	 459:519	 15

8.	Maloměřice		 18	 6	 2	 10	 499:475	 14

9.	Prostějov	 18	 6	 2	 10	 491:518	 14

10.	Ivančice	 17	 6	 1	 10	 452:435	 13

11.	Kostelec	n.	H.	18	 5	 3	 10	 431:483	 13

12.	H.	Brod	 18	 1	 1	 16	 444:553	 3-šid-

Rezervní tým házenkářů se z Bystřice 
vrátil s výpraskem

Jasenice: 8. ročník turistického pochodu Zpět k pramenům
Sraz účastníků je v sobotu 11. května 2013 v 8.30 hodin na návsi u kaple, délka trasy max. 12 km.
Směr pochodu: k pamětní lípě nad kostelem sv. Klimenta, dále směrem do oblasti zvané Lotenáře.
Zastavení: u památné lípy, u nové studánky (její slavnostní požehnání a křest), u studánky (Kojenecká) 
pod Říhovou hájenkou i u hájenky, u památné borovice u Nových Sadů, u rybníka Korbel, táborák a opé-
kání uzenin. Cesta zpět po pramenu Jasinky, kolem jestřabské louky, stříbrného dolu, jeskyně Jezevčí díra
do Jasenice. Účast nutno předem nahlásit SMS na tel. 606 115 152, e-mailu: tondasmaha@seznam.cz.
Možnost zakoupení občerstvení, grilování jasenických specialit za doprovodu příjemné country hudby.
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Velmez doma vybojoval důležité tři body

na fotbal
– na umělou trávu za 3. ZŠ
v sobotu 27. dubna v 16.00 muži 
FC VM B – SFK Vrchovina B
– do Pelhřimova
v neděli 28. dubna v 16.00 FK 
Pelhřimov – muži FC VM A

MSD sk. D
FC VM – SFK Vrchovina 1:0 (0:0)
Střelci: 82. Simr. Rozhodčí: Hrů-
za, Kučerík, Sedláček. Sestava FC 
VM: Invald – Mucha Z., Souček, 
Doucha, Bouček – Dufek (90. 
Vyskočil), Šimáček, Smejkal (69. 
Polanský), Krejčí, Netrda (90. Po-
korný) – Simr, na lavičce Siman-
dl, trenér Smejkal. ŽK: Šimáček 
2×, Souček, Krejčí, Simr, Dufek 
– Follprecht 2×, Vítek, Chmelík. 
ČK: 69. Šimáček – 72. Follprecht. 
Diváků 391.
Další divizní utkání přineslo, 
za  příjemného slunečného po-
časí a  před početnou diváckou 
návštěvou, okresní derby. Hos-
té se představili důraznou hrou 
z vysunutým presinkem, domácí 
se snažili o  kombinaci a  křídel-
ní hru. První šanci si připravi-
li ve  4. min domácí hráči, když 
po průniku Jardy Dufka rozehrál 
rohový kop Miloš Netrda, ale 
jeho centr do  vápna Honza Ši-
máček ani Zdeněk Mucha před 
hostující bránou netrefili. Sou-
peř se dostal do našeho pokuto-
vého území po dvou zbytečných 
ztrátách míčů, když první akci 
zastavil skluzem Petr Doucha 
a  druhou důrazným odkopem 
Milan Souček. Byli to však hos-
té, kteří i nadále svým pohybem 
a  vysunutým presinkem nuti-
li domácí hráče k  nakopávání 
dlouhých míčů, jež svým důra-

zem, často na  hranici pravidel 
dokázali získávat a  přecházeli 
do  rychlých protiútoků. V  11. 
min se po  přihrávce od  Kolaří-
ka dostal ve  vápně k  zakončení 
Pavel Sodomka, ale jeho střela 
na  zadní tyč minula bránu do-
mácích. Ve  14. min se po  pří-
mém kopu a sérii tečí dostal míč 
k  volnému Milanovi Součkovi, 
tomu však odskočil a  gólman 
Vítek jej zachytil. V  16. min se 
po  centru do  vápna a  posunutí 
míče Romanem Invaldem dostal 
k  zakončení Petr Sodomka, ale 
bránu také netrefil.
V 19. min dlouhý centr na hrani-
ci vápna sklepl Pavel Simr na na-
bíhajícího Jardu Krejčího, jeho 
přízemní střela šla jen těsně vedle 
levé tyče brány gólmana Vítka. 
Ve 23. min se dostal k zakončení 
Brabec, náš gólman byl však po-
zorný. Ve 31. min rozehráli hos-
té přímý volný kop, nebezpečný 
centr do vápna opět zachytil Ro-
man Invald. Ve 34. min se ve váp-
ně objevil v  nebezpečné pozici 
Rostislav Sodomka, přihrávku 
však nezpracoval. Ve  37. min 
vybojoval míč Pavel Simr, jeho 
zakončení z úhlu však postráda-
lo přesnost. Ve 43. min zahrozili 
hosté z  rohového kopu, ale hla-
vička Dvořáčka šla nad. Když už 
se zdálo, že se do konce poločasu 
nebude měnit skóre zápasu, pod-
skočil náš Milan Souček dlouhý 

nákop a  Skalník šel sám na  naši 
bránu. S  jeho tvrdou střelou si 
však dobře vyběhnuvší Roman 
Invald poradil.
Ve  druhém poločase přidali do-
mácí hráči na důrazu v osobních 
soubojích a  hra se vyrovnala. 
V 50. min se na hranici vápna do-
stal k zakončení Michal Bouček, 
ale jeho střela byla zblokována.  
V  53. min hledal Miloš Netrda 
ve vápně Pavla Simra, bohužel si 
nevšiml nabíhajícího Jardy Duf-
ka, a tak obrana hostů míč odkli-
dila do bezpečí. V 63. našel dlou-
hý pas za naší obranou Chmelíka, 
ten však přihrávku nezpracoval. 
V  65. min se po  rohovém kopu 
Miloše Netrdy trefil krásně 
hlavou Petr Doucha, bohužel, 
jeho tečovaná hlavička skončila 
na tyči hostující brány. Potom se 
na hřišti začalo jiskřit, v 69. min 
po zbytečném skluzu a druhé žlu-
té kartě odešel předčasně do ka-
bin Honza Šimáček, za tři minuty 
ho následoval po  faulu na  pro-
nikajícího Jardu Dufka hostující 
Follprecht. Na hřišti bylo k vidě-
ní hodně osobních soubojů, a tak 
po  ostřejších zákrocích uviděli 
ŽK i  jiní účastníci zápasu. V 82. 
min vybojoval Zdeněk Mucha 
dva souboje, přistrčil míč do váp-
na na volného Jardu Dufka, a ten 
místo zakončení našel na malém 
vápně Pavla Simra, pro kterého 
již nebyl problém dopravit míč 

do  odkryté brány hostů – 1:0. 
I  když se hosté snažili v  závě-
ru utkání o  vyrovnání, pozorná 
obrana, patřičné nasazení a  dů-
raz v  osobních soubojích našich 
hráčů je již do nebezpečného za-
končení nepustily.
Vyjádření trenéra Libora Smej-
kala st.: „Dnes jsme byli svědkem 
velmi vyrovnaného souboje dvou 
týmů, když v  prvním poločase 

byli lepší naši hosté, především 
díky svému důrazu, nasaze-
ní a  velmi dobrému presinku. 
Ve druhé půli jsme přidali na dů-
razu a  hru vyrovnali. Nakonec 
se k  nám přiklonilo i  to potřeb-
né štěstí a  po  pěkné kombinaci 
jsme si připsali tři důležité body. 
Bylo to naše první vítězství v šes-
tém derby tohoto ročníku a jsem 
za něj velmi rád.“

Domácí Eduard Smejkal (vlevo) v souboji s hráčem Vrchoviny. Foto: Iva Horká

1.	Třebíč	 17	 11	 4	 2	 23:8	 37
2.	Líšeň	 18	 11	 4	 3	 31:17	 37
3.	Napajedla	 18	 10	 4	 4	 39:18	 34
4. Velké Meziříčí 18 9 2 7 30:28 29
5.	Vrchovina	 18	 6	 7	 5	 21:18	 25
6.	Pelhřimov	 19	 7	 4	 8	 29:33	 25
7.	Bystřice	n.	P.	 18	 6	 5	 7	 27:36	 23
8.	Hodonín	 18	 6	 4	 8	 21:20	 22
9.	DOSTA	Bystrc	 17	 6	 4	 7	 20:30	 22
10.	Bohunice	 18	 5	 6	 7	 29:25	 21
11.	Polná	 18	 5	 6	 7	 25:31	 21
12.	Vikt.	Otrokovice	 18	 5	 4	 9	 27:29	 19
13.	Vyškov	 17	 3	 8	 6	 18:18	 17
14.	Tasovice	 17	 5	 2	 10	 20:31	 17
15.	Spytihněv	 17	 4	 4	 9	 18:36	 16

