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Zde je místo pro vaši inzerci!

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

Prostor je možné rezervovat i na delší dobu. 

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

 Zde je prostor pro vaši reklamu

Výhodné místo za výhodnou cenu!

Trhy uzavřou 
náměstí

Město Velké Meziříčí pořádá 

ve středu 15. 5. 2013 tradiční 
trhy. 
Z tohoto důvodu bude ná-
městí po celý den uzavřeno.

Ve čtvrtek 9. května 2013 od 16 do 17.30 hodin proběhne další již 
dvanáctý chat se starostou města ing. Radovanem Necidem.
V chatu není opět nutná registrace pro vstup mezi diskutující. Nadále 
platí omezení maximálně tři dotazy na jednoho účastníka a omezení 
maximální délky zprávy na 300 znaků. 
Neváhejte se zapojit do diskuze! 
Odkaz na stránku chatu: 
http://www.mestovm.cz/cs/chat-se-starostou/chat/14-dvanacty-chat-
-se-starostou                                                                                        -rano-

Jak se váže kravata, tančí jive či prostírá stůl anebo přišívá knoflík 
a spoustu dalšího, si mohli vyzkoušet žáