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I příští číslo Velkome-
ziříčska č. 18 bude vý-
jimečně vycházet ve 
čtvrtek 9. 5. z důvodu 
státního svátku, který 
připadá na středu 8. 
května (Den vítězství).

Příště 
vycházíme 
též ve čtvrtek!

Setkání a chat se starostou 
Setkání občanů se starostou města Rado-
vanem Necidem na téma doprava ve městě 
se koná 2. května v 16 hodin na malé scéně 
Jupiter clubu, Náměstí 17, Velké Meziříčí. 

Chatovat můžete 9. května od 16 do 17.30. 
Dotazy lze posílat již 8. 5. 
Odkaz na stránku chatu: 
http://www.mestovm.cz

Pietní vzpomínka

3. května 2013 na hřbi-
tově Karlov ve Velkém 
Meziříčí u památníku 
padlých. 
Začátek v 17 hodin. 
Odjezd autobusu v 
16.30 hodin od Jupiter 
clubu se zastávkou U 
Kozů. 

Více na straně 2

Divadla

▶ Deštivé dny
2. května 2013

▶ Válka Roseo-
vých
8. května 2013.

Vše v Jupiter clu-
bu, Vel. Meziříčí
   Více na straně 9

Denní menu již od 210 Kč.
Denně 5 čerstvých jídel. Jídla vám dovezeme zdarma 
přímo domů nebo na vámi zvolené místo.
Nemusíte vážit a počítat kolik a co sníte.
Úbytek váhy je průměrně 4–5 kg za měsíc.

e-mail: info@krabickyvm.cz, www.krabickyvm.cz
dotazy na tel. čísle: 777 702 101, po–pá 8.00–18.00

K R A B I C K O V Á 
D I E T A  V M

ˇ

Zhruba sta tisíc mohou dosáhnout počty položek, o něž požádají v dal-
ším půlroce církve a náboženské společnosti Českou republiku v rámci 
restitucí. Jde o pozemky, stavby i umělecké a sakrální předměty. 

K dnešku církve a náboženské společnosti podle aktuálních informací po-
žádaly o vrácení více než osmi tisíc pozemků a třiadvaceti staveb. O ma-
jetek, který se církvím navrátí, by se podle názoru biskupů měly postarat 
diecéze, a to tak, že si najmou ekonomické odborníky a poradce. Nemělo 
by to údajně ležet na farářích, kteří mají jiné povinnosti.
Jak se na otázku restitucí dívají zástupci dvou největších církví v našem 
městě, si můžete přečíst v následujících rozhovorech. Naše redakce oslovila 
děkana Římskokatolické farnosti ve Velkém Meziříčí Lukasze Szendzie-

lorze a faráře Českobratrské církve evangelické ve Velkém Meziříčí Pavla 
Janošíka. Ten odpovídá jako první. Jeho kolega, zástupce římskokatolické 
církve, přijde na řadu příště.

V jakém rozsahu se bude vaší církvi vracet 
majetek a pozemky v našem městě a okolí?
Ještě než odpovím na první otázku, děkuji redakci týdeníku Velkomeziříč-
sko za prostor, který se rozhodla tomuto tématu věnovat. 
Moje první odpověď je stručná: Českobratrské církvi evangelické se ve Vel-
kém Meziříčí a okolí nic vracet nebude.

Jaký názor na restituce máte Vy osobně?
Zákon o  zmírnění některých majetkových křivd způsobených církvím 
a náboženským společnostem v době nesvobody a o vypořádání majetko-
vých vztahů mezi státem a církvemi má podle mého názoru svá pozitiva 
i negativa. 
Je třeba připomenout, že hlavním hybatelem tohoto zákona nebyly církve, 
ale stát. Všechny jeho klíčové instituce (Ústavní soud, právnické fakulty, 
Ústav státu a práva…) byly dlouhodobě zajedno v tom, že církve mají le-
gitimní nárok na navrácení komunisty ukradeného majetku. Z tohoto dů-
vodu byly také mnohé majetky již od roku 1992 blokovány pro účely bu-
doucích církevních restitucí. Vzhledem k téměř dvacetiletému odkládání 
tato blokace paralyzovala rozvoj mnoha obcí. Největší zájem na vyrovnání 
a vyjasnění majetkoprávních poměrů měl tedy stát.  
Druhým hybatelem byla římskokatolická církev jako restituent 98 % ná-
rokovaného majetku. Českobratrská církev evangelická se spolu s dalšími 
nekatolickými církvemi a s Federací židovských obcí stala třetím „hráčem“ 
celé akce až dodatečně. Stalo se tak ve chvíli, kdy dva hlavní hráči – stát 
a  římskokatolická církev – navrhli, aby se společně s  restitucemi vyřešil 
i druhý zásadní problém ve vztahu českého státu a jeho církví, totiž pře-
chod na samofinancování. 
Vzhledem k  takto vyřešeným restitučním závazkům vůči církvím mohl 
stát v rámci stejného zákona vyhlásit, že během následujících 17 let po-
stupně ukončí dosavadní financování duchovních ze státního rozpočtu, 
a to bude pak již jen na církvích samotných. 
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Proběhly přijímací 
zkoušky

Novinkou v Městské knihovně 
Velké Meziříčí je bibliobox Josef. 
Ten za vás kdykoliv převezme 
knihy, časopisy, CD i DVD, které 
nesete vrátit mimo provozní dobu 
instituce. Pracuje totiž čtyřiadva-
cet hodin denně, sedm dní v týd-
nu. Podle sdělení ředitelky Ivany 
Vaňkové rozšířil řady knihovníků 
nedávno a stojí venku před hlav-
ním vchodem do knihovny. Ta se 
nachází na Poštovní ulici, napro-
ti školní jídelně. Výpůčky, které 
budou odepsány další pracovní 
den, je třeba do zařízení vklá-
dat do určeného vhozu hřbetem 
napřed a po jedné. „Nevhazujte 
svoji průkazku, vrácení proběh-
ne hladce díky čárovým kódům,“ 
upozorňuje ředitelka a dodává, 
„případné upomínky uhradíte 
při osobní návštěvě.“ Bibliobox 
není jediným překvapením to-
hoto jara. „Nově vám zapůjčíme 
dioptrické brýle na čtení, a když 
se rozprší, také deštník,“ doda-
la Vaňková. Zprac.: Iva Horká

Jaké budou církevní restituce v našem městě?
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Praktickým zařízením na vrácení výpůjček mimo provozní dobu se nově pyšní 
zdejší knihovna. Foto: MěK Velké Meziříčí

Výpůjčky převezme bibliobox
Velkomeziříčské střední ško-
ly mají za  sebou první kola 
přijímacích zkoušek. Jediné 
gymnázium 2. kolo pořádat 
nebude, neboť naplnilo obě 
třídy. Na  střední škole řemesel 
a služeb bude další kolo nejspíš 
v červnu a na hotelové škole to 
zatím není jisté.

Přijímací zkoušky na  střední 
školy pro školní rok 2013/2014 
probíhaly 22. a  23. dubna 2013. 
Uchazeči o studium již tedy vědí, 
zda zkoušku udělali a  byli přija-
ti. Nyní běží desetidenní lhůta 
na  to, aby odevzdali na  školu, 
kam se dostali, zápisové lístky. 
Takže teprve až někdy ve druhém 
květnovém týdnu budou mít ško-
ly jistotu, kolik studentů k  nim 
pro příští školní rok nastoupí.

Gymnázium má plno
Gymnázium Velké Meziříčí ote-
vře po  prázdninách opět dvě 
třídy – čtyřletého a  víceletého 

studia. Přihlášek do  1. ročníku 
nižšího stupně osmiletého studia 
škola evidovala 51 – z nich čtyři-
cet devět žáků přijímací zkoušky 
úspěšně zvládlo a třicet jich bylo 
přijato. Dalších devatenáct ob-
drželo informaci o  nepřijetí pro 
nedostatečnou kapacitu. Dva zá-
jemci u přijímaček neuspěli.
Do čtyřletého studia se letos hlá-
silo 61 zájemců. Opět třicet jich 
bylo přijato, dvacet sedm ne ač-
koliv přijímačky zvládli a  dva 
u  zkoušky neprospěli. Dva zá-
jemci se nakonec ke zkoušce ani 
nedostavili. „Je škoda, že jsme 
na  čtyřleté studium museli od-
mítnout řadu dobrých žáků,“ po-
znamenal ředitel gymnázia Aleš 
Trojánek, který jinak může být 
se zájmem budoucích studentů 
spokojen. I  kdyby totiž někteří 
nakonec na  zdejší gymnázium 
zápisový lístek neodevzdali, těch 
úspěšných čekatelů „pod čarou“ 
zůstává dost.

ing. Ladislav Molnár
Zahradní centrum v Budišově 

rododendrony, azalky, 
zakrslé jehličnany, 
tr valky, skalničkyotevřeno po-pá 9-17 hod 

sobota 8-12 hod tel.: 568 875 403, 736 484 434, 736 484 435
w w w. zahradnictv ivm.cz 

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

ZAHRADNICTVÍ, Vídeň 91
Jarní nabídka: velký výběr růží – 
čajohybridy jednobarevné 
i dvoubarevné, polyantky, pnoucí, 
minirůže. Ovocné stromky, 
macešky, skalničky. 

Lidé ve Velkém Meziříčí budou moci připomínkovat Bílou knihu dopravy
Bílá kniha dopravy, tedy se-
znam nejdůležitějších doprav-
ních problémů ve městě, budou 
moci obyvatelé města poprvé 
vidět na  pravidelné diskuzi se 
starostou 2. května. 

Zároveň budou moci k  tomuto 
strategickému dokumentu přidat 
své připomínky a další podněty. 
„Jde zatím o  pracovní verzi do-

kumentu, která má za  sebou 
první dvě kola debat v radě měs-
ta a  na  pracovním semináři za-
stupitelů. Všechny připomínky 
politiků jsme zapracovali a  teď 
nás čeká debata s veřejností,“ po-
pisuje starosta Radovan Necid. 
Rada města i  zastupitelé se nad 
dokumentem sešli dvakrát, vždy 
za přítomnosti expertů z doprav-
ního inspektorátu. „Ti nám při-

spěli velmi dobrými odbornými 
radami. Doporučili nám napří-
klad, abychom některé úpravy, 
třeba kruhové křižovatky, nejpr-
ve provizorně a vratně vybudova-
li pro zkušební provoz, abychom 
mohli sledovat, zda se taková 
úprava na dopravě nějak pozitiv-
ně odrazí,“ řekl starosta.
Bílou knihu dopravy se radnice 
rozhodla vydat proto, aby měla 

k  dispozici jakýsi seznam toho, 
co je třeba ve  městě postupně 
udělat, aby se dopravní situace 
zlepšila. Dokument má dvě čás-
ti. V  první z  nich jsou opravy 
a  stavby na  krajských silnicích. 
Prakticky všechny nejdůležitější 
dopravní tepny města jsou totiž 
krajské silnice, včetně páteřní 
průjezdní ulice Hornoměstská, 
resp. Novosady a  Karlov. Veške-

ré dopravní změny v  této části 
jsou tedy v  režii kraje, město 
může pouze připravit co nejlepší 
podmínky (případný výkup po-
zemků, součinnost při opravách 
inženýrských sítí pod povrchem 
apod.), nebo se snažit změny 
s krajem vyjednat. 
Druhá část Bílé knihy dopra-
vy obsahuje změny na  měst-
ském majetku, tedy na  silnicích 

ve vlastnictví Velkého Meziříčí. 
Všechny problémy jsou popsá-
ny včetně navrhovaného řešení 
(někdy i  v  několika variantách) 
a  samozřejmě hrubého odhadu 
finančních nároků. „Při navrho-
vání bylo naším záměrem přede-
vším shromáždit klíčové doprav-
ní problémy města do  jednoho 
souhrnného dokumentu. 
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Omezení dopravy na dálnici 
D1 v souvislosti s její moder-
nizací začnou již příští čtvrtek 
9. května, a to i na Velkomezi-
říčsku. 

Prvními úseky, kde bude zaháje-
no vytyčování dopravního zna-
čení, jsou mezi Lhotkou a  Vel-
kou Bíteší a Větrným Jeníkovem 

a  Jihlavou. Poté začnou vlastní 
práce. Podle informace z  Ředi-
telství silnic a  dálnic stanovený 
termín vyplynul z  harmonogra-
mu výstavby předloženého ze 
strany zhotovitelů. Volbu termí-
nu přitom ovlivnily také ohledy 
na státní svátek 8. května, během 
kterého se očekává intenzivnější 
doprava na prodloužený víkend. 

Proto práce začnou až po  svá-
tečním dnu. V  první a  druhé 
etapě bude provizorně rozšířena 
vozovka v  jednom směru, pří-
padně mosty a  proběhnou další 
s tím související práce, jako třeba 
realizace inženýrských sítí apod. 
To podle harmonogramu potrvá 
zhruba tři až čtyři měsíce.

Od prvního července 2013 
bude mít příspěvková organi-
zace Základní škola a Mateřská 
škola Dolní Heřmanice nové 
vedení. 

Mgr. Pavla Kamanová z Velkého 
Meziříčí zvítězila v  konkurzním 
řízení, kam se přihlásilo celkem 
šest uchazečů. P. Kamanová, kte-
rá je v  současné době učitelkou 
prvního stupně jedné z  velko-
meziříčských základních škol, 
byla jmenována podle školského 
zákona na dobu určitou, a to šest 
let.
Bývalou ředitelku dolnoheřma-
nické školy Bc. Martinu Patáko-
vou podle sdělení starosty obce 
Josefa Prudíka z této funkce letos 
odvolalo tamní zastupitelstvo.
Základní škola Dolní Heřmanice 
je podle informací na webových 
stránkách jedinou malotřídní 

základní školou v obci, je slouče-
ným pracovištěm mateřské a zá-
kladní školy. Škola malotřídní 
ročník 1.–3., byla zrekonstruová-
na a  nově otevřena v  roce 1992. 
Učebny jsou klasické a  slouží 
jako kmenové třídy. Jejich vyba-
vení je na vysoké úrovni a je neu-
stále obnovováno.

Pavla Kamanová. Foto:  
archiv redakce

Nová ředitelka povede školu 
v Dolních Heřmanicích

Iva Horká

MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ

vás srdečně zve na
PIETNÍ VZPOMÍNKU OBĚTÍ II. SVĚTOVÉ VÁLKY 
A VELKOMEZIŘÍČSKÉ TRAGÉDIE - 3. května 2013 v 17 hodin
hřbitov Karlov, památník padlých Velké Meziříčí. 
Odjezd autobusu v 16.30 od Jupiter clubu se zastávkou „U Kozů“.

Ing. Radovan Necid, starosta Velkého Meziříčí

Akci spoluorganizuje Český svaz bojovníků za svobodu.

Omezení dopravy na D1 začne již 
příští čtvrtek

Martina Strnadová

Koncepce školství 
nenavrhla žádné změny
Koncepce velkomeziříčského 
školství je po půlroční diskuzi 
dokončena. Navrhuje, aby měs-
to v podstatě zachovalo stávající 
stav. V úterý byl návrh předlo-
žen zastupitelům k projednání.

Osmnáctičlenná pracovní skupi-
na složená z  některých členů za-
stupitelstva, ředitelů škol, učitelů 
a  pracovníků městského úřadu, 
projednávala dle slov starosty 
Radovana Necida spoustu vari-
ant. „Výsledný návrh je podle mě 
docela rozumný, střízlivý, nemů-
žeme dělat žádné velké závěry, 
změní se ministr, vláda a všechno 
je zase někde jinde,“ popisuje Ne-
cid a  uvádí příklad – nyní vláda 
podporuje malotřídky, ale na-
stoupí jiná a může je chtít zavřít. 
V praxi se města a obce neustále 
potýkají s  různými legislativními 
změnami. Koncepci školství po-
žadovali zastupitelé již delší dobu. 

Důvodem bylo navržení konkrét-
ních kroků vedoucích ke  zvýšení 
efektivity provozování základních 
škol, které město Velké Meziříčí 
zřizuje. To však je nutno koordi-
novat s  finanční politikou státu 
v  oblasti regionálního školství. 
Mnohým školám nestačí finanční 
prostředky od  státu na  mzdové 
výdaje a  musejí se proto obracet 
na město, coby svého zřizovatele, 
který mimoto zajišťuje školám fi-
nancování provozu budov.
Pracovní skupina při sestavování 
koncepce zvažovala změny, jaký-
mi jsou třeba sloučení základních 
škol do jedné organizace, zrušení 
malotřídních škol v místních čás-
tech, zabývala se cílovým stavem 
tříd na základních školách Soko-
lovská, Oslavická a  Školní, zajiš-
těním dopravní obslužnosti žáků 
i finanční kompenzací za odcho-
dy žáků do víceletých gymnázií.

Martina Strnadová

Opravují 
část 
silnice 
v Měříně
Část komunikace v Měří-
ně bude mít nový povrch. 

Jde o asi dvaceti až třiceti-
metrový úsek u  sokolovny 
a  dále o  zhruba deset až 
patnáct metrů u  kapličky. 
Loni se v  těchto místech 
dělala kanalizace, proto 
nyní silnice musí být opra-
vena, a to v celé šíři.
Snímek zachycuje pra-
covníky Krajské správy 
a  údržby silnic při práci 
naproti sokolovně minulý 
týden, konkrétně ve čtvr-
tek 25. dubna dopoledne. 

 Text a foto: Iva Horká

Místní části Velkého Meziříčí trápí 
především zastaralé kanalizace
Velkomeziříčští radní už po-
třetí navštívili všechny místní 
části města. S komisemi pro 
místní správu se dohodli, že 
prioritou pro příští období 
bude výstavba dětských hřišť 
a řešení kanalizací.
 