Na  nedělním zápase FC Velké 
Meziříčí s celkem SFK Vrchovina 
předal během přestávky předseda 
FC VM Petr Ostrý Janu Fňukalo-
vi dárek k 75. narozeninám. Ten 
byl mimo jiné oceněn v  anketě 
Sportovec města letos v  březnu 
za  rozvoj zdejší kopané. V  krát-
kém rozhovoru ho na  hřišti vy-
zpovídal komentátor utkání Otto 
Doležal. Na otázku, jaký má nej-
větší zážitek z  fotbalové kariéry 
ve  Velkém Meziříčí, pan Fňukal 
odpověděl, že je to postup naše-
ho A týmu do divize. Poté J. Fňu-
kal zavzpomínal na hráče Interu 
Bratislava Fera Mráze, kterého 
do místního klubu přivedl Ema-
nuel Zahradník díky VZS v  La-
vičkách.

Text: Iva Horká, Otto Doležal
Foto: Iva Horká

Jan Fňukal obdržel dárek od fotbalistů Ženy podlehly Bohunicím
2. liga házené žen
Tatran Bohunice – TJ Sokol VM 
26:17 (13:10)
Po vydřeném vítězství v minulém 
kole na  domácí půdě tentokrát 
naše hráčky předvedly podprů-
měrný výkon. První poločas ještě 
stačily s  ambiciózním domácím 
týmem držet krok alespoň v her-
ních činnostech. Po  přestávce je 
však soupeřky zcela „přejely“ 
souhrou a  zejména pohybem. 
Většina našich hráček postupně 
„odpadávala“ i  fyzicky. Spousta 
útočných pokusů končila chy-
bou a  byla ihned trestána gólo-
vě domácími hráčkami. Rychlé 
a  přesně zakončené brejky již 
v  rozmezí 30.–40. minuty prak-
ticky rozhodly o  osudu utkání. 
Bohunické tak získaly velice 
lacino desetibrankový náskok. 

Zbylá fáze souboje pak byla již 
jen formalitou. V našich barvách 
zaslouží zmínku za  snaživý vý-
kon snad jen brankářka Marcela 
Babáčková, domácí střeleckou 
formu a  herní apetyt potvrdila 
na spojce hrající Jarmila Chromá. 
7m hody 5/3:3/2, bez vylouče-
ní. Sled branek: 2:0, 5:3, 7:5, 9:7, 
12:7, 16:10, 20:14, 24:14.
Hrály: Babáčková Marcela – Pa-
calová Lenka, Svobodová Diana 
(3), Chromá Jarmila (9/2), Dvo-
řáková Šárka (2/1), Závišková 
Iva (3), Hladíková Denisa, Neci-
dová Soňa, Fischerová Michaela, 
Kratochvílová Monika. Trenér 
ing. Tvarůžek.
1.	Bohunice	 17	 13	 1	 3	 470:349	 27
2.	Karviná	 18	 13	 1	 4	 476:370	 27
3.	Olomouc	 18	 11	 1	 6	 445:366	 23
4. V. Meziříčí 18 8 0 10 442:464 16
5.	Velká	Bystřice	17	 4	 1	 12	 337:410	 9
6.	Vlčnov	 16	 1	 0	 15	 276:487	 2
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Oddíl házené Velké Meziříčí zve 
do  svých řad chlapce a  děvčata 
narozené 1995–2003 se zájmem 
o pohyb.
Pravidelné tréninky: pondělí až 
pátek 15.30–19.30 hodin ve spor-
tovní hale za Světlou. 

náboR dětí 
do HáZené

-záv-

1. A tř., sk. B
Sokol Kouty – FC VM B 2:0 (1:0)
Rozhodčí: Šrámek – Zadina, Nie-
derle. Diváci: 70, branky: Růžička 
(30.), Rousar (59.), karty: žlutá 
– Vyskočil (23.), Halámek (62., 
68.), červená – Halámek (68.). 
Sestava: Jícha – Kozuň (22. An-
toš, 72. Malec), Halámek, Polák, 
Maloušek – Liška, Vítek, Štefka, 
Vyskočil – Beran, Vahila.
Utkání jsme hráli na přírodní trá-
vě. Na té naši hráči vůbec netré-
novali, protože okolní tréninkové 
hřiště bylo pod vodou. Hráli jsme 
zápas na  velmi měkkém terénu 
a hlavně na kostrbatém povrchu.