„Od  začátku volebního období 
navštěvujeme místní části každý 
rok. Letos jsme zde byli už potře-
tí,“ řekl starosta Radovan Necid 
a na adresu místních částí dodal, 
„vždy, když tam přijedeme, vidí-
me něco opraveného, nebo nově 
vybudovaného. Komise jsou ak-
tivní a o své místní části se dob-
ře starají. Navíc jsou to vesnice, 
takže lidem není zatěžko spoustu 
prací pro svoji obec udělat svépo-
mocí a zadarmo. Dobře je to vidět 
na školách a školkách, které jsou 
téměř ve  všech místních částech 
velmi dobře udržované a  opra-

vené.“ Největším problémem 
prakticky všech místních částí je 
kanalizace. Kromě Mostišť, kde 
byla rekonstrukce součástí vel-
kého evropského projektu, jsou 
všude kanalizace zastaralé a chy-
bí i čištění odpadních vod. „Ten-
to problém budeme muset řešit 
v dohledné době, protože časem 
by hrozily i pokuty,“ vysvětlil sta-
rosta. Rada města se proto s ko-
misemi pro místní správu dohod-
la, že postupně připraví záměry 
rekonstrukce kanalizací a místní 
části budou na  tento problém 
pamatovat i ve svých rozpočtech. 
„Město zatím nechalo zpracovat 
odborné posouzení stavu kana-
lizací, včetně prohlídek kame-
rou,“ popsal R. Necid. Radní se 
s komisemi dohodli i na přípra-
vě budování dětských hřišť. Ta 
pro své nejmenší chtějí všechny 
místní části. „Připravíme pozem-

ky a  projekty tak, abychom byli 
připraveni na  okamžik, kdy se 
objeví nějaký dotační titul, který 
se bude pro dětská hřiště nabí-
zet,“ řekl Necid. Velké Meziříčí 
má čtyři místní části, které tvoří 
sedm obcí. Mostiště, Olší nad Os-
lavou, Hrbov, Svařenov, Lhotky, 
Kúsky a Dolní Radslavice. Hrbov 
se Svařenovem a Lhotky s Kúska-
mi a Radslavicemi mají společné 
komise pro místní správu. Město 
svým místním částem poskytuje 
provozní peníze na základě počtu 
jejich obyvatel. „Je to nastavené 
tak, aby si naše místní části při-
šly na  obdobné peníze jako sa-
mostatné obce,“ doplnil starosta 
a dodal, kromě pravidelného se-
tkávání komisí s městskou radou 
uvažuji o  tom, že bych připravil 
sérii veřejných debat se starostou 
pro všechny obyvatele v místních 
částech.“ -ran-

Novinky v placení daně z nemovitostí
S posledním květnovým dnem 
končí lhůta pro placení daně 
z nemovitostí. 

Finanční správa ČR proto již tra-
dičně rozesílá všem majitelům 
nemovitostí poštovní složenky 
s informacemi k placení této daně. 
Lhůta pro placení daně končí v pá-
tek 31. 5. 2013. Nepřesáhne-li výše 
daně z nemovitostí částku 5.000 ko-
run, je celá daň splatná najednou. 
Nejpohodlnějším způsobem pla-
cení daně je bezhotovostní převod 
částky na bankovní účet finanční-
ho úřadu (FÚ) nebo platba daně 

poštovní složenkou na  kterékoliv 
poště. Složenky s  potřebnými in-
formacemi jsou Finanční správou 
ČR expedovány tak, aby byly ob-
čanům doručeny postupně v  prů-
běhu dubna a  května, nejpozději 
však týden před koncem lhůty pro 
placení daně. 
Finanční správa ČR upozorňuje, že 
proti roku 2012 došlo ve správě ne-
movitostí k řadě změn, především 
ke změně čísel bankovních účtů pro 
placení daně, proto je vhodné všem 
informacím na složence i její alon-
ži věnovat patřičnou pozornost. 
Na každé složence je uveden název 

a číslo bankovního účtu místně pří-
slušného FÚ, kterému je nutno daň 
zaplatit. Na alonži složenky (nikoliv 
na  složence samotné) je uvedena 
celková výše daně z  nemovitostí 
na  rok 2013 splatná příslušnému 
FÚ, který má krajskou působnost. 
Daň z  nemovitostí je sloučena 
do jedné částky za všechny nemo-
vitosti poplatníka, které se nachází 
na území příslušného kraje. Novým 
údajem na alonži složenky je také 
název a adresa spravujícího územ. 
pracoviště FÚ, kde má poplatník 
od  roku 2013 uložen svůj daňový 
spis k  dani z  nemovitostí, a  jehož 

prostřednictvím s FÚ komunikuje. 
Má-li poplatník nemovitosti, které 
se nacházejí v  ČR na  území dvou 
nebo více krajů (tj. v  obvodech 
místní působnosti dvou nebo více 
FÚ), obdrží od finanční správy jed-
nu obálku a v ní budou vloženy slo-
ženky pro placení daně za všechny 
příslušné  FÚ. 
Poplatníkům daně z  nemovitostí, 
u nichž na zdaňovací období roku 
2013 došlo ke  změně výše daně 
oproti předchozímu roku, případně 
oproti částce vypočtené v daňovém 
přiznání, sděluje místně příslušný 
FÚ novou výši daně nejčastěji hro-

madným předpisným seznamem, 
který je k  nahlédnutí na  všech 
územních pracovištích příslušného 
FÚ. Ten vydává jeden hromadný 
předpisný seznam na daň z nemo-
vitostí za  celý obvod své územní 
působnosti, tj. za  příslušný kraj. 
Hromadné předpisné seznamy 
zpřístupní všechny finanční úřa-
dy k nahlédnutí v průběhu května 
2013. Informace o  době, kdy lze 
do  hromadného předpisného se-
znamu nahlédnout, zveřejní jed-
notlivé finanční úřady veřejnou 
vyhláškou, kterou vyvěsí po  dobu 
nejméně 30 dnů na své úřední des-

ce a  způsobem umožňujícím dál-
kový přístup. Vyhlášky finančních 
úřadů o zpřístupnění hromadného 
předpisného seznamu budou zve-
řejněny také na  úředních deskách 
obcí v příslušném kraji.
Podrobnější informace jsou uvede-
ny v  informačních letácích k  hro-
madným předpisným seznamům 
a k rozesílání složenek.
Číslo bankovního účtu pro pla-
cení daně z  nemovitostí pro Fi-
nanční úřad Kraje Vysočina 7755-
67626681/0710

Ing. Petra Homolová, 
ředitelka odboru, tisková mluvčí

Velkomeziříčští policisté vyká-
zali z bytu osmnáctiletého muže, 
který stále častěji v místě bydliště 
ve Velkém Meziříčí napadal svo-
ji matku. Vše vyvrcholilo 23. 4. 
v ranních hodinách, kdy mladík 
začal matce sprostě nadávat, vy-
hrožovat újmou na zdraví a navíc 
ji fyzicky napadl. Policisté pro-
to rozhodli o  vykázání mladíka 
na  10 dní ze společného bytu. 
Navíc je podezřelý z  přestupku 
proti občanskému soužití, za kte-
rý mu hrozí pokuta až 3 tis. Kč.

Ohrožoval matku

Poškodil dveře
Policisté pátrají po neznámém pa-
chateli, který od odpoled. hodin 
21. 4. do rána 22. 4. poškodil dveře 
domu na Novosadech ve Vel. Mezi-
říčí tím, že se je snažil vypáčit. Dále 
poničil zárubeň dveří od zad. vcho-
du. Do domu se mu ale vniknout 
nepodařilo, I tak způsobil škodu za 
asi 50 tis. Kč. Policie toto šetří pro 
podezření ze spáchání trestného 
činu poškození cizí věci. -PČR-
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Světový muzikál zněl potřetí, a naposledy

Právě toto považuji za pozitivum, za správný a svým způsobem ozdra-
vující krok vpřed, byť se tím stává budoucnost řady evangelických sbo-
rů, včetně velkomeziříčského, poněkud nejistá. Přežívající „socialis-
tický“ systém financování končí, je čas dospět a postavit se na vlastní 
nohy. Udrží se zde samostatný sbor nebo bude časem sloučen s jiným? 
Je to rozhodně velká výzva.

Jak se stavíte ke kritice církví v této věci? 
Ano, kritika se na  církve snesla veliká. Opozice kritizovala výrazně 
mj. právě tu skutečnost, že se do  jediného zákona spojily restituce 
a  finanční odluka. Politicky i  právně zašmodrchané klubko vztahu 
českého státu k  jeho církvím ale podle mne spočívá právě v tom, že 
tato dvě témata spolu velmi úzce souvisí. Česká veřejnost vyjadřuje 
dlouhodobě názor, že majetek se církvím vracet nemá a že se zároveň 
mají církve financovat samy. To ovšem každý demokraticky smýšlejí-
cí právník nebo politik nemohl připustit, protože by tím zcela popřel 
ideu právního státu, ke které se naše demokracie hlásí. Proto nakonec 
tři klíčoví hráči navrhli kompromisní řešení, které osobně považuji 
za dobré. Stát pro sebe velmi výhodným způsobem vyřeší a uzavře svůj 
právně-ústavní a hospodářský dluh a zároveň dá církvím najevo, že od 
nich očekává finanční samostatnost. 
Gesto naprostého zřeknutí se majetku, k němuž někteří církve vyzý-
vali, se může jevit jako reálná alternativa jen na první pohled. Evan-
gelický sbor ve Velkém Meziříčí vlastní sborový dům, zvaný Husův, 
který nám komunisté shodou okolností nezabavili. Kdyby ho ovšem 
zabavili, považoval bych za občanskou povinnost usilovat o jeho na-
vrácení nebo o  přiměřenou finanční náhradu. Byl totiž financován 
zcela konkrétními jednotlivci, kteří jeho stavbu podpořili právě proto, 
aby v něm mohl evangelický sbor pořádat bohoslužby a  různá další 
setkání, a aby v něm mohla bydlet rodina faráře.
Považuji také za  důležité uvést, že církve trpělivě čekaly na  dohodu 
se státem velmi dlouho. Byly připraveny jednat s jakoukoli dosavadní 
českou vládou, pravicovou i levicovou. Politická výbušnost a složitost 
celé problematiky ovšem způsobila nekonečné dvacetileté odklady. 
Pravdou je, že pouze poslední dvě pravicové vlády považovaly danou 

problematiku za prioritní, a proto byly ochotny obětovat při jejím ře-
šení i podstatnou část své popularity u české veřejnosti.
Navržené řešení jistě není ideální a zcela spravedlivé, má určitě i svá 
negativa, je ovšem promyšlené a podložené posudky nezávislých in-
stitucí. Ostrou kritiku ze strany levicových stran považuji proto za po-
kryteckou a  populistickou. KSČM se dostala do  situace, kdy jako 
zloděj poučuje okradeného o tom, co je a není morální a spravedlivé. 
Politikové ČSSD byli dlouhou dobu sami ve vládě a mohli navrhnout 
jiné způsoby řešení, které by jim byly bližší. Církevní představitelé 
byli ochotni o nich jednat. Nic skutečně významného z jejich strany 
nebylo navrženo. Za této situace nevidím na postupu současné vlády 
a římskokatolické církve jako největšího restituenta nic nemravného 
nebo nespravedlivého. Čas při případném čekání na  budoucí návrh 
přijatelný pro celou politickou scénu by se s největší pravděpodobností 
počítal na roky. I nadále by byl blokován rozvoj mnoha obcí. A kdyby 
se mezitím jednotlivé církevní subjekty začaly domáhat svého majetku 
soudně, stálo by to ČR mnohem více, včetně náhrad za soudní spory.

Neubírají restituce církvím 
na důvěryhodnosti?
Ano, celkově nejspíše ubírají. Mám však za to, že konkrétní sbory, far-
nosti a řády zápasí každý den o  svou důvěryhodnost v  tom kterém 
konkrétním místě. Třeba tím, jak faráři a kněží vystupují, jak se cho-
vají, jaké akce se na církevní půdě konají, čím jsou farnosti a sbory pro 
své okolí přínosem, a čím ne. 
Mám za to, že církev má možnost nyní ukázat, jak odpovědně, či ne-
odpovědně bude s  navráceným majetkem hospodařit, resp. k  čemu 
použije finanční kompenzaci za majetek nevydaný. Zda pro sebe sama 
nebo na účely diakonické, církevně-školské, sociální a humanitární.

Co vnímáte jako hlavní úkol církve 
v dnešní době?
Jsem rád, že anketa končí tím, co považuji osobně za nejpodstatnější. 
Úkoly církve jsou už po 2 tisíciletí pořád stejné: martyria (svědectví, 
zvěstování evangelia), liturgia (bohoslužby, zpěv, modlitby, slavení 
večeře Páně), diakonia (služba lidem, pomoc potřebným) a koinonia 
(společenství, setkávání, bytí pospolu). 
Existuje jistě mnoho způsobů jak na to. Některé nové možnosti ještě 
nebyly ani vynalezeny. Tyto úkoly je možné naplňovat skoro zadarmo 
i za hodně peněz, v obýváku i v katedrále, s placenými duchovními 
i bez nich… 
Je milé mít nějaké prostředky, pěkný kostel a duchovního na plný úva-
zek, ale rozhodující to nakonec není. Pokud církev tyto úkoly plní, zů-
stává církví, pokud ne, církví být přestává, i kdyby měla peněz, kostelů 
a farářů sebevíc. 
Všechny čtyři úkoly je možné také chápat obráceně jako Boží dar: 
z radosti o Bohu smíme svědčit, s vděčností Boha chválit a jeho Slo-
vu naslouchat, o to, co dostáváme, se s druhými dělit, být si nablízku 
a navzdory různosti i současnému individualismu tvořit otevřené spo-
lečenství.                  Odpovídal Pavel Janošík. Příště: Lukasz Szendzielorz

Pokračování ze strany 1

Připr.: Iva Horká

Divadlo Ikaros se rozloučilo s muzikálovými „Gale-
riemi“ třetí řadou minulou sobotu. „Důvodem to-
hoto rozhodnutí není naše nechuť, ale máme pocit, 
že jsme tuto formu představení již vyčerpali,“ sdě-
lili dramaturgové divadla Ondřej Brejška a  Tomáš 

Mrazík, „taktéž množina muzikálových titulů, které 
bychom mohli představit, se velmi rychle zužuje. 
Některé jsou navíc příliš neznámé, abychom na ně 
mohli přilákat publikum a jiné jsou po interpretač-
ní i technické stránce nad naše síly.“ 

Na rozloučenou tedy zazněly písně z muzikálů Ka-
baret, Josef a  jeho úžasný pestrobarevný plášť, Po-
krevní bratři, Probuzení jara a Chicago. 
Podle sdělení Ikarosu se diváci ale mohou těšit 
na hudební parodii divadla Semafor Kytice, kterou 

Ikaros pod režijním vedením Libuše Mílkové uvede 
v červnu, a na konverzační frašku Robina Hawdona 
Dokonalá svatba. Ta by měla být ke zhlédnutí letos 
na podzim a režírovat ji bude Tomáš Mrazík.

Iva Horká

Pavel Janošík, farář Českobratrské církve 
evangelické ve Velkém Meziříčí. Foto: Iva Horká

Jaké budou církevní restituce v našem městě?

Support Lesbiens zkoušeli v Meziříčí
Skupina Support Lesbiens zkou-
šela před svým turné v  kinosá-
le Jupiter clubu minulý týden. 
V  našem městě pak vystoupí 
jako hlavní hvězda akce Muzi-
kanti dětem, která bude probíhat 
na velkomeziříčském náměstí 25. 
5. 2013.  Na ní se představí v nové 
sestavě a  půjde o  první koncert, 
který spolu premiérová sestava 
sehraje. Z  původních Support 
Lesbiens zůstal pouze kytarista 
Hynek Toman. Ten dal také nové 
kapele zbrusu novou tvář a  ob-
klopil se mladými muzikanty.
Rozhovor s H. Tomanem (na levé 
fotce vlevo) přineseme v  někte-
rém z příštích čísel. Iva Horká

Ústřední skladbu Faraonův song z muzikálu Josef a jeho úžasný pestrobarevný 
plášť si zazpíval Ondřej Brejška se sborem. Foto: Iva Horká

Aneta Vrbková zpívala píseň o rozdělených dvojčatech z muzikálu Pokrevní bratři 
od anglického dramatika a písničkáře Willyho Russella. Foto: Iva Horká

Členové skupiny Support Lesbiens během zkoušky v kinosále Jupiter 
clubu v pátek 26. 4. 2x foto: Iva Horká
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Chtěli jsme jej napsat velmi sro-
zumitelně. Tak, aby se v  něm 
vyznal skutečně každý a  nejen 
dopravní experti, jak tomu v ta-
kových případech bývá. 
Hlavním kritériem pro zařaze-
ní té které akce do  dokumentu 
bylo také to, aby její uskutečnění 
pozitivně ovlivnilo dopravní si-
tuaci na skutečně velkém území 
města. To znamená, že drobné 
opravy a  lokální problémy se 

do  knihy nedostaly, protože ty 
řeší radnice průběžně v  rámci 
běžného rozpočtu,“ vysvětlil sta-
rosta. Souběžně s veřejností při-
pomínkuje Bílou knihu dopravy 
ještě bezpečností komise rady 
města. „Tu jsme požádali, aby 
na popisované problémy a jejich 
řešení nahlížela především z hle-
diska své kompetence, tedy bez-
pečnosti řidičů, chodců a vůbec 
obyvatel a  návštěvníků našeho 

města. Tento pohled totiž po-
važujeme za  mimořádně cenný 
a  neopomenutelný,“ řekl Necid.  
Jakmile proběhnou popisovaná 
dvě kola připomínek, radnice 
Bílou knihu dopravy vydá. „Pů-
jde o  elektronickou publikaci 
ve formátu pdf, včetně fotografií 
a ilustrací, kterou dáme do kon-
ce května k dispozici na webové 
stránky města k  volnému staže-
ní,“ uzavřel starosta.             -ran-

Pokračování ze str.1

Redakcí Velkomeziříčska jsme 
byli osloveni s prosbou o souhrn 
hlavních událostí minulého roku 
na  spravovaném úseku včetně 
aktualit ze současnosti.  Od-
bor školství a  kultury vykonává 
na  svěřeném správním území 
obce s  rozšířenou působností 
výkon státní správy pro celkem 
38 škol a  školských zařízení, což 
je nejvíce v  rámci Kraje Vysoči-
na, nepočítáme-li bývalá okresní 
města. Naším hlavním úkolem je 
rozdělení finančních prostředků 
poskytovaných ministerstvem 
školství k  pokrytí mzdových 
nákladů pedagogických i  nepe-
dagogických pracovníků základ-
ních a mateřských škol, školních 
družin, jídelen, základních umě-
leckých škol nebo domu dětí 
a  mládeže.  Koláč k  rozdělení 
má velikost přibližně 200 mili-
onů korun, a  pokud jsou změ-
něna „pravidla hry“ v  průběhu 
roku, dostávají se školy do velmi 
svízelných situací. To se bohu-
žel v uplynulém roce stalo, když 
se v  březnu vláda rozhodla ze 
schváleného rozpočtu celostátně 
blokovat tzv. „vázáním“ téměř 1,8 
miliardy korun. Tento krok lo-
gicky dostal mnohé ředitele škol 
do velmi složité situace a že se to 
podařilo nakonec zvládnout patří 
nejen velký dík jim, zaměstnan-
cům škol, ale i pracovnicím naše-
ho odboru.
Na úseku samosprávy ve školství 
nelze nezmínit vyhlášení kon-
kurzních řízení na všechna místa 
ředitelů škol a školských zařízení, 
které město zřizuje. Jde o  školy 
základní, mateřské, ZUŠ a DDM. 
Tento proces, který umožnila pří-
slušná novela školského zákona, 
odstartoval začátkem loňského 
roku a  vyvrcholil jmenováním 
ředitelů k 1. srpnu 2012 na dobu 
určitou šesti let. V našem případě 

bylo vyhlášeno celkem 8 konkur-
zů a kromě jednoho všichni ředi-
telé svoji pozici obhájili.
Další významnou událostí byla 
realizace úkolu, a to ve  velmi  
krátké době zajistit v  prostorách 
základní školy na  ulici Oslavic-
ká vybudování dalšího oddělení 
mateřské školy. Tím se z  velké 
části vyřešila zvýšená poptávka 
ze strany rodičů, způsobená pře-
devším snahou o  umístění dětí 
mladších tří let a  dětí z  cizích 
obcí.  Nešlo však pouze o stavbu 
samotnou včetně vybavení. Za-
stupitelstvo města odsouhlasilo 
prostředky na realizaci v polovi-
ně května a již začátkem září bylo 
vše i „papírově“ vyřízeno, takže si 
již děti mohly ve školce hrát.
Nedostatek finančních prostřed-
ků ve  školství k  zabezpečení 
mzdových prostředků a  zvýšená 
poptávka po  předškolním vzdě-
lávání byly hlavním důvodem 
požadavku zastupitelstva města 
aktualizovat koncepci nejen v ob-
lasti mateřského, ale především 
základního školství. Tento proces 
začal v  polovině minulého roku 
a vrcholí nyní, kdy zastupitelstvo 
města projednalo závěry navrže-
né speciálně sestavenou pracov-
ní skupinou. V  příštích letech 
nejsou plánovány z pohledu zři-
zovatele zásadní změny ve  smy-
slu rušení nebo slučování škol, 
přesto má dokument zásadní 
význam pro ředitele všech našich 
škol v tom, že jim dává perspek-
tivu dalšího rozvoje pro nejbližší 
roky. Zájmem zřizovatele je ne-
jen zajištění kvalitních podmínek 
pro poskytování předškolního 
a základního vzdělávání, ale i za-
jištění odpovídajících kapacit 
a  jejich využití. Demografická 
křivka v  zásadě kopíruje s  jis-
tým zpožděním celostátní trend, 
který se projevil postupným po-

klesem porodnosti, jenž začal 
kolem roku 1993 a  vyvrcholil 
v roce 1999. O té doby došlo opět 
k mírnému růstu a od roku 2005 
můžeme hovořit o  jisté stabilitě 
porodnosti. 
Celostátně se však očekává opět 
pozvolný pokles. Slabší roční-
ky devadesátých let nyní studují 
nebo budou nastupovat na střed-
ní školy a z  tohoto důvodu nyní 
řeší největší problémy právě ten-
to stupeň vzdělání.
Do  náplně odboru však nepatří 
jen oblast školství, ale i celá řada 
dalších aktivit.
Z  nich k  těm nejvýznamnějším 
jistě patří provozování informač-
ního centra v  hale radnice, kde 
jsou již více jak rok poskytovány 
informace nejen pro naše obča-
ny, ale i návštěvníky města. S tím 
souvisí i  práce na  webu města 
včetně nově nabízené služby e-
-shopu s propagačními materiály.
Neméně významnou událostí 
bylo otevření naučné stezky Ba-
linským a  Nesměřským údolím 
s přispěním finančních prostřed-
ků Evropské unie. Realizace toho 
záměru by však nebyla možná 
bez aktivního přístupu pracovní-
ků odboru výstavby a regionální-
ho rozvoje.
Významným momentem loň-
ského roku bylo také jistě vydání 
reprezentační fotografické kni-
hy o  našem městě, o  kterou byl 
v  předvánočním čase veliký zá-
jem. Sedmero místních amatér-
ských fotografů v ní prezentuje 
svůj pohled na naše krásné město 
s  neotřelým textem popisujícím 
nejen jeho historii.

Připravuje se mimo 
jiné také kniha 
o mostech
A co je v přípravě na letošní rok?  
Především jsou to velké inves-
tice do  budov základních i  ma-
teřských škol, spočívající přede-
vším v zateplení a výměně oken. 
Věříme, že se na  těchto nákla-
dech budou významným způso-
bem podílet prostředky Evrop-
ské unie. Nemalé peníze budou 
také směřovány na  dokončení 
série velkých oprav budovy ZŠ 
Oslavická, včetně úpravy vstup-
ního areálu.  
V  letošním roce připravujeme 
rovněž vydání dalšího knižního 
díla, které se bude věnovat jed-
né zvláštnosti Velkého Meziříčí, 
a to jsou jeho mosty. Zatím jsme 
jich napočítali neuvěřitelných 
sedmatřicet. 

Připravil: Pavel Stupka

Dnes přinášíme 10. díl seriálu Zhodnocení roku 
2012 a  nastínění plánů na  rok 2013. Připravil je 
vedoucí odboru školství a kultury MěÚ VM ing. 
Pavel Stupka. Uvedené hodnocení odborů radni-
ce či institucí se zaměřuje především na změny 
či novinky, jež proběhly, nebo teprve budou. 

Ve výzvě, kterou naše redakce příslušným pra-
covníkům 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 na nás čeká 
letos - X. díl

Aktualizace koncepce školství vrcholí

Pavel Stupka, vedoucí odboru školství a kultury MěÚ 
Velké Meziříčí. Foto: Iva Horká

Proběhly přijímací zkoušky
Obchodní akademie 
třídu neotevře
Hotelová škola Světlá a obchodní 
akademie Velké Meziříčí obdr-
žela letos 76 přihlášek ke  studiu 
do  oboru hotelnictví. Ti všichni 
se dostavili k  přijímacím zkouš-
kám, které úspěšně zvládli, 
a  tudíž byli přijati. „O  studium 
na obchodní akademii nebyl zá-
jem dostatečně velký, takže tento 
obor otevírat nebudeme,“ infor-
movala ředitelka HŠ a OA Marie 
Paľovová. Nyní škola čeká, kolik 
se jí vrátí zápisových lístků a po-
dle toho druhé kolo přijímacích 
zkoušek buď uspořádá, nebo ne. 
„V případě, že by k nám hodlalo 
nastoupit všech sedmdesát šest 
uchazečů, můžeme přijímat ješ-

tě až do devadesáti a druhé kolo 
přijímaček by tedy mohlo být,“ 
sdělila Paľovová. Ovšem kdyby 
zájemci škole odevzdali třeba še-
desát zápisových lístků, byly by 
z toho plné dvě třídy a další kolo 
přijímaček by již nebylo. Ale při 
ještě menším zájmu naopak. Je 
tedy třeba vyčkat.

Zájem o maturitu 
je stále větší než 
o výuční list
„My druhé kolo přijímacích 
zkoušek budeme mít určitě, nej-
spíš někdy v červnu,“ uvedl ředi-
tel Střední školy řemesel a služeb 
Velké Meziříčí Milan Veber. Po-
dle něj byl zájem o studium na je-
jich škole stejný jako loni. To zna-

mená, že nejvíc přihlášek přišlo 
na  obory s  maturitou – 32 bylo 
přijato k dálkovému studiu oboru 
podnikání a 27 k dennímu. Dále 
škola přijala do  učebního oboru 
opravář zemědělských strojů 23 
zájemců, na kuchaře – číšníka 20, 
na elektrikáře 6 a na automecha-
nika také 6. „Zájem o další učební 
obory měli jen jednotlivci, takže 
je otevírat nebudeme – šlo napří-
klad o obráběče nebo elektrome-
chaniky,“ sdělil Veber. Škola tedy 
firmy, které postrádají kvalifiko-
vané řemeslníky, opět příliš ne-
potěší. „Je celkem pochopitelné, 
že všichni chtějí maturitu. Mys-
lím si, že patnáctileté děti se samy 
nerozhodují. Je třeba změnit my-
šlení rodičů,“ podotkl Veber.

Martina Strnadová

Lidé budou moci připomínkovat...
Pokračování ze strany 1

Pane starosto, trápí mě určité věci 
Pane starosto, trápí mě a myslím 
si, že nejen mě, určité věci, které 
se týkají života obyčejných lidí 
našeho města. S  tím, že nebude 
bazén, který jste před volbami 
sliboval a stejně jste věděl, že tady 
nikdy nebude, jsme se už smířili 
asi všichni. Ale o  tom jsem psát 
nechtěl, o  tom už bylo napsáno 
hodně. Místo toho zřejmě roste 
betonový koridor na paloukách.
Byl jste se někdy podívat dopole-
dne u Jednoty, jak to tam vypadá? 
Že průjezd do  centra je hotová 
džungle. Zarážející je také fakt, 
že v jeden moment se tam sjedou 
naráz nejméně tři vozy těžké tech-
niky našich technických služeb. 
Chápu, že nárok na jídlo má kaž-

dý, ale to musí tu přestávku trávit 
spolu? Podle toho tam ta silnice 
vypadá, jak vypadá. Pak se ne-
divte, že lidem dochází trpělivost 
a  občas si zkrátí cestu přes most 
u Alpy, kde je zase nejoblíbenější 
místo naší městské policie. Chá-
pu, že je to přestupek, ale neměla 
by policie spíše hlídat průjezd řád-
ným způsobem?
Dále si nedokážu představit, až 
začne oprava dálnice a  auta se 
pohrnou naším městem. Vždyť 
už dnes to trvá dost dlouho a  je 
to kolikrát o  nervy. Každý den, 
podotýkám, každý den, pravi-
delně ve čtvrt na dvě odpoledne, 
kdy je provoz dosti silný, zdržuje 
provoz malá technika opět našich 

technických služeb, která by se 
vešla na chodník. Ne, že by uhnul 
na stranu, až by kolona projela, ale 
on si to jede přímo po prostředku. 
Mám pořízený videozáznam, tak 
pokud budete mít zájem, tak vám 
ho rád zašlu.
A ještě jedno vaše a naší rady měs-
ta velkolepé usnesení. Uvedli jste, 
že jubilantům se zvýší příspěvek 
ze sto korun na čtyři stovky. Ano, 
zajisté chvályhodné, ale zapomně-
li jste občanům sdělit, že jste se tak 
rozhodli k 1. březnu. Takže obča-
né narozeni v  lednu a  v  únoru 
tohoto roku nedostali ani stovku 
a ani ty čtyři. 
Takže pane starosto, kdy vlastně 
začíná rok?             Zbyněk Strádal

Vítání jara na základní škole Školní
Tak jako každý rok, i letos jsme prožili den, kterým jsme měli přivítat jaro. Avšak venku to jaro vůbec nepři-
pomínalo. Ve škole jsme se tedy sešli 11. 4. v modrém oblečení a byli jsme připraveni si tento den užít v modré 
barvě. Poté, co zazvonilo, jsme bohužel zjistili, že modrý den nebude pro druhostupňáky tak zábavný, jak jsme 
si přáli. Pravý modrý den probíhal na 1. stupni – modrá šmoulí diskotéka, modré obláčkové počítání, setkání s 
kocourkem Modroočkem, modré svačinky, zákusky a dokonce i dort celý pokrytý modrým marcipánem, modrá 
přáníčka Zemi… Po návratu na 2. stupeň byly modré naše zápisy, pracovní listy a žákovské knížky, některé spolu-
žačky nasadily slušivé modré paruky a jiné ozdoby.  A když nám pan učitel rozdal čtvrtletní práce z matematiky na 
modrém papíru, doslova se nám modře zatmělo před očima. Všichni žáci samozřejmě psali modrou propiskou, 
škoda jen, že po vrácení prací od našich pedagogů byly více červené, než modré. Po náročném a vyčerpávajícím 
modroklání jsme odešli na oběd. I paní kuchařky s námi přivítaly jaro v modrých zástěrách a připravily pro nás 
mašličky s mákem, švestkový kompot a „modrý pramen“ na zapití. Snažily se vymyslet i modrou polévku, ale 
usoudily, že borůvková by nebyla to pravé. Vše bylo výtečné a domů jsme odcházeli s mákem mezi zuby. Zatímco 
všichni ostatní měli obyčejný čtvrtek, my si užívali náš modrý den, který se nám nakonec všem líbil. Teď už jen 
můžeme čekat, se kterou barvou přivítáme jaro v roce 2014. Míša, Maruška a Anetka, 9. B, ZŠ Školní VM, foto:  ZŠ

Při středeční cestě na odpolední návštěvu bylo zdáli 
vidět v okolí školy SŠ řemesel a služeb oblaka pra-
chu. Byla jsem zvědavá, stejně jako ostatní kolem-
jdoucí, co se to tam děje. Při 
mém přiblížení se mi naskytl 
pohled na  skupinu osob, která 
prováděla úklid před školou. K mému milému pře-
kvapení jsem zjistila, že jde o  mimoškolní aktivitu 
žáků a učitelů této školy. Mezi lidmi jsem rozpoznala 

známé tváře učitelů a zástupce vedení. Je potěšitelné, 
že škola a především učitelé dokážou žáky vhodně 
motivovat k zájmu o úpravu okolí v místě, kde stu-

dují. Mladí lidé potřebují 
vzor, který jim dává pří-
klad pro život. „Příklady 

táhnou“, toto rčení bylo vidět názorně při společné 
práci. Proto přeji všem pedagogům a žákům hodně 
pracovních a osobních úspěchů.      Marie Nováková 

Milé překvapení
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Čistá Vysočina 2013
Letos probíhá již pátý ročník akce 
Čistá Vysočina, která je zaměře-
na na  úklid veřejných prostran-
ství, zejména pak úklid příkopů 
u  krajských komunikací. Akce 
probíhala od  12. do  28. dubna 
a opět se setkala s velikým ohla-
sem. Z našeho regionu se na od-
boru životního prostředí velko-
meziříčské radnice (koordinace 
akce, přidělování pytlů apod.) 
přihlásilo 20 obcí, různých orga-
nizací a zájmových sdružení (cel-
kem asi 1000 sběračů!).
Do akce se tradičně zapojili také 
zaměstnanci Městského úřadu 
Velké Meziříčí společně s  členy 
kulturní komise. Během několi-
ka hodin práce zvládli společný-
mi silami uklidit okolí kapličky 
u sv. Anny (při zkratce přes ko-

leje na ulici Čermákova) a pod-
statnou část Čechových sadů. 
Celkem nasbírali asi 20 pytlů 
odpadků, ve  kterých převažo-
valy PET lahve, sáčky, kelímky 
a plechovky od nápojů, krabičky 

od  cigaret, sklo a  plasty. Nouze 
nebyla ani o  dětské pleny, kusy 
oblečení nebo drobné elektro. 
Plně vybaveni pracovními pomůc-
kami se pustili do  úklidu Čecho-
vých sadů také žáci 3.–5. ročníků 

Základní školy Sokolovská. Odmě-
nou za práci jim pak bylo opékání 
špekáčků na zahradě ekologického 
střediska Ostrůvek.
V Rudě se letos úklidu podél silnic 
zúčastnilo rekordních 18 občanů, 
kterým není lhostejné „chování“ 
druhých. Celkem naplnili sedm-
desátku pytlů, které teď lemují 
cesty a čekají na odvoz. V katastru 
obce je i sjezd z dálnice u Lhotky, 
který je ale spíše v  tomto přípa-
dě danajským darem. Některým 
„lidem“ stojí za  to sjet z  dálnice 
anebo sem dojet a  na  nejbližších 
obecních cestách vyházet odpad 
nejrůznějšího druhu. Letos na-
příklad našli mimo použitých 
pneumatik i  kancelářské křeslo 
na  kolečkách či velkou hromadu 
elektrikářského materiálu, které-
ho se potřeboval někdo zbavit.