Do  první nebezpečné šance se 
dostal domácí Cejpek, který 
otestoval střelou Jíchu, jenž byl 
na správném místě. V 16. minu-
tě střílel ze strany na  brankáře 
Eliáše Vyskočil, ale jeho jedo-
vatou střelu letící k  tyči vyrazil 
na  roh. Ve  22. minutě musel 
pro zranění kotníku odstoupit 
Kozuň, kterého nahradil Antoš. 
Do velmi dobré šance se dostal 
Liška, ale ve vápně místo rychlé 
střely, přišel jednoduše o  míč. 
Ve  28. minutě poslal jedovatou 
střelu na  bránu Tenkl, ale míč 
naštěstí skončil nad. O  minu-
tu později se dostal do  brejku 

velmi nebezpečný Cejpek, ale 
zneškodnil ho Jícha. Ve 30. mi-
nutě Parma zahrával rohový 
kop do  vápna, kde míč skončil 
na  zadní tyči, odtud se dostal 
k Růžičkovi, který jej vleže do-
pravil hlavou do  brány. Ve  37. 
minutě Liška prošel ve  velkém 
vápně přes tři obránce, ale mís-
to nahrávky pod sebe na  volné 
hráče střílel jen do  boční sítě. 
Ve  40. minutě se po  zahra-
ném rohu domácích odrazil 
míč k  Rousarovi, který vypálil 
z  prvé, ale jeho střelu mířící 
pod břevno vyhlavičkoval Po-
lák na  roh. V  závěru zápasu se 

dostal do  samostatného úni-
ku Cejpek, ale nedokázal míč 
usměrnit do brány po vyběhnu-
tí Jíchy.
Ve  druhém poločase v  50. mi-
nutě se dostal do  dobré šance 
Tenkl, ale jeho střela skončila 
těsně vedle tyče. O sedm minut 
později poslal dlouhý míč Čech 
do  vápna k  Cejpkovi, ale ten 
trestuhodně minul bránu. V 59. 
minutě odvrátil těžký míč Halá-
mek na roh. Po zahraném dlou-
hém rohu si na míč naběhl Rou-
sar a hlavičkou jej poslal do naší 
svatyně. V  67. minutě se dostal 
do  úniku Cejpek, ale Jícha si 

s ním dokázal poradit, když ne-
dokázal opět proměnit tutovku. 
V 69. minutě po druhé žluté kar-
tě byl vyloučen Halámek. Od té 
doby jsme hráli na  tři obránce 
a  zkoušeli jsme stále otočit vý-
sledek, ale bohužel se nepovedlo. 
Soupeř v závěru zápasu nedoká-
zal 6 vyložených brejků promě-
nit, buď jim stál v  cestě dobře 
chytající brankář Jícha, nebo 
sami selhali v koncovce.
„Kouty se nacházely na  posled-
ním místě v  tabulce. Jeli jsme 
s  cílem dovézt minimálně bod, 
ale bohužel se nepovedlo. Zápas 
jsme si naprosto prohráli sami. 

Nedokázali jsme na začátku zápa-
su proměnit dvě šance. Kazili jsme 
jednoduché přihrávky, špatně 
jsme zpracovávali míče na těžkém 
terénu a vůbec jsme se nenabíze-
li,“ řekl po  zápase smutně trenér 
Libor Smejkal mladší.
1.	Štěpánov	n.	S.	 16	 11	 1	 4	 34:19	 34
2.	Přibyslav	 15	 7	 6	 2	 37:23	 27
3.	Rantířov	 16	 8	 1	 7	 38:37	 25
4.	Budišov-Nárameč	 15	 7	 3	 5	 29:23	 24
5.	Stonařov	 16	 6	 5	 5	 40:36	 23
6. V. Meziříčí B 17 7 2 8 31:28 23
7.	Křoví	 15	 6	 4	 5	 27:32	 22
8.	Třebíč	HFK	B	 17	 6	 3	 8	 34:35	 21
9.	Žďár	n.	S.	B	 15	 6	 3	 6	 32:35	 21
10.	Rapotice	 16	 5	 5	 6	 34:40	 20
11.	Herálec	(ZR)	 15	 5	 4	 6	 45:47	 19
12.	Vrchovina	B	 15	 4	 4	 7	 20:28	 16
13.	Želetava	 15	 5	 1	 9	 37:49	 16
14.	Kouty	 15	 5	 0	 10	 18:24	 15

Benfika prohrála utkání s posledním celkem tabulky, se Sokolem Kouty
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