V Martinicích se sešla 13. dubna 
první skupina dobrovolníků. Jed-
ni se vydali z  Martinic směrem 
na  Křižanov a  druzí šli k  Velké-
mu Meziříčí. V  neděli 14. dub-
na pak pokračovali v  této práci 

dobrovolníci z řad myslivců. Od-
padků bylo sesbíráno asi čtyřicet 
pytlů a byly uloženy na dvě místa, 
pro snadnější odvoz, který zajis-
tí Krajská správa a údržba silnic 
Kraje Vysočina. 

řádky na neděli příspěvky od čtenářů

Středa 1. 5.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., Oslavice 8.00 mše sv. – o. Prajka. 
Čtvrtek 2. 5.: 7.00 mše sv. – o. Prajka, 17.30 mše sv. – o. L. Sz., Hrbov 
18.00 mše sv. – o. Prajka, Mostiště 19.00 mše sv. – o. Prajka. Pátek 3. 5.: 
8.00 mše sv. – o. L. Sz., 10.00 pohřební mše sv. – o. Prajka, 14.00–15.30 
příležitost ke  svátosti smíření, 16.30 mše sv. – o. L. Sz., domov pro 
seniory 13.00 mše sv. – o. Prajka. Sobota 4. 5.: 7.00 mše sv. – o. Prajka, 
11.30 svatba se mší sv. – o. L. Sz., 18.00 mše sv. – o. L. Sz. Neděle 5. 5.: 
7.30 mše sv. – o. Prajka, 9.00 mše sv. – o. L. Sz., 10.30 mše sv. – o. L. Sz., 
17.30 májová pobožnost – o. Prajka, 18.00 mše sv. – o. Prajka. Bory 
mše sv.: 3. 5. Dolní Bory 17.30 adorace, 18.00 mše sv. – o. Prajka; 5. 5. 
– 9.45 mše sv. – o. Prajka.
Farní oznámení: Středa přípravy na 1. sv. přijímání nebudou. Čtvr-
tek návštěva nemocných od 9.00, v 17.30 se modlíme za nová kněžská 
povolání, nejdříve bude mariánská pobožnost a po ní mše sv., pak te-
ologická hodina. Pátek celodenní a celonoční adorace nejsvětější svá-
tosti v 11.00. Od 14.00 do 15.00 bude příležitost ke svátosti smíření 
a pokání. Sobota – 1. sobota v Netíně v 18 hodin, autobus pojede v 17 
hodin od fary ve VM. V 18.00 mše sv. za všechny živé a zemřelé hasi-
če, v 19.30 bude 3. příprava na manželství. Neděle v 16.00 ve Špitálku 
povídání s názvem Misie naživo aneb Naděje pro Jeníkov. V 17.30 má-
jová pobožnost. 
Českobratrská církev evangelická: bohoslužby v neděli od 9.00 v Hu-
sově domě (U Světlé 24), více na www.evangelicivm.cz
Apoštolská církev: shromáždění každou neděli od 9.00 v areálu býva-
lých lisoven, Moráňská 134/2, V. Meziříčí www.ac-vm.cz

Bohoslužby 

Záleží na lidském srdci 

V rámci Čisté Vysočiny lidé uklízeli ve Velkém Meziříčí, Rudě i Martinicích

Úklid v Martinicích. Foto: archiv OÚ Martinice

11. ročník místního kola příro-
dovědné soutěže Zlatý list
V  sobotu 13. dubna 2013 změřilo 
své síly 16 družstev žáků základních 
škol v  11. ročníku místního kola 
přírodovědné soutěže Zlatý list (dří-
ve Zelená stezka – Zlatý list). Sou-
těž každoročně pořádá Český svaz 
ochránců přírody Kněžice ve  spo-
lupráci se střediskem ekologické 
výchovy Ostrůvek Velké Meziříčí.
Soutěžící dvou věkových katego-
rií na šesti stanovištích poznávali 
stromy a keře, ptáky a stopy živo-
čichů, předváděli znalosti z oblasti 

rozmnožování organismů, zamýš-
leli se nad zvláštnostmi ve  světě 
živočichů a  změnami v  přírodě 
v  zimním období. Čekalo na  ně 
také dvanáct kvizových otázek. 
V  kategorii mladších žáků si po-
stup do  krajského kola, které se 
koná 15.–17. května 2013, vybojo-
vali Přírodovědci a  Go-Gouni ze 
ZŠ Hany Benešové Bory a Bronies 
ze 3. ZŠ Školní, v kategorii starších 
žáků Chrousti ze ZŠ Hany Bene-
šové Bory a  družstva Tlačenek 
a Hiphoperek ze 3. ZŠ Školní. 
Jana Audy, foto: archiv Chaloupky

Přírodovědná soutěž Zlatý list už zná své vítěze

Hromada odpadu z okolí Rudy. Foto: archiv OÚ Ruda

-red-

Jsou místa, která se vám vryjí hlu-
boko do  paměti a  rádi se k  nim 
alespoň ve  vzpomínkách vracíte. 
Jsou lidé, kteří vás osloví, a  těšíte 
se na jakékoli další setkání s nimi. 
Takovým člověkem se pro nás sta-
la paní Erika Bezdíčková, kterou 
jsme v Základní škole Velká Bíteš 
ve čtvrtek 4. dubna 2013 již po ně-
kolikáté s radostí přivítaly.

Každý z  nás si čas od  času stýs-
ká, každý z  nás je někdy v  životě 
nespokojený. Paní Bezdíčkovou 
jsme nikdy neslyšely postěžovat 
si. A to i přes to, že málokdo prožil 
ve svém životě tolik utrpení co ona. 
Patří totiž k lidem, kteří na vlastní 
kůži pocítili obsah slova holocaust. 
A proto za námi do školy přijíždí, 
aby žáci měli možnost slyšet její 

vzpomínání na  druhou světovou 
válku. Násilí, genocida, rasismus, 
útisk – to nejsou bohužel prázdná 
slova ani dnes. Naopak – stále patří 
k aktuálním a palčivým společen-
ským problémům dneška téměř 
na celém světě, o tom snad nikdo 
z nás nemůže pochybovat.
Besedou s  paní Bezdíčkovou 
chceme naše žáky přivést k tomu, 
aby nikdy nepřipustili opakování 
toho, čemu se zatajeným dechem 
poslouchají.
Žáci během besedy zhlédli doku-
mentární film, mohli si zakoupit 
autobiografickou knihu Moje 
dlouhé mlčení, kterou jim autor-
ka ochotně podepsala. Zájemci si 
mohli pořídit i  další knihu s  te-
matikou holocaustu, kterou paní 
Bezdíčková přeložila do  češtiny. 
Přes svůj vyšší věk (který by jí 
ovšem málokdo hádal) je stále 
velmi aktivní – překládá, studuje 
na  univerzitě třetího věku, tvoří 

webové stránky, jezdí za studenty 
se svým životním příběhem.
My jsme naše žáky vyzvaly k na-
psání krátkého sdělení, jak na ně 
beseda zapůsobila. Přečtěte si 
zde jednu z odpovědí. Všechny 
nás  potěšily a věříme, že i milou 
adresátku, jíž dopisy našich žáků 
rády pošleme.

Mgr. Eva Čermáková, Mgr. Jaro-
slava Cendelínová, 

foto: archiv ZŠ Velká Bíteš
Dobrý den, paní Bezdíčková,
na přednášce jste nás velice ohro-
mila tím, co jste zažila v  dětství 
a jak jste dokázala znovu začít. 
Všichni jsme tak trochu věděli, 
co se v koncentračních táborech 
dělo, ale přiblížila jste nám to tak, 
že jsme si představovali, jaké by 
to bylo být na vašem místě.
Obdivujeme vaši víru v život, líbí se 
nám vaše životní priorita – rodina, 
když pro mnoho lidí jsou to peníze.

Jan Bartošek, Vojta Švanda, 9. A

Bítešská škola přivítala pamětnici holocaustu

V neděli 14. 4. 2013 navštívil Osla-
vici Ochotnický divadelní soubor 
z Budišova. Divadelníci uvedli hu-
dební komedii Antonína Procház-
ky Hledám děvče na boogie woo-
gie, která je situována do období 
první republiky. Jde o komedii, ve 
které zazněly nestárnoucí melodie 
z filmů pro pamětníky jako Láska 
brány otevírá nebo Dejte si radit. 
Zcela zaplněnému sálu v kultur-
ním domě se toto představení vel-
mi líbilo. Všichni jsme byli mile 
překvapeni talentem a profesiona-
litou budišovských ochotníků.

Za zastupitele Oslavice Marie 
Šoukalová, foto: archiv obce

Divadelní představení v Oslavici
Výuku anglického jazyka v  ZŠ 
Oslavice zpestřil certifikovaný uči-
tel angličtiny. Lektor Ferdinando 
Dionchi pochází z Říma a nyní stu-
duje ve Skotsku. Žáky velmi zaujal 
svojí otevřeností a  kamarádským 
přístupem. Měli možnost si s ním 
popovídat a  dozvědět se mnoho 
zajímavého jak o životě v Itálii, tak 
i ve Velké Británii. Jeho hodina an-
gličtiny byla pro děti velkou moti-
vací ke zdokonalení se v anglickém 
jazyce. Na závěr se naučily i několik 
slovíček v italštině, které dodnes zní 
celou školou. Ferdinando byl prostě 
„cool“. ZŠ Oslavice

Zpestřili si výuku 
angličtiny

Nedávno jsem slyšel starou báji, 
která mě tak upoutala, že se o ni 
s  vámi podělím: Kdesi daleko 
uprostřed pustiny leželo město. 
K  němu se přibližoval unavený 
poutník. Když vcházel do  měs-
ta, uviděl starého muže, sedícího 
u cesty. „Dobrý muži,“ oslovil ho, 
„pověz mi, prosím, jací lidé žijí 
v  tomto městě.“ „A  jací lidé žili 
v  tom městě, odkud přicházíš?“ 
zeptal se stařec. „Ach, byli závis-
tiví a hamižní, byli to pomlouvači 
a  lháři. Nemohl jsem tam s nimi 
vydržet, musel jsem odejít.“ Stařec 
potřásl hlavou a pravil: „Je mi líto, 
cizinče, ale musím ti říci, že v na-
šem městě jsou také takoví lidé.“ 
Zanedlouho přicházel stejnou 
cestou další poutník. Zastavil se 
u starce a zeptal se: „Dobrý muži, 
pověz mi, prosím, jací lidé žijí 
v  tomhle městě.“ „A  jací lidé žili 
v  tom městě, odkud přicházíš?“ 
zeptal se stařec. „Ach,“ odpověděl 
poutník, „byli čestní, milí a  po-
hostinní, dobře se mi tam žilo, měl 
jsem tam řadu přátel. Je mi líto, že 
jsem od nich musel odejít.“ Stařec 
se zamyslel a pak pravil: „Dobře, 
cizinče, buď si jist, že i  tady jsou 
takoví lidé.“ Když druhý poutník 
odešel, oslovil starce soused, který 
pracoval na zahradě a oba rozho-
vory slyšel: „Jak můžeš odpovídat 
na stejnou otázku tak různě, jed-

nou tak a  podruhé naopak? To 
přece není možné. Lidé v  našem 
městě jsou buď dobří nebo špat-
ní!“ Stařec se usmál: „Přece víš, že 
tu jsou takoví i  takoví. Ten první 
poutník, který doma viděl jen zá-
vist, hamižnost, lži a pomluvy, je 
jistě najde i  u  nás. A  ten druhý, 
který měl doma plno dobrých 
přátel, si jistě u  nás nalezne přá-
tele. Oběma poutníkům jsem od-
pověděl pravdivě. Všechno přece 
záleží na lidském srdci.“
Záleží na lidském srdci… Dnes by-
chom spíše řekli na úhlu pohledu, 
na tom, jak se na lidi, věci a situace 
díváme. Pokud jsme zvyklí všech-
no nazírat ze špatné strany, najde-
me chyby na  všem a  můžeme si 
na všechno stěžovat. Pokud ale do-
kážeme – vedle oprávněné kritiky 
– na lidech, věcech i situacích na-
cházet také dobré stránky, můžeme 
být navzdory všemu šťastni. Štěstí 
se totiž neměří hmotnými statky, 
životními podmínkami, ani poli-
tickou situací. Jsou místa na zemi, 
kde jsou lidé chudí, žijí v dosti pri-
mitivních podmínkách, a  přesto 
jsou vnitřně spokojenější než lidé 
u  nás. A  co my? Dokážeme vidět 
na  lidech, věcech i  situacích to 
dobré, to nadějné? Umíme v sobě 
tento úhel pohledu pěstovat? Nebo 
se spíše podobáme tomu prvnímu 
poutníkovi? Pavel Janošík
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So 4. 5. MUDr. T. Konečný, Žďárská 73, Nové M. na 
M., tel.: 566 618 060. Ne 5. 5. MUDr. R. Konečná, 
Žďárská 73, Nové M. na M., tel.: 566 618 060. Stř 8. 
5. MDDr. V. Šírová, Vratislavovo nám. 12, Nové M. 
na M., tel.: 566 616 901. Ordinační doba 9–12 ho-
din. Telefonicky ověřte aktuální stav na příslušném 
stomatol. pracovišti. Zubní LSPP poskytuje Úrazová 
nem. Brno, Ponávka 6, po–pá 17–7 hodin, víkendy, 
svátky nepřetržitě, tel.: 545 538 421.    (www.nnm.cz)

Zubní pohotovost
Dne 6. 5.: Velké Meziříčí, ul. Bezděkov (od Soko-
lovské po  ul. Poštovní), Sokolovská od  křižovatky 
s ul. Nad sv. Josefem po poštu včetně, Nad Gymná-
ziem po hasičskou zbrojnici včetně, Nad Sv. Josefem 
po č. p. 16, Karlov od křižovatky s ul. Nad Sv. Jose-
fem po křižovatku s Františkovem, Františkov po č. 
p. 433, Nad Pilou, Horácké autodružstvo – obchod, 
ZDAR, a. s., ZŠ Sokolovská, MŠ Sokolovská, gym-
názium, MusicData, Jednota.                              -E.ON-

kleMpířskÉ a pokRÝvačskÉ pRáCe
opravy komínů, natírání střech, mazání hřebenů 

po dohodě i jiné menší opravy. M. Maružán, tel.: 
604 441 501 e-mail: maruzan.m@seznam.cz

Nepůjde elektrický proud

Lidem s  tělesným, mentálním a kombinovaným postižením ve věku 
16–45 let nabízíme možnost navštěvovat v DS Březejc v denním a tý-
denním stacionáři sociálně terapeutické dílny.
Nabídky:
– výroba keramiky, tvorba užitkových a dekorativních výrobků                       
   z keramické hlíny
– Axmanova technika modelování – výroba ze šamotové hlíny
– textilní činnost – výroba dekoračních předmětů, tkaní koberečků    
   a předložek, výroba polštářků, zpracování textilního odpadu pro  
   další využití
– výrobky různých výtvarných technik.
– nácvik vedení domácnosti – stolování, příprava základních 
   pokrmů, nákup, úklid, péče o oblečení a ložní prádlo
Doba poskytování služby:
Pondělí–pátek od 8 do 14 hodin po celý školní rok
Kontakty:
Centrum Kociánka, DS Březejc, Sviny 13, 594 01 Velké Meziříčí
http: //www.dsbrezejc.cz
vedoucí, e-mail: stepanek@dsbrezejc.cz
dílny, e-maily: dolezalova@dsbrezejc.cz; horka@dsbrezejc.cz;
tel.: 566 522 089.
V případě většího zájmu klientů denního stacionáře je možné zajistit 
dopravu z Velkého Meziříčí do střediska DS Březejc.                         (-pi-)

Dětské středisko Březejc rozšiřuje sociálně 
terapeutické dílny

T E R M Á L N Í  L Á Z N Ě 

VELKÝ MEDER

Celodenní vstupné 
včetně  dopravy 660 KČ

Nástup:  ▶ Měřín      5.30  
  ▶VM(Billa, Domus)
            5.40
  ▶ Vel. Bíteš  5.55

Informace, objednávky tel.: 
607 541 915, 775 055 501

11. 5. (sobota)

Nastává čas posezení s přáteli 
na zahrádkách při grilování. 
Vyzkoušejte jiný způsob pří-
pravy pokrmů, ugrilujte  maso 
či zeleninu na  grilovacím ka-
meni. Tento způsob přípravy 
přináší spoustu výhod. 
Vyberte si z naši nabídky gri-
lovacíh a  pečicích kamenů 
pro zdravé grilování masa 
a  zeleniny. Nabízíme univer-
zální grily pro pečení na roštu 
a špízových jehlách.
Převážně vyrábíme desky 
a  rámečky na  míru vašemu 
grilu, krbu či troubě. Vybrat 
si ale můžete i z naší nabídky 
standardních rozměrů. 

-ak-, placená inzerce

Připravte se s námi na grilovací sezonu Střední škola řemesel a služeb Velké Meziříčí je zapojena 
do PROJEKTU UNIV 3 – 

– podpora procesů uznávání vzdělání dospělých pracovníků. 
Projekt přispívá ke zkvalitnění rekvalifikací v ČR.

Na základně tohoto projektu připravujeme 
v současné době rekvalifikační kurz

 PŘÍPRAVA TEPLÝCH POKRMŮ.
Kurz je určen lidem ve věku od 18 do 65 let, kteří mají zájem 

rozšířit si své vědomosti, dovednosti a znalosti z oblasti 
gastronomie. Střední škola nabízí toto vzdělávání i uchazečům 

o zaměstnání, kteří jsou registrováni na úřadu práce.
Informační schůzka se zájemci o toto vzdělávání  proběhne 

ve Střední škole řemesel a služeb ve Velkém Meziříčí 
dne  6. 5. 2013 ve 14.30 hodin v učebně č. 4.

KURZ JE ZDARMA.
Bližší informace: Petr Heneš, tel.: 603 908 867, e-mail: zrpv@ssrsvm.cz

Hana Lavická, tel.: 734 349 237, e-mail.:  lavicka@ssrsvm.cz 

Střední škola řemesel a služeb Velké Meziříčí
pořádá zdarma pilotní ověřování rekvalifikačních vzdělávacích 
kurzů pro dospělé na získání profesní kvalifikace dle zákona 
179/2006 Sb. a projektem UNIV 3
• Opravář strojů a zařízení v pěstování rostlin (41 – 027 – H)
Vzdělávání v tomto programu směřuje k tomu, aby účastníci zís-
kali, na úrovni odpovídající jejich schopnostem a učebním před-
pokladům, odborné kompetence potřebné pro výkon dané profese 
• Příprava teplých pokrmů (65 – 001 – H)
Vzdělávací program dalšího vzdělávání připravuje účastníka 
k vykonání zkoušky vedoucí k získání rekvalifikace Příprava tep-
lých pokrmů. Je koncipován tak, aby byl jeho absolvent vybaven 
teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi pro vykoná-
ní rekvalifikace pro teplou kuchyň.
Kontakty: Petr Heneš, tel.: 603 908 867, e-mail: zrpv@ssrsvm.cz 
Hana Lavická, tel.: 734 349 237, e-mail:  lavicka@ssrsvm.cz

Projekt je financován z evropských sociálních fondů v ČR.

Setkání rodáků 
4. 5. 2013

Město Velké Meziříčí 
zve všechny rodáky 

na tradiční setkání jubilantů 
narozených v období 

září 1962 – prosinec 1963.
V sobotu 4. 5. 2013.

TRHY NA NÁMĚSTÍ
Město Velké Meziříčí pořádá 

ve středu 15. 5. 2013 
tradiční trhy.

Náměstí bude po celý den uzavřeno. 

Každé pondělí v 9 hodin se scházejí senioři za úče-
lem zpomalení nezvratného procesu stárnutí. Celou 
jednu hodinu se věnují cvičení s různým nářadím, 
jako jsou velké míče, vibrační tyče, napínací gumy, 
malé činky atd. Také si zaskáčou na  trampolíně 
nebo protáhnou svoje tělo různými cviky na kari-
matce. S  sebou stačí vzít jen cvičební úbor, láhev 
s pitnou vodou a chuť si zacvičit. Cvičení vede zku-
šená cvičitelka, která kromě tolerance k pohybovým 

možnostem jed-
notlivců rozdává 
úsměv a dobrou 
náladu. 
Poplatek za cvičení je pro každého přijatelný a  lze 
na něj získat příspěvek od zdravotních pojišťoven. 
Cvičení neprobíhá během letních měsíců. Zveme 
zájem mezi nás. Tak neváhejte! Těšíme se na vás.

Pavel Abeska, foto: archiv autora

Senioři cvičí na charitě CVICENÍ 
PRO SENIORY

Informace na tel.: 
776 708 479

ˇ

18. 5. 2013 KD Ruda
od 20 hodin

ZakázanÝovoce
Street 69
Premier

Vstupné 90 Kč
Více v příštím čísle týdeníku Velko-
meziříčsko + soutěž o vstupenky...
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■ Čtyřkolku, obsah 125. Dále 
prodám čerta na vybírání bram-
bor na Teru, Veri, Mountfield. 
Kola na skútr Tatran. Tel.: 
606 149 288.
■ Gauč Pamelka, rozkládací 
s úložným prostorem, barva me-
dová. Je nový, ještě nevybalený. 
Cena dohodou. Tel.: 723 553 729.
■ Chladničku, menší, chatovou, 
zn. Iberna. Cena 2.200 Kč, rok sta-
rá, téměř nová. Tel.: 737 011 472.
■ Šrotovník na obilí, mikrovlnou 
troubu, pultový mrazák 120 l. 
Cena dohodu. Tel.: 737 787 593.
■ Tažnou tyč na  dětské kolo 
Trail Gator, po  jednom dítěti, 
tyč ve  vynikajícím stavu. Cena 
1.000 Kč. Dále prodám dětskou 
přilbu na kolo, pro 3–8 let. Tel.: 
731 113 408.
■ Náhradní díly na  felicii. Tel.: 
723 553 834.
■ Pionýr, typ 555, pojízdný, bez 
TP,  tel.:  737 486 567.
■ Garážová vrata na  otvor: šíř-
ka 240 cm, výška 232 cm. Celo-
plošná, výklopná pod střechu, 
nezaberou žádné místo. Stáří 
15 let, zcela v  pořádku, plně 
funkční, s  dálkovým ovládáním.
Prodej z důvodu přestavby domu.
Cena 2.000 Kč. Tel.: 602 523 521.
■ 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.
■ 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.
■ 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.
■ Konzumní a  sadbové bram-
bory odrůdy Adéla, Belana, Ma-
rabel. Dále prodám pšenici a ječ-
men. Tel.: 607  299  168, nejlépe 
po 16. hodině.

■ Zahradní stůl a  lavice. Levně. 
Tel.: 733 719 402.
■ 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.

■ Prodám stavební poze-
mek v  k. ú. Jabloňov, výměra 
5  000 m². IS v  těsné blízkos-
ti pozemku. Cena dohodou. 
Tel.: 773  992  899. RK nevolat.
■ Koupím byt ve  Velkém 
Meziříčí 2+1 nebo 3+1. Pla-
tím hotově. Tel.: 602  509  165.

■ Prodej stavebního pozemku 
v  Oslavici; bytu 3+1 s  garáží 
ve Velkém Meziříčí; rozestavěné-
ho rodinného domu v Uhřínově; 
rodinného domu ve  Vídni. Rea-
lity Vysočina. Tel: 777  636  157.

■ 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.

■ Pronajmu byt 3+1 blízko cen-
tra, relativ. klidná lokalita ul. 
Bezděkov č. 81, obyt. plocha 70 
m², 5. patro. Dům je zateplen, 
nová plastová okna, nově rekon-
struovaný výtah. V  r. 2011 byt 
částečně rekonstuován (úprava 
byt. jádra, nové podlahové kryti-
ny, koupelna, WC). Ve  vybavení 
kuchyňská linka a  plyn. sporák. 
Vlastní plyn. kotel (vytápění 
a  ohřev vody), náklady na  teplo 
jsou minimální. K  bytu patří 2 
sklepní kóje (1. na patře, 2. v su-
terénu). Nájemné 7.500 Kč (za-
hrnuje fond oprav, splátku úvě-
ru na  zateplení, správ. poplatky) 
+ záloha na  energie a  vodu (cca 
2.500 Kč/měs.). Parkování před 
domem. Můžu nabídnout k pro-
nájmu garáž v  nedalekém byto-
vém domě (3 min. cesty) za 1.200 
Kč/měs. Volný od 1. 8. 2013. M. 
Hledík, tel.: 603 834 418, e-mail.: 
mhledik@vm.cz 
■ Pronajmu byt 3+kk (83 
m²) v  novostavbě. Od  1. 
5. 2013. Tel.: 776  344  454.
■ Nabízím pronájem v  rodin-
ném domě pro 1–2 osoby. Tel.: 
604 419 483.
■ 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.

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

■ Hledám někoho, kdo by naučil 
hrát na klávesy. Tel.: 732 138 664.

■ Svobodná 55 r., VŠ v ID bez vidi-
telné vady, bydlící u Velkého Mezi-
říčí, hledá partnera k vážnému se-
známení. Zn.: Vzájemná podpora. 
Nabídky ponechte v redakci.

pRodáM – koUpíM – vyMěníM

Seznámení

Koupím Nemovitosti

Daruji

Různé

Prodám Pronajmu 

Okamžitě koupíme váš dům, 
chalupu či byt za hotové! 

Volejte zdarma 800 100 576. 
Vyplatíme i exekuce 

či hypotéku!

V Ý K U P  K R Á L I Č Í C H 
K Ů Ž Í 

každou první neděli v měsíci 
u sběrného dvora – K Novému ná-
draží v 9 hodin. Za nejvyšší cenu. 

Tel.: 723 128 907.

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

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. 

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

PRODÁVÁME nosnice 
začínají nést

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

DOUČÍM MAT – FYZ 
6.–9. tř. ZŠ; prima–kvarta, 

Gym. Tel.: 774 621 703 
http//mat-fyz.cz

KOUPÍM
Tel.: 604 112 837.

KOUPÍM
Tel.: 604 112 837.

ŽALUZIE, SÍTĚ, 
ROLETY

podlah. práce 
Tel.: 602 950 763, Caha

Nemáte čas na údržbu vaší za-
hrady nebo okolí vaší firmy? 
Volejte 728 385 122.
Nabízím kompletní sečení trávy. 

víCe na  www.autohmk.cz

aUtoseRvis vRCHoveCká
vRCHoveCká 950, velkÉ MeZiříčí
tel.: 566 524 785, 605 290 861 

SLUŽBY PNEUSERVISU 
PNEU ZA VÝHODNÉ CENY

JARNÍ AKCI NA ČEPY
PLNĚNÍ A ČIŠTĚNÍ KLIMATIZACE
NABÍZ

Í:
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společenská RUbRika Poděkování
Vzpomínky

Řešení z minulého čísla 16 ▶

Autor sudoku: Zdeněk Málek ©, 
obtížnost středně těžká

Řešení dnešního sudoku otiskneme 
v následujícm čísle 9. 5. 2013

Sudoku pro tento týden

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

  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.

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!

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) 

Dne 24. 4. 2013 jsme vzpomněli 24. výročí, kdy nás navždy opustila 

paní Růžena Rumlerová z Velkého Meziříčí.

Vzpomíná zarmoucená rodina.

V neděli 14. dubna se v Domově pro seniory Velké Meziříčí konalo 
divadelní představení Moravičko milá v  podání ochotnického diva-
delního souboru Becheráček z Radostína. 
Hra diváky zavedla do  jedné moravské vesničky v době, ve které se 
nosily vyšívané kroje a rodiče domlouvali sňatky svých dětí. Jedním 
takovým sňatkem chtěla zbohatnout i  hospodská Daňková a  oženit 
svého syna Janka s  šišlavou bohatou nevěstou Stázičkou. To ovšem 
netušila, co vše je ochoten Janek udělat, aby sňatku zabránil a mohl se 
oženit se svou milou Maryškou. A když se do toho připlete synovec se 
stejným jménem a cirkus s opilou seňorou Carmen, o záměny a hu-
morné situace není nouze. 
Závěrem zbývá dodat, že hra byla provázána známými moravskými 
písničkami a klientům i zaměstnancům se velmi líbila. 
Děkujeme divadelnímu souboru Becheráček za pěkný kulturní zážitek 
a těšíme se na další jeho hru. 

Klienti a zaměstnanci Domova pro seniory, Velké Meziříčí, 
foto: archiv domova pro seniory

Do Domova pro seniory VM 
opět zavítal soubor Becheráček

Nechte se zlákat kouzlem JV Asie a přijďte 9. května v 17.00 na velko-
meziříčské pracoviště Chaloupek (Ostrůvek). 
Vášnivý cestovatel Jaromír Kolejka vás provede zemí s kdysi největším 
městem světa Angkorem s milionem obyvatel ve 12. století. Podíváte 
se do divokých deštných lesů v Kardamonových horách skrývajících 
nejenom pestrou faunu 
a flóru, ale také drahokamy 
nejvyšší hodnoty, navštívíte 
lidi žijící v  plovoucích do-
mech na  jezeře Tonlé Sap 
a  uvidíte bambusový vlak 
– zajímavou konverzi kolo-
niální železnice. Přestože je 
Kambodža postižená dlou-
holetou občanskou válkou 
a působením rudých Khmé-
rů, má unikátní historické, 
etnografické a přírodní po-
zoruhodnosti, které přita-
hují pozornost návštěvníků 
celého světa. Vstupné dob-
rovolné.
-chal-, foto: archiv Chaloupek

Na skok do Kambodži

❧ Čas jako by se zastavil, 
bolest v srdci vrytá, 
jen vzpomínka nám zůstala 
v našich myslích skrytá. ❧

Dne 1. května 2013 uplynulo 
11 let od úmrtí pana 

Josefa Bradáče
z Mostišť. 

S láskou vzpomínají 
a nezapomenou 

rodiče a sestry s rodinami.

Dne 7. 5. 2013 uplyne 10 let od 
tragického úmrtí našeho tatínka, 
pana 

Jiřího Moláka 
z Horních Heřmanic. 

S láskou vzpomíná rodina. 

❧ Čas plyne, 
ale bolest v srdci zůstává. ❧

Dne 29. 4. 2013 uplynulo již 
11 let, co nás navždy opustil 
tatínek a dědeček, pan 

František Matula 
z Dobré Vody.

S láskou stále vzpomínají syn 
a dcera s rodinami a vnoučata.

❧ Utichlo srdce znavené, 
nebylo z ocele, nebylo z kamene. 
Utichlo a šlo spát. 
Odešel, ale zůstal v srdcích těch, 
kteří ho měli rádi. ❧

Dne 3. května vzpomeneme 
15. výročí úmrtí našeho manžela, 
tatínka a dědečka, pana 

Bohumila Chytky 
z Balin.

S láskou a úctou vzpomínají 
manželka a synové s rodinami.

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. oddělení 

Jupiter clubu, tel.: 566 782 004 (005).

Divadlo IKAROS děkuje sponzorům
Za finanční, propagační, realizační a jinou pomoc děkujeme těmto 
firmám a osobám:
Zbraně a střeliva Velké Meziříčí; Iveta Ambrožová; Ladislav Prudík; 
Půjčovna kostýmů Náměšť nad Oslavou; Michal Hybášek; Petr Bača; 
Iva Šotnerová; Ondřej Adam Pokorný; Knihovna Velké Meziříčí; Ren-
tal Pro; Městské divadlo Brno; AL-KO; AUTO DOBROVOLNÝ; Jupi-
ter club, s. r. o.; týdeník Velkomeziříčsko; Město Velké Meziříčí; Hotel 
Pod Zámkem; Generali Group; Trans-technik spol. s r. o.; Vodafone; 
BIBUS; VVSKLO; Jelínkova Vila Hotel.                             -Divadlo Ikaros-
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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

KPH – Koncertní sezona 2012–2013

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 originální interpretace klasické hudby 
v  netradičních úpravách. V  širokém repertoáru muzikantů nechybí 
hudba filmová, muzikálová i  populární. Vystoupení je doprovázeno 
vtipnými glosami a jinými legráckami. Na svém kontě má soubor zá-
pis do Guinessovy knihy rekordů za nejrychlejší interpretaci virtuozní 
skladby Let čmeláka 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
www.globarat.cz

Agentura Pragokoncert  přiváží dětem z Velkého Meziřičí a okolí po-
řad Michala Nesvadby 
MICHAL JE KVÍTKO – pátek 24. května 2013 v 17 hodin, velký sál 
Jupiter clubu Velké Meziříčí. 
Michal v tomto pořadu dokáže, že bez ohledu na počasí i roční období 
během představení rozkvete celé jeviště. Prodej vstupenek na program. 
oddělení Jupiter clubu, Náměstí 17, Velké Meziříčí,  tel: 566 782 004, 
566 782 005. 
 Soutěžte o volné vstupenky na pořad a DVD Michala Nesvadby. 
Uzávěrka soutěže je prodloužena do 15. 5. 2013! 

▶ 16. června – zámecká jídelna, sopranistka Roberta Invernizzi, Craig 
Marchitelli – velká basová loutna theorba. Vstupné: 250 Kč/150 Kč.
▶ 29. června – slavnostní závěrečný koncert, luteránské gymnázium, 
Collegium 1704, umělecký vedoucí Václav Luks, sopranistka Martina 
Janková. Vstupné: 300 Kč/200 Kč.

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

Máte chuť se rozesmát až k  sl-
zám? Přijďte se podívat na slav-
nou 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.
Vstupné: 330 Kč. Prodej a  re-
zervace vstupenek na  pro-
gramovém oddělení JC, tel.: 
566 782 004 (001). Vstupenky je 
nutné vyzvednout nejpozději 14 
dní od  objednání, jinak budou 
dány zpět do volného prodeje. 
Hraje: Jakub Slach. 

Festival Concentus Moraviae 

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

divadelní seZona jaRo 2013 v jUpiteR ClUbU

Jupiter club, s. r. o., VM uvede 
představení CAVEMAN

Pátek 14. června 2013
 v 19.30 hodin, velký sál JC

JMÉNO

Soutěžní kupon týdeníku 
ODPOVĚĎ

BYDLIŠTĚ

M
. N

esvadbaTEL. NEBO E-MAIL
Vstupné 80 Kč. Prodej vstupenek na program. oddělení Jupiter clubu, tel.: 566 782 004.

1. Co nejčastěji vyrábí Michal Nesvadba v Kouzel-
né školce? Odpověď vepište do soutěžního kuponu 
(níže) a doručte do redakce do 15. 5. (včetně). 
2. Nakreslete či vyrobte nějaký svůj vlastní vyná-
lez a doručte do redakce Velkomeziříčska do 15. 5. 
(včetně).  
Ze správných odpovědí vylosujeme pět výherců, 
kteří získají po dvou volných vstupenkách na pořad. 
Autoři nejzajímavějších vynálezů získají Michalovo 
DVD, obrázky vynálezů otiskneme.                         -red-                                                                            

Soutěžní otázka a soutěžní úkol: 
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fotbalovÉ soUtěže

Tělovýchovná jednota Dět-
ské středisko Bře-
zejc, o. s., Sviny 
13, 594  01 Velké 
Meziříčí nabízí 
tělesně i  mentálně 
postiženým dětem 
i  dospělým možnost 
trénování paralympij-
ských sportů – boccia, atletika, 
cyklistika – a neparalympijského 
sportu – florbal – formou jed-
norázových tréninků či týden-

ních tréninkových pobytů. 
K tomu patří i násled-

né zajištění účasti 
nových sportovců 
na turnajích a zá-
vodech.

Není nutná žádná 
předchozí zkušenost 

s těmito sporty.
Více informací získáte na te-

lefonním čísle 724 084 136, Moni-
ka Doskočilová, nebo na e-mailu: 
tj.brezejc@seznam.cz.

Nabídka k tréninku 
paralympijských sportů

-dos-

MSDD sk. D
FK Blansko – FC VM 2:0 (2:0)
Sestava: Kučera – Chalupa, No-
votný, Hlávka, Fejt, Vokurka, 
Nevoral, Krčál, Hibš – Horký (55. 
min., Bartošek), Prchal (40. min. 
Těšík.)
Hostující hráči zavítali na  hřiště 
třetího celku a hned v úvodu mu 
usnadnili cestu za vítězstvím. Již 
v  7. min. Fejt špatnou přihráv-
kou Kučerovi vybídl domácího 
střelce ke  snadnému zakončení. 
Velkomeziříčští hráči však zbra-
ně nesložili. Bojovali. Avšak chy-
běla kvalita ve finální fázi a v za-
končení. Za  zmínku snad stojí 
nedůrazná hlavička Novotného 
ze 20. min., se kterou si brankář 

lehce poradil. Ve 30. min. zaspa-
la celá hostující obrana. Kučera 
excelentním zákrokem sice zlik-

vidoval nepříjemnou střelu z cca 
25 m, ale obránci stáli jak solné 
sloupy a  domácí útočník neměl 

sebemenší problém z  dorážky 
zvýšit na 2:0. O devět minut poz-
ději celá akce dokreslovala zmar 
hostujících hráčů při zakončení, 
který je provází celé jaro. Hibš 
krásnou střelou zpoza vápna tre-
fil břevno, odražený míč nejprve 
Horký z  malého vápna minul 
a za ním stojící Vokurka pro změ-
nu netrefil branku. 
Druhý poločas pak byl ze strany 
hostů převážně bojem o  to, aby 
neinkasovali. Nutno dodat, že až 
na malé výjimky domácí k niče-
mu nepustili. Na druhou stranu, 
co se týče ohrožení branky, tak 
až na akci Těšíka z 58. min. ne-
byli nijak nebezpeční.

Mladší dorostenci bránu soupeře neohrozili

Text a foto:  Lubomír Klimeš

ZŠ Školní obsadila 2. místo 
v krajském finále v basketbalu ZŠ. 
V pátek 19. 4. 2013 se uskutečnilo 
krajské finále v basketbalu ZŠ pro 
žáky z  8.–9. tříd. Tohoto finále 
se zúčastnila i  ZŠ Školní, která 
prošla sítem vyřazovacích kol. 
Nejprve zvítězila v  okrskovém 
kole, potom následovalo vítězství 
v  kole okresním. Tím si chlapci 
zajistili postup do krajského kola. 
Tam změřili síly s  nejlepšími 
družstvy z  jednotlivých okresů 
Kraje Vysočina. 
ZŠ Školní Velké Meziříčí si 
v krajském kole vedla velice dob-
ře. Se ziskem 7 bodů za tři výhry 
a  jednu  porážku s  celkovým 
skóre 60:45 obsadila konečné 2. 
místo. Turnaj byl až do  posled-
ního zápasu velice vyrovnaný. 
Svědčí o tom také pořadí na prv-
ních třech místech, kde rozho-
dovalo až skóre ze vzájemných 
zápasů. Nám k  vítězství v  celém 
turnaji chyběl jeden jediný koš. 

Chci všem chlapcům poděkovat 
za  vzornou reprezentaci nejen 
naší školy, ale také města.
Výsledky: ZŠ Školní VM – ZŠ Sei-
fertova Jihlava 12:16, – ZŠ Jemni-

ce 16:9, – ZŠ Havl. Brod 16:12, – 
ZŠ Rošického Jihlava 16:8.
Školu reprezentovali: Holub Ja-
kub, Fiala Martin, Ambrož Mi-
chael, Koudela Tomáš 2, Kovář 

Michal 31, Stupka Tomáš, Stude-
ný Jiří 16, Sýkora Jan 8, Rosa Ja-
roslav 1, Sysel Jiří, Svoboda Filip 
a Smejkal David.

Text a foto: Mgr. Zdeněk Liška

Žáci ze ZŠ Školní jsou v basketbalu druzí v kraji

I. B třída mužů skupina B
Bystřice n. P. B – Křižanov 3:1
Stařeč – Velká Bíteš B 3:0
Měřín – Hrotovice 2:1
1. Hrotovice 16 13 1 2 49:15 40
2. Polná B 16 9 3 4 45:28 30
3. Bystřice n. P. B 16 9 2 5 43:26 29
4. Velká Bíteš B 16 9 2 5 32:30 29
5. Telč 16 8 2 6 35:22 26
6. Měřín 16 7 3 6 28:33 24
7. Stařeč 16 7 2 7 24:31 23
8. Rokytnice n. R. 16 7 0 9 21:35 21
9. Křižanov 16 6 2 8 24:25 20
10. Jakubov 16 6 1 9 27:35 19
11. Studenec 16 5 2 9 23:32 17
12. Přibyslavice 16 4 4 8 29:34 16
13. Bohdalov 16 4 2 10 14:32 14
14. Šebkovice 16 3 4 9 17:33 13

OP mužů II. třída
Bory – Rožná 0:2 (0:1)
Branky: Vyžrálek Jiří, Navrátil 
Marek; Rozhodčí: Trávníček Jiří, 
Pavlas, Večeřa Pavel; ŽK: 0:1.
Moravec – Rad. Svratka 1:1 (1:0)
Branky: Červinka Pavel – Kříž 
Pavel; Rozhodčí: Žilka Jan, 
Rotkovský Petr, Uhlíř; žluté 
karty: 1:3.

Radostín nad Oslavou – Ujčov 
5:1 (1:1)
Branky: Kozel Josef 2, Promber-
ger Jaroslav, Litochleb Tomáš, 
Vokoun Pavel – Hájek Ondřej; 
Rozhodčí: Liška Jiří, Prokop; ŽK: 
1:1.
Osová Bítýška – Rovečné 0:2 
(0:1)
Branky: Šoukal Ladislav, Kozáček 
Lukáš; Rozhodčí: Nebola Jaro-
slav, Laštovička Petr, Starý Zde-
něk; ŽK: 5:3.
1. Hamry 15 11 1 3 48:24 34
2. Moravec 16 10 3 3 42:28 33
3. Radostín 15 10 2 3 50:21 32
4. Nová Ves B 15 9 0 6 47:33 27
5. Nedvědice 15 8 3 4 30:29 27
6. Rozsochy B 15 7 5 3 28:19 26
7. Rad. Svratka 15 8 2 5 34:27 26
8. Svratka 15 5 3 7 34:37 18
9. O. Bítýška 15 4 5 6 24:34 17
10. Bory 15 3 5 7 34:38 14
11. Rožná 16 4 1 11 29:46 13
12. Ujčov 15 4 1 10 33:53 13
13. Bobrová 15 2 4 9 22:40 10
14. Rovečné 15 3 1 11 21:47 10

Zdroj: www.fotbal.cz

SpSM
FC VM U13 – 1. SK Prostějov 
4:9 (2:6). Branky: Havelka, Mi-
kuška, Loup, Křivánek.
FC VM U12 – 1. SK Prostějov 
6:4 (2:3). Branky: Vokurka, Trn-
ka, Malata Mirek, Blažek, Bačák, 
Vala.
FC Zbrojovka Brno – FC VM 
U13 19:8 (9:2). Branky: 2× Kři-
vánek, 2× Partl, Koudela, Vrba, 
Dobeš, Mikuška.
FC Zbrojovka Brno – FC VM 
U12 20:5 (15:0). Branky: 2× Svo-
boda, Vochyán, Čermák, Malata 
Mirek.

Mladší žáci FC Velké Meziříčí 
hrají soutěž SpSM. Co to zna-
mená?
Celý název je Soutěž sportovních 
středisek mládeže, je to nejvyšší žá-
kovská fotbalová soutěž hraná v ČR. 
Je rozdělena do  pěti skupin podle 
regionu. FC Velké Meziříčí hraje 
ve skupině SpSM jih, tedy společně 
s týmy z jižní poloviny Moravy.
V kategorii mladších žáků se hraje 
souběžně na dvou polovinách hřiště 
v rozestavení 7+1. K utkání je zapo-
třebí alespoň dvacet hráčů. Nejen 
proto FC VM v  žákovských kate-
goriích spolupracuje s SK FŠ Třebíč.

Situace u  týmu U12 je taková, že 
kmenoví hráči FC VM hrají na jed-
né polovině a  hráči příslušní pod 
SK FŠ Třebíč na druhé. Takto jsou 
rozděleni už v zápise o utkání, a to 
na A a B. V zápase se pak na  jed-
né polovině střetnou týmy A–A 
a na druhé B–B. Do druhého polo-
času dojde ke změně, kdy se proho-
dí týmy hostí. Hrají proti sobě tedy 
dvojice A–B a B–A. Celkový výsle-
dek je součtem všech čtyř zápasů. 
Soutěž hrajeme pod hlavičkou FC 
Velké Meziříčí, kdežto v  nemist-
rovských soutěžích pod FC Velké 
Meziříčí – SK FŠ Třebíč. -ves-

Mladší žáci hrají nejvyšší soutěž v ČRNábor dětí do 
velkomeziříč-
ské házené
Oddíl házené ZJ So-
kol 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 sportov-
ní hale za Světlou. 

Liga Vysočiny házené mužů
12. kolo
TJ Sokol Dolní Cerekev – TJ So-
kol VM B 25:28 (12:13)
Zaváhání v  minulém kole 
v  Bystřici chtěli „béčkaři“ na-
pravit v Dolní Cerekvi. I přesto 
že na  zápas odcestovalo pouze 
osm hráčů, měla naše rezer-
va po  celé utkání více ze hry. 
Zodpovědná hra v  útočné fázi 
a  dobrá obrana znamenala ví-
tězství 25:28. Famózní výkon 
podal v  bráně Petr Kůra, který 

zlikvidoval během utkání deset 
brejků domácích a doslova ničil 
střelce soupeře.
7m hody 1/1:3/3 vyloučení: 2:1
Sestava a branky: Kůra Petr – Po-
spíšil Jan (8/3), Živčic Pavel (6), 
Šidlo Ladislav (5), Strašák Pavel 
(4), Kubiš David (3), Horák Petr 
(2), Kříbala Pavel, vedoucí druž-
stva Živčic Pavel. 
1. N. Veselí jun. 12 11 1 0 365:232 23
2. D. Cerekev 12 8 0 4 305:279 16
3. V. Meziříčí B 12 4 1 7 245:303 9
4. Třešť 12 3 1 8 271:313 7
5. Bystřice n. P. 12 1 3 8 227:286 5

MSDD sk. D, ml. dorost
FC VM – SFK Vrchovina 0:2 
(0:0)
Sestava: Kučera – Chalupa, Ha-
mřík, Hlávka, Fejt (60. min Pr-
chal), Heto, Nevoral, Krčál (52. 
min Novotný), Vokurka (50. 
min. Kurečka), – Horký, Hibš 
(40. min. Mužátko)
Hned v  úvodu fotbalového utkání 
byli hosté blízko vstřelené brance. 
Naštěstí přímý kop ze 20 m skon-
čil pouze na  konstrukci Kučerovy 
branky. Odpovědí domácích pak 
byla akce Hibše, který se uvolnil 
ve  vápně, jenže jeho střela těsně 
minula branku. Největší šance do-
mácích přišla ve 28. min. Vokurka 
krásnou střelou z  pětadvaceti me-
trů orazítkoval konstrukci brány. 
Do konce poločasu se pak již nic za-
jímavého nestalo, a tak obě mužstva 
odcházela do kabiny za stavu 0:0.
O  osudu utkání rozhodly tři 

neproměněné šance domácích 
hned v  úvodu. Nejprve Krčál 
ve  42. min. neproměnil penaltu. 
Ve  44. min. Mužátko jen těsně 
minul ze třiceti metrů hostující 
branku. A  tentýž hráč následně 
po krásném vybídnutí Vokurkou 
v samostatném nájezdu opět ne-
trefil branku. Jak se říká, nedáš 
dostaneš. Ve  49. min. stálo při 
domácích ještě štěstí. Heto stačil 
vykopnout míč z  brankové čáry, 
poté co byl Kučera překonán. Ov-
šem v 55. min. propadla celá levá 
strana a následný přetažený centr 
našel zcela nekrytého hostujícího 
hráče, který otevřel skóre. A aby 
toho nebylo, málo v  57. min. 
předvedli hosté krásnou kombi-
naci ve středu hřiště s následným 
zakončením 0:2. Domácí, ač se 
všemožně snažili, již nedokázali 
hostujícího brankáře významně 
ohrozit. 

Tři neproměněné šance 
domácích rozhodly utkání

-kli-

-šid-

Záložní tým házenkářů si 
napravil reputaci

2. liga mladší dorost Morava
18. kolo
DTJ Polanka nad Odrou – TJ 
Sokol VM 20:18 (13:9)
V  nedělním pozdním odpoled-
ni cestovali mladší dorostenci 
v rámci 18. kola do Polanky nad 
Odrou. V  případě bodového 
zisku se soupeřem, který se pyš-
ní nejlepší obranou ve 2. lize, se 
mohlo naše družstvo osamostat-
nit na čele druholigové tabulky.
Od  začátku se hrála vyrovnaná 
házená. Obě družstva se opírala 
o kvalitní obranu a dobře chyta-
jící brankáře. Po první desetimi-
nutovce svítilo na  ukazateli skó-
re 3:3. V  následující pasáži nám 
soupeř odskočil na 9:3 kvůli naší 
střelecké nemohoucnosti. Těžce 
vypracované šance končily v  ru-

kou soupeřova brankáře. Díky 
dobré obraně a  rychlému pře-
chodu do útoku se podařilo snížit 
na  rozdíl tří branek (20. minuta 
9:6). Závěr poločasu se nám opět 
nepovedl, kluci nehráli v obvyklé 
pohodě a enormní počet technic-
kých chyb a neproměnných šan-
cí nás doslova srážel na  kolena. 
Do šaten se tak šlo za stavu 13:9.
Ve  druhém poločase se obraz 
hry příliš neměnil. Těžko jsme se 
prosazovali přes aktivní obranu 
soupeře, a  když jsme se dostali 
do zakončení, tak jsme polanské-
ho brankáře většinou nepřeko-
nali. Snažili jsme se hru zrychlit, 
přečkali jsme dvě oslabení a sní-
žili jsme na  17:14. Následující 
pasáž jsme opět kvůli technic-
kým chybám, kterých bylo bě-

hem celého utkání 28!, prohráli 
3:0. Za  stavu 20:14 se zdálo být 
rozhodnuto. Naši hráči ale zbra-
ně nesložili a  díky bojovnosti se 
jim podařilo v  58. minutě snížit 
na 20:18. V poslední minutě jsme 
měli možnost přesilové hry. Vy-
bojovanou sedmičku jsme ale ne-
proměnili, a  tak pohasly naděje 
alespoň na remízu. Pro naše bar-
vy velice nevydařené utkání tak 
skončilo 20:18. 
I  přes porážku se dělíme se Zlí-
nem o  první místo v  tabulce. 
V příštím kole nás čeká v domá-
cím prostředí v sobotu 4. května 
od  13.00 Tatran Litovel, který 
v  domácím prostředí přehrál 
o branku Rožnov.
7m hody 2/1:1/0 vyloučení: 3:3, 
diváků 99.

Sled branek: 2:1, 3:3, 9:3, 10:6, 
12:8, 13:9, 15:12, 17:14, 20:14, 
20:18.
Sestava a  branky: Drápela Voj-
těch – Pavliš David (7), Janíček 
Martin (3), Lečbych Jan (3), Bla-
ha Tomáš (2), Fiala Martin (1), 
Svoboda Filip (1), Stupka Tomáš 
(1), Frejlich Tomáš, Pažourek To-
máš, Macoun Filip, trenér Šidlo 
Ladislav, vedoucí družstva Kácal 
Petr.

1. Zlín 17 13 1 3 542:428 27
2. Velké Meziříčí 17 13 1 2 485:420 27
3. Rožnov p.R. 17 13 0 4 528:429 26
4. Polanka 17 10 0 6 428:399 20
5. Telnice 18 9 0 9 524:498 18
6. Ivančice 17 8 0 9 508:527 16
7. Dolní Cerekev 17 7 0 10 457:487 14
8. Napajedla 17 6 1 10 430:475 13
9. Litovel 17 6 0 11 446:502 12
10. II. Prostějov 18 5 1 12 524:528 11
11. Nové Bránice 18 2 0 16 388:557 4

Dorost házené se dělí o první místo se Zlínem

-šid-
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Harrach liga mužů
12. kolo
Flamengo – Retro Křižanov B 
2:1 (0:0)
Retro Křižanov B potrápil favori-
ta. Poločas byl bez branek a divá-
ci, kteří si našli cestu na umělku 
v  jarní čtvrteční večer, čekali, co 
se bude dít v druhé půli.
Křižanovští se bili s  pohyblivěj-
ším soupeřem velmi statečně, 
přesto Lukáš Benda prostřelil 
gólmana Radka „Zadka“ Hor-
níčka v 33. minutě. Ve 46. navýšil 
nováček v jarních bojích Jiří No-
votný na 2:0.
Křižanov statečně snížil na  2:1 
pohotovým Honzou „Ninjou“ 
Mužátkem a se vztyčenou hlavou 
uhrál atraktivní duel s favoritem.
Pobřeží kocoviny – Kašpaři VM 
0:2 (0:1)
Kašpaři chtěli vrátit Pobřeží ko-
coviny podzimní jednogólovou 
prohru. Hosté tentokrát nechtěli 
nechat nic náhodě a  nastoupili 
v 11 hráčích do pole s chutí po-
kračovat v  jarní neporazitelnosti 
a přidat nejlépe tři body do tabul-
ky Harrach ligy mužů MKVM.
Po hezké kombinaci nejprve vsítil 

Toman Stávek a Kašpaři vedli 1:0, 
pět minut nato zvýšil Tomáš Bí-
lek, když se nemohl dívat na ne-
mohoucnost spoluhráčů dostat 
míč do  sítě a  prostřelil gólmana 
domácích Jakuba Plašila.
Skóre si již Kašpaři pohlídali 
a mohli se radovat ze třech bodů.
SK Mostiště – The Lost Genera-
tion 0:0 (0:0)
The Lost Generation překvapi-
vě vydolovala bod s  důrazným 
soupeřem z  Mostišť v  duelu bez 
branek. 
La Bucañeros – Kittydogs Uni-
ted 6:3 (3:2)
Přestřelka 6:3 se udála v  souboji 
La Bucaneros vs. Kittydogs Uni-
ted.
Woolloomooloo Bay – Slza VM 
3:0 (2:0)
Střelcům vévodí Martin Linhart 
(Woolloomooloo Bay) s 15 trefa-
mi v 11 zápasech.
Střelci branek
Hráč Tým Záp. Branky
Linhart M. Wooll. Bay 11 15
Durajka R. Wooll. Bay 8 13
Ráček H. Flamengo 11 13
Vítek J. Wooll. Bay 11 11
Pospíšil A. La Bucañeros 11 10

Kubec J. Flamengo 9 10
Beran V. SK Mostiště 11 8
1. Woolloomooloo Bay 12 11 0 1 64:18 33
2. Flamengo 12 11 0 1 48:9 33
3. SK Mostiště 12 7 2 3 25:18 23
4. La Bucañeros 12 7 1 4 51:23 22
5. Slza VM 12 5 1 6 13:26 16
6. Kašpaři VM 12 4 2 6 18:19 14
7. The Lost Generation 12 3 1 8 13:30 10
8. Retro Křižanov B 12 3 0 9 21:47 9
9. Pobřeží kocoviny 12 3 0 9 14:44 9
10. Kittydogs United 12 2 1 9 15:48 7

Pozvánka na umělou trávu
2. 5. v 19.30 Pobřeží kocoviny – 
La Bucañeros, rozhodčí Salaš
2. 5. v  19.30 Kašpaři VM – Fla-
mengo, rozhodčí Polák
2. 5. ve 20.30 Retro Křižanov B – 
SK Mostiště, rozhodčí Rosický
2. 5. ve  20.30 The Lost Genera-
tion – Woolloomooloo Bay, roz-
hodčí Rosický
6. 5. v 19.30 SK Mostiště – Kašpa-
ři VM
Liga veteránů
3. kolo
SK FC Křižanov – Stará garda 
Měřín 1:1 (0:1)
Stará garda Měřín na půdě Křiža-
nova vyválčila bod.
Senioři VM – Lesáci VM 0:1 
(0:0)
Jarní Liga veteránů MKVM má 
zatím jasného favorita, a  tím 

jsou Lesáci VM s  devíti body, 
za  kterými sekunduje tým Mě-
řína s body čtyřmi. Třetí je Kři-
žanov a  poslední zatím Senioři 
VM.
Suverénní střelec soutěže je ka-
nonýr Roman Valička se  čtyř-

mi trefami. Zatím byly uděleny 
4 žluté karty a  žádná červená. 
V  pondělí zajíždí Senioři VM 
na  horkou půdu Křižanova 
na  přírodní pažit a  na  umělce 
zažijeme Souboj Lesáků s Měří-
nem.

Pozvánka na umělou trávu
6. 5. v  18.30 SK FC Křižanov – 
Lesáci VM a Senioři VM – Stará 
garda Měřín

Ze zápasu Flamenga proti Retru Křižanov B. Foto: Jitka Plašilová

1. Lesáci VM 3 3 0 0 8:1 9
2. Stará garda Měřín 3 1 1 1 7:3 4
3. SK FC Křižanov 2 0 1 1 1:6 1
4. Senioři VM 2 0 0 2 0:6 0

-bíl-

Vedoucí týmy lig malé kopané se nezměnily

Oddílové přebory v šachu
Závěr šachové sezony 2012/2013 
se odehrál ve  znamení oddí-
lových přeborů. Přebor Vel-
kého Meziříčí opanoval i  letos 
Mgr.  Zdeněk Mejzlík, který se 
stal místním šampionem už po-
jedenatřicáté (!!)
… Na druhém místě skončil stále 
se lepšící Jan Zeman z Meziříčka, 
třetím byl ostřílený harcovník 
čtyřiašedesáti polí, takto mis-
tr šachu, jakož i  mariáše, Milan 
Čtveráček.
Konečné pořadí nejlepších:
1. Mgr. Zd. Mejzlík 7 b. (5–4–1)
2. Jan Zeman 6,5 b. (5–3–2)/31,25
3. M. Čtveráček 6,5 b. (5–3–
2)/26,50
atd. (6 účastníků).
Svůj oddílový přebor uskuteč-
nil v  konci dubna i  oddíl So-
kol Jámy, což je klub ve  vztahu 
k VM takříkajíc „družební“. Jde 
o kombinovaný kolektiv, jenž už 
řadu let sdružuje některé šachis-
ty z Jám, Žďáru n. Sáz., od Nové-
ho Města a z Velkého Meziříčí.

Pořadí po  9 kolech (kaž-
dý z  účastníků sehrál 8 partií 
na  2×10 minut, a  to v  jediném 
dni – a sice v neděli 21. 4.):
1. Vl. Pařil (VM) 7 b. (6–2–0)
2. P.  Prášil (Žďár n. S.) 5,5 b. 
(5–1–2)
3. P. Pelikán (Jámy) 5 b. (5–0–3)
4. Fousek (Jámy) 5 b. – 5. Mička 
(Žďár n. S.) 5 b. – 6. Kostelenec 
(Jámy) 3,5 b. – 7. Homolka (Jámy) 
2 b. – 8. Kunc (Sklené u NMnM) 
2 b. – 9. Mužátko (Jámy) 1 b.
Vítězi se podařilo obhájit před-
loňské prvenství.
Poděkování za  sponzoring věc-
ných cen náleží stavebnímu pod-
nikateli Josefu Mičkovi ze Žďáru. 
Mediálním partnerem je Velko-
meziříčsko.
Příště přineseme informace o ko-
nečném umístění týmu Spartak 
Vel. Meziříčí A v krajském přebo-
ru, jakož i družstva Spartak VM B 
v  regionální soutěži skupiny Vý-
chod + bilanci jednotlivých našich 
hráčů v zápasech obou soutěžních 
skupin.

Jednotlivci – muži
 nához kol prům.
  1. Kozina 3949 23 171,7
  2. Kružík 3861 23 167,9
  3. Smejkal st. 3858 23 167,7
  4. Korydek 3795 23 165,0
  5. Němec 3123 19 164,4
  6. Holík 3778 23 164,3
  7. Kliner 1150   7 164,3
  8. Holík ml. 3737 23 162,5
  9. Baloun 3680 23 160,0
10. Bednář 3606 23 156,8
11. Smejkal ml. 3603 23 156,7
12. Tvarůžek 3566 23 155,0
13. Jakubec 3492 23 151,8
14. Kozina ml. 3487 23 151,6
15. Věžník 3473 23 151,0
16. Homola 3472 23 151,0
17. Mynář 3438 23 149,5
18. Zachoval 2817 19 148,3

19. Žák 2777 19 146,2
20. Hnízdil 1592 11 144,7
21. Teplý 3252 23 141,4
22. Sýkora 2793 20 139,7
23. Křehlík   551   4 137,8
24. Smejkal J. 3158 23 137,3
25. Komínek 3150 23 137,0
26. Bartl 3056 23 132,9
27. Rapušák 2113 16 132,1
28. Šmitka 2988 23 129,9
29. Šoukal 2414 19 127,1
30. Beran 2871 23 124,8
Ženy
1. Mejzlíková ml. 3670 23 159,6
2. Kozinová 3587 23 156,0
3. Mejzlíková 2889 19 152,1
4. Kunčarová 2243 15 149,5
5. Zachovalová   590   4 147,5
6. Jakubcová 3243 23 141,0

-myn-

V bowlingové lize pokračují týmy i jednotlivci.
Týmy
 1. kolo 2. kolo Celkem Průměr Body
  1. Stavebniny 5184 2535 7719 335,61 42
  2. HB 4909 2606 7515 326,74 38
  3. Nápoje 4766 2501 7267 315,96 37
  4. River bowling 4915 2621 7536 327,65 34
  6. Ja68ger 4712 2568 7280 316,52 30
  5. Chelsea 4672 2418 7090 308,26 30
  7. Tech. služby 4664 2443 7107 309,00 26
  8. Kalíškáři 4541 2498 7039 306,04 24
  9. ACZS 4468 2267 6735 292,83 20
13. Zelenina 4502 2336 6838 297,30 18
10. A-A 4164 2274 6438 279,91 18
11. Falco 4255 2117 6372 277,04 16
12. K2 3357 2435 5792 304,84 15
14. TEZA 4411 2248 6659 289,52 12
15. VIKI 3914 2268 6182 268,78 8
16. Gurmáni 3826 2033 5859 254,74 2

-koz-

bowlingová liga 2013

Šampionem šachového 
přeboru je Zdeněk Mejzlík 

MSDD sk. D starší dorost
FC VM – SFK Vrchovina 5:1 (3:1) 
Rozhodčí: Petr – Rygl, Muller, 
diváci: 20, branky: 3× Polanský 
(4.), (10.), (30.), O. Liška (63.), 
Ráček (73.) – Buřval (7.). Karty: 
žlutá – Votoupal (84.). Sestava: 
Jícha – Nápravník, Pokorný (57. 
Votoupal), Komínek, Benda – 
Doucha (46. Voneš) – Láznič-
ka (68. Bárta), Ráček, Bradáč, 
O. Liška – Polanský (52. Krčál).
Fotbalové utkání jsme odehráli 
opět na místní umělé trávě. Čekalo 
nás velké derby proti Vrchovině. 
K zápasu jsme nastoupili bez Štef-
ky, který měl školní povinnosti. 
Na začátku utkání udělal hrubou 
chybu Komínek, ale jeho zaváhá-
ní nedokázal zužitkovat Buřval. 
Ve  4. minutě Polanský přihrál 
do strany Bradáčovi, který si míč 
potáhl a následně přihrál do ulice 
Polanskému, který nekompro-
misní střelou pod břevno rozvlnil 
síť, 1:0. Neuběhly ani tři minuty 
a po propadnutí Pokorného a Ko-
mínka, dokázal jít sám na  bran-
káře Jíchu Buřval, který střelou 
k tyči nedal Jíchovi šanci, 1:1. V 9. 
minutě Polanský vybojoval míč 
u  lajny, následně přihrál Bradá-

čovi, který z prvé poslal míč pod 
sebe Lázničkovi, ale ten trefil jen 
stojícího brankáře. V  10. minutě 
Nápravník poslal dlouhý přetaže-
ný míč do vápna, kde nebyl žádný 
náš hráč, obránce bez žádného 
našeho tlaku hlavičkoval před 
vápno, kam si naběhl Polanský, 
který tvrdou střelou poslal míč 
do brány, 2:1. V 19. minutě zkou-
šel dalekonosnou střelu Bradáč, 
ale ta skončila těsně nad břevnem. 
Ve  25. minutě dobrým napadá-
ním vybojoval míč před hranicí 
vápna Liška, ale jeho střela letěla 
v dobré pozici vedle brány. Ve 30. 
minutě dokonal svůj již druhý 
hattrick na jaře Polanský, po krás-
ném centru Douchy za  obranu, 
když mu na vstřelení stačilo pou-
ze třicet minut, 3:1. Ve 34. minutě 
mohl vstřelit další gól Polanský, 
ale jeho střela mířila nad břevno. 
Ve  41. minutě se po  rohu dostal 
na hlavičku Doucha, ale míč skon-
čil vedle brány. 
Ve druhém poločase v 52. minu-
tě se dostal do  velké šance opět 
Polanský, který v  hranici malého 
vápna upadl (bez většího kontak-
tu s hráčem) a poranil si koleno, 
následně musel okamžitě střídat 

a nahradil ho vepředu Krčál. Klu-
ci začali od té doby bojovat za Po-
lanského, když v 56. minutě ora-
zítkoval jedovatou střelou Ráček 
břevno. V 63. minutě po dobrém 
zapresování Krčálem získal míč 
Liška, který dokázal překonat vy-
běhlého brankáře, 4:1. V  70. mi-
nutě dokázal projít přes obránce 
Starý, ale jeho střela skončila na-
štěstí mimo bránu. V  73. minutě 
potáhl míč po lajně Bradáč, který 
poslal dlouhý pas do  vápna, kde 
našel Ráčka, a  ten střelou k  tyči 
navýšil skóre, 5:1. O  tři minuty 
později opět Bradáč poslal dlouhý 
míč do vápna, na který si tentokrát 
naběhl Liška, ale toho na poslední 
chvíli zlikvidoval brankář. V  89. 
minutě vstřelil gól Starý, ale pro 
jasný ofsajd rozhodčí gól neuznal.
„Dnes jsme opět předvedli velmi 
dobrý výkon a  vynahradili jsme 
si nešťastnou porážku v minulém 
kole proti Blansku. Černou kaň-
kou na  tomto zápasu je zranění 
Polanského, který nešťastně došlá-
pl a poranil si koleno, kvůli umělé 
trávě. Zaslouženě jsme tento zápas 
vyhráli a  posunuli jsme se na  5. 
místo v tabulce,“ zhodnotil trenér 
Libor Smejkal ml. -ls-

Starší dorost zaslouženě zvítězil

Nábor do atletiky 
Nábor dětí do atletiky probíhá 
během roku na trénincích. Více 
informací včetně přihlášky na-
jdete na www.atletikavelmez.cz

-vp-



stRana 12 www.VelKomezIRIcsKo.cz | číslo 17 | 2. KVětna 2013 stRana PP www.VelKomezIRIcsKo.cz | číslo 17 | 2. KVětna 2013

Noviny Města Velké Meziříčí, založeny v roce 1919. Vycházejí pro oblast Velkomeziříčska, Velkobítešska, Měřínska, Křižanovska a Tasovska – každý týden ve středu. Vydavatel Jupiter club, s. r. o., 100% vlast-
ník Město Velké Meziříčí, IČO: CZ46967036. Evidenční číslo MK ČR E 11 305. 

Šéfredaktorka ing. ivana Horká, tel. 566 782 007, 732 203 787, e-mail: horka@velkomeziricsko.cz. bc. Martina strnadová: zástupkyně šéfredaktorky. Adresa a sídlo redakce: Jupiter club, s. r. o., Náměstí 17, 594 01 Velké Meziříčí, redakční 
tel. 566 782 009, mobil: 739 100 979. E-mail: velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz. www.velkomeziricsko.cz. Pracovní doba: úterý–pátek 8.00–15.30. (Pondělí není úřední den.) 
Tisk Samab Brno. Drobná barevná odchylka tisku není na závadu. Sazba redakce týdeníku Velkomeziříčsko. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Redakce si u došlých příspěvků, u nichž nezodpovídá za správnost uvedených údajů, vyhrazuje 
právo úpravy. Otištěné názory čtenářů nemusejí být shodné se stanoviskem redakce. Články označené PI jsou placená inzerce. Novinová uzávěrka je v pátek ve 12.00, sportovní strany v pondělí ve 12.00. 
Obsah novin je chráněn autorským právem, které vykonává vydavatel. Jakékoliv užití článků a fotografií z tištěné či elektronické podoby týdeníku Velkomeziříčsko včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování obsahu je bez písemného souhlasu vyda-
vatele – JUPITER CLUB, s. r. o., Velké Meziříčí – ZAKÁZÁNO.

®

kdy a kaM

Z rychlé branky se Velmez už nevzpamatoval

na fotbal
do Rantířova
v sobotu 4. května 2013
v 16.30 Ježek Rantířov – muži B; 
starší i mladší dorost hraje v Pel-
hřimově
na házenou
do haly za Světlou
v sobotu 4. května 2013
 v 11.00 I. liga mladší dorostenky 
– HC Zlín 
ve 13.00 II. liga mladší dorostenci 
– Tatran Litovel
v 15.00 II. liga muži A – Sokol-
nice
v 17.00 Liga Vysočiny muži B – 
Třešť

MSD sk. D
FK Pelhřimov – FC VM 3:1 (3:1)
Střelci: 1. Krtek, 21. Benda, 44. 
Naniáš (pk) – 42. Simr. Rozhod-
čí: Machát, Smékal, Nejedlý. Se-
stava FC VM: Invald – Mucha Z., 
Souček, Pokorný, Bouček – Du-
fek (81. Vyskočil), Doucha, Smej-
kal, Krejčí (81. Štefka), Netrda 
– Simr (79. Beran), na lavičce Si-
mandl, trenéři Smejkal, Šimáček. 
ŽK: Krtek, Papež – Simr, Souček 
2×; ČK: 65. Souček; diváků 210.
Lépe začalo utkání pro domá-
cí, kteří se ujali vedení již v  1. 
min povedenou střelou Krtka. 
I v dalších minutách byli domácí 
přesnější v  kombinaci i  rychlejší 
v pohybu bez míče. Hosté hru po-
stupně vyrovnali, ale nepřesnost 

finálních přihrávek nebezpečí pro 
domácí bránu nepřinesla. V  10. 
min to byl opět Krtek, který se 
dostal k zakončení, ale jeho pokus 
zblokoval Patrik Pokorný. V dal-
ších minutách to byli hosté, kteří 
byli aktivnější a častěji se dostáva-
li před domácí bránu. Do nebez-
pečného zakončení se však nedo-
stali. Ve 21. min rozehráli domácí 
přímý volný kop, centr vyboxoval 
Roman Invald ke značce pokuto-
vého kopu, kde se do míče opřel 
nikým neatakovaný Benda a ská-
kavou střelou k tyči zvýšil na 2:0. 
Ve  22. min rozehrál přímý kop 
Miloš Netrda, jehož centr našel 
Petra Douchu, ale jeho hlavička 
z  malého vápna šla nad domácí 
bránu. Ve 24. min byl při zakon-

čení ve  vápně stažen domácím 
obráncem Pavel Simr, ale rozhod-
čí zákrok jako nedovolený nepo-
soudil a zakončení našeho kano-
nýra nemělo potřebnou přesnost. 
Ve 26. min byl v průniku do váp-
na faulován Jarda Krejčí, ale roz-
hodčí opět nechal k  překvapení 
lavičky i mnohých diváků pokra-
čovat ve hře. Ve 27. min po ztrátě 
míče ve středu hřiště zakončoval 
Niederle, ale bránu hostů netre-
fil. Ve 35. min se dostal k odvrá-
cenému míči po  centru Miloše 
Netrdy na  hranici vápna Michal 
Bouček, ale jeho střela šla mimo 
bránu. Ve 39. min se po rohovém 
kopu na  zadní tyč dostal k  míči 
Čížek, ale jeho hlavička šla mimo. 
Ve  41. min se ve  vápně uvolnil 

Eda Smejkal, našel volného Pavla 
Simra, a ten snížil na 2:1. Když už 
se všichni chystali do šaten, faulo-
val zbytečně Zdeněk Mucha pro-
nikajícího Bendu a  Naniáš z  po-
kutového kopu nedal Romanovi 
Invaldovi šanci 3:1.
Nástup do  druhého poločasu 
opět vyšel domácím, kteří hned 
ve  46. min po  centru do  vápna, 
trefili Starým břevno hostující 
brány a dorážka Krtka šla vysoko 
nad. Ve  49. min se po  rohovém 
kopu vyznamenal Roman Invald, 
který tečovaný míč pohotově vy-
tlačil nad břevno své brány. V 57. 
min se za domácí obranou obje-
vil Pavel Simr, ale vyběhnuvšího 
gólmana Dvořáka neprostřelil 
a  následná střela Petra Douchy 

šla nad domácí bránu. V 60. min 
se po kombinaci objevil ve vápně 
Starý, ale jeho pohotovou střelu 
Roman Invald vyrazil. V 64. min 
vyloučil rozhodčí našeho kapi-
tána, který okomentoval zákrok 
domácího hráče. I když se hosté 
i  dál snažili o  změnu skóre, po-
zorná domácí obrana a  početní 
výhoda je do  nebezpečného za-
končení již nepustily. A  když si 
Roman Invald poradil se střelami 
Bendy a  Krtka, skončilo utkání 
radostí domácích hráčů. 
„Dnes jsme sehráli smolné utká-
ní,“ míní trenér Libor Smejkal st. 
a  dodává, „rychlá branka přinesla 
nervozitu na  naše kopačky, když 
už se zdálo, že dostáváme domácí 
pod tlak, přišlo zaváhání při brá-

nění standardní akce a  druhý gól 
domácích. Když se nám podařilo 
na  konci poločasu snížit náskok, 
individuální chyba našeho hráče 
poskytla domácím opět dvougólové 
vedení. Ve druhém poločase jsme se 
snažili o změnu skóre, nějaké šance 
jsme si vytvořili, ale vyloučení naše 
snahy zastavilo.“
1. Třebíč 18 12 4 2 24:8 40
2. Líšeň 19 11 5 3 32:18 38
3. Napajedla 20 10 5 5 41:21 35
4. Velké Meziříčí 19 9 2 8 31:31 29
5. Pelhřimov 20 8 4 8 32:34 28
6. Vrchovina 19 6 8 5 22:19 26
7. Bystrc-Kníničky 19 7 4 8 22:33 25
8. Polná 19 6 6 7 28:32 24
9. Hodonín 20 6 5 9 22:22 23
10. Bystřice n. P. 19 6 5 8 27:37 23
11. Otrokovice 19 6 4 9 30:31 22
12. Brno Bohunice 19 5 6 8 31:28 21
13. Vyškov 18 4 8 6 22:19 20
14. Spytihněv 18 5 4 9 20:37 19
15. Tasovice 18 5 2 11 21:35 17

Cyklistka TJ DS Březejc Jana 
Slavíková odjela v  neděli 21. 4. 
2013 na  plzeňském ovále v  are-
álu SKP Rapid svůj první závod. 
Jana se na tento den připravovala 
necelý rok, přes zimu si najížděla 
potřebné kilometry na  rotope-
du pod dohledem rehabilitační 
pracovnice v  dětském středisku. 
Cílem, se kterým Jana do  Plzně 
vyrážela, bylo absolvovat závody 
bez zranění, nasbírat zkušenosti. 
Pád si Jana vyzkoušela v  rozjez-
dových kolech. V  prvním závo-
dě – sprintu na 1 kolo (1 kolo = 
cca 1 km) se umístila na  2. mís-
tě se ztrátou cca 1 a  půl minuty 
na  vítěznou závodnici Karolínu 
Doležalovou z  TJ Nola Teplice. 
V  odpoledním závodě – závod 
tricyklů na  20 kol (závod končí 

ve  chvíli, kdy první tricyklista 
odjede 20 kol) – zvládla 8 kol. 
Soutěžilo se podle pravidel UCI 
a  vypsaných propozic. Sportovci 
s  tělesným handicapem závodí 
na  bicyklech či tricyklech dle 
stupně postižení. Existují tyto 
soutěžní třídy: tricykly – T1 a T2, 
bicykly – C1, C2, C3, C4 a  C5. 
Jana se pohybuje o berlích a patří 
do kategorie T 1 – tricykly s těž-
ším postižením. 
Úvodní vytyčený cíl březejcká 
cyklistka zvládla na  jedničku. 
Krom diplomu si ze svých prv-
ních závodů odnesla cenné zku-
šenosti, první závodní modřiny, 
zničenou bundu a ještě větší chuť 
do cyklistiky. Už teď jsme zvědaví 
na pokračování jejího příběhu.

-dos-, foto: Adam Doskočil

Březejcká cyklistka s handicapem začala závodit

1. A tř., sk. B
19. kolo
FC VM B – SFK Vrchovina B 0:3 
(0:2)
Rozhodčí: Muller – Rygl, Petr. Di-
váci: 60; branky: Polnický (5.), So-
domka (27.), Smetana (85.); karty: 
žlutá – Liška (67.). Sestava: Siman-
dl – Maloušek, Malec, Netolický, 
Bouček (50. Antoš) – Liška, Vítek, 
Láznička (66. Palát), Vyskočil (65. 
Kameník) – Beran, Vahila.
Ve fotbalovém derby proti Vrcho-
vině jsem musel na poslední chvíli 
lepit sestavu. Bohužel, pro zranění 
hráčů v A týmu jsem nemohl vy-
užít hráče do  obrany, proto jsem 
musel povolat opět Netolické-

ho. Ten přerušil dočasně kariéru 
a  na  místo středního obránce se 
posunul Malec, jenž tento post ni-
kdy nehrál, ale žádná jiná varianta 
už nebyla. Hráli jsme na přírodní 
trávě.
Na  začátku utkání v  5. minutě 
poslal po dlouhém rohu míč zpět 
do vápna hlavou Buchta na volné-
ho Polnického, který hlavou ote-
vřel skóre, 0:1. Hosté byli nadále 
při chuti. Smetana potáhl míč, 
předložil jej na  malé vápno Pol-
nickému, jenž trestuhodně orazít-
koval v gólové šanci břevno, když 
ho nedokázal pokrýt Maloušek. 
V 19. minutě jsme zahrozili i my, 
když po ose Vahila – Beran zakon-

čoval druhý jmenovaný těsně nad 
břevno. Následně šel sám na bran-
káře Šustáček, ale Simandl jeho 
sólo vychytal. Klíčový okamžik 
přišel ve 27. minutě. Smetana zno-
vu pláchl po čáře, přihrál pod sebe 
na Sodomku, který střelou k  tyči 
zvýšil na  0:2. Vytáhlý Smetana 
mohl do  přestávky završit svůj 
dobrý výkon gólem, ale jeho hla-
vička v síti neskončila. Snížit mohl 
krátce po  něm Beran, hlavou ale 
vybíhajícího gólmana nepřehodil.
Ve  druhém poločase mohl dát 
naději svému týmu Netolický, ale 
těsně minul pravou tyč. Následně 
PVK Lišky vychytal brankář Mi-
chálek, který střelu mířící do  ši-

benice vytěsnil skvělým zákro-
kem na roh. V 70. minutě střílel 
Beran stejně jako Netolický těsně 
vedle tyče. V  85. minutě Šustá-
ček poslal dlouhý míč do  váp-
na na  Smetanu, který jej hlavou 
umístil k tyči, když nedokázal po-
moci dozadu Liška, 0:3. V závěru 
posledního hvizdu střílel zpoza 
vápna těsně nad břevno Vahila. 
„Bohužel, ani v  tomto zápase 
proti Vrchovině jsme nedokázali 
navázat na dobré výkony. Soupeř 
měl oproti nám výškovou převa-
hu, a tu dokázal zužitkovat hned 
v 5. minutě po rohu. Soupeř byl 
mnohem aktivnější a  při chu-
ti. Náš výsledek neomlouvá ani 

nově postavená středová obrana, 
která si vedla vcelku dobře. V zá-
pase nám chyběla přesnost a me-
zihra. Vrchovina vyhrála zaslou-
ženě a  odvezla si tři body. My 
jsme hráli špatně,“ řekl po  zá-
pase hodně rozhněvaný trenér 
Libor Smejkal mladší.
1. Štěpánov 17 12 1 4 38:21 37
2. Přibyslav 16 8 6 2 40:24 30
3. Budišov-Nárameč 16 8 3 5 31:24 27
4. Křoví 16 7 4 5 33:34 25
5. Rantířov 17 8 1 8 38:42 25
6. Žďár n. S. B 16 7 3 6 37:35 24
7. Stonařov 17 6 5 6 41:39 23
8. Velké Meziříčí B 18 7 2 9 31:31 23
9. Třebíč B 18 6 3 9 36:41 21
10. Herálec 16 5 5 6 46:48 20
11. Rapotice 17 5 5 7 35:42 20
12. Vrchovina B 16 5 4 7 23:28 19
13. Želetava 16 5 2 9 38:50 17
14. Kouty 16 5 0 11 20:28 15

Fotbalisté Benfiky nepodali dobrý výkon a opět prohráli

-ls-

-myn-

1. liga házené ml. dorostenky
DHK Zora Olomouc – TJ Sokol 
VM 34:25 (15:10)
V  prestižním souboji proti již 
jasnému vítězi moravské sku-
piny a  obhájci titulu Mistra 
České republiky jsme nezačali 
dobře. 
Prvních šest minut vyznělo jas-
ně ve  prospěch Hanaček, které 
těžily zejména z  našeho hodně 
neurovnaného útočného výko-
nu. Když ani defenzivní snahy 
výrazněji neplatily na  rychlý 
a  důrazný výkon spojek soupe-
ře, trenéři byli v  sedmé minutě 
donuceni vzít si oddechový čas. 
Ten vnesl částečný řád do naše-
ho dalšího herního snažení. Jak 
skóre, tak i  předváděná hra se 
viditelně srovnaly. Od  dvacáté 
minuty však kvůli nepřesnos-
tem měly opět navrch domácí 
hráčky. Dokázaly efektivněji 
zúročovat brankové příležitosti 
a postupem času si vypracovaly, 
nutno podotknout, že zaslou-
žený, pětigólový náskok. Ten 
pak udržovaly až do poločasové 
pauzy. 
Po  změně stran jsme se větši-
nou individuálními průniky 
drželi „na dostřel“, když se da-
řilo nacházet skuliny v  tvrdé 
domácí defenzivě. 
I  přes snahu jsme postrádali 
větší nápaditost na  překonání 

kompaktního herního projevu 
domácího týmu, a skóre se tak 
měnilo v náš neprospěch. 
Sedmimetrové hody 5/3:5/2, vy-
loučení 2:3. 
Sled branek 1:1, 6:1, 6:5, 7:7, 9:8, 
13:8, 15:9, 19:12, 20:16, 24:18, 
26:20, 29:23, 32:24.
V  posledním ligovém kole při-
vítáme na  domácím hřišti ak-
tuálně druhý tým dorostenecké 
soutěže – hráčky HC Zlín, se 
kterými jsme v  podzimní části 
prohráli nejtěsnějším možným 
rozdílem. Většina našich hrá-
ček úspěšného ročníku narození 
1996 se v  tomto duelu rozloučí 
s  věkovou kategorií mladšího 
dorostu.
Hrály: Vávrová Michaela, 
Syptáková Veronika – Bačová 
Soňa, Škrdlová Renata (1), Do-
ležalová Romana (2), Homolo-
vá Michaela, Rosová Terezie, 
Partlová Markéta (5), Koude-
lová Eliška (2), Kratochvílová 
Hana (8/1), Sedláčková Klára 
(2), Závišková Kateřina (1/1), 
Studená Kateřina (4). Trenéři 
Záviška, Partlová, Škrdlová.

-záv-
1. Olomouc 15 14 0 1 461:300 28
2. Zlín 15 12 0 3 429:350 24
3. H. Brod 15 10 0 5 488:449 20
4. V. Meziříčí 15 8 0 7 460:422 16
5. Poruba 15 8 0 7 377:371 16
6. Bohunice 15 6 1 8 324:345 13
7. J. Hradec 16 5 0 11 375:417 10
8. Pardubice 15 2 1 12 286:445 5
9. Karviná 15 2 0 13 350:451 4

Dorostenky v Olomouci na 
body nedosáhly

2. liga házené mužů Morava jih
SK Kuřim – TJ Sokol VM 28:20 
(10:10)
V 19. kole zajíždělo naše A druž-
stvo k  aktuálně druhému celku 
druholigové tabulky SK Kuřim.
Skóre utkání otevřeli dvěma trefa-
mi domácí. Do 6. minuty se poda-
řilo našemu celku skóre překlopit 
na  svoji stranu. Obě družstva, 
která se opírala o  kvalitní výkon 
brankářů, se vystřídala ve  vede-
ní. Ve 24. se podařilo díky dobré 
souhře spojek s  křídly odskočit 

na  8:10. Bohužel, v  závěru polo-
času jsme nechali domácí srovnat.
Do  druhého poločasu vstoupila 
lépe Kuřim a  po  sedmi minutách 
hry svítilo na ukazateli 13:12. Ná-
sledovala kritická pasáž utkání, 
kdy naši hráči buď špatnou roze-
hrávkou ztratili míč nebo domácí 
brankář kryl naše střelecké pokusy 
a  domácí naše chyby nekompro-
misně trestali z  rychlých brejků. 
Soupeř se vzdálil až na rozdíl osmi 
branek 20:12. Do konce utkání se 
obraz hry neměnil a našemu druž-

stvu, které působilo příliš odevzda-
ným dojmem, se nepodařilo nic 
umazat z náskoku domácích. Další 
venkovní utkání tak skončilo po-
rážkou našeho týmu.
V příštím kole přivítáme na naší 
palubovce družstvo Sokolnice. 
7m hody 3/3:2/2 vyloučení: 4:2, 
počet diváků 120. Sled branek: 5:0, 
6:4, 9:8, 12:10, 16:12, 19:14, 22:15, 
26:16, 28:19, 30:24, 32:26, 35:27.
Sestava a branky: Stoklasa David, 
Kotík Libor – Matušík Roman 
(7), Konečný Ladislav (4), Trojan 

Vítězslav (4/2), Fischer Radim 
(1), Kříbala Petr (1), Pospíšil Jan 
(1), Kaštan Jiří (1), Horák Petr 
(1), Necid Miloš, trenér Vaverka 
Vlastimil, vedoucí družstva Sto-
klasa David.  
1. Bohunice 19 17 0 2 583:450 34
2. SK Kuřim 18 12 2 4 495:470 26
3. Brno B 18 12 1 5 518:510 25
4. Hustopeče 19 11 1 7 534:475 23
5. V. Meziříčí 18 10 0 8 451:466 20
6. Maloměřice 19 7 2 10 517:491 16
7. Telnice 19 7 2 10 484:496 16
8. Ivančice 18 7 1 10 476:452 15
9. Kostelec n. H. 19 6 3 10 459:507 15
10. Sokolnice 19 7 1 11 483:547 15
11. Prostějov 18 6 2 10 491:518 14
12. H. Brod 18 1 1 16 444:553 3

-šid-

Házenkáři mají na svém kontě další porážku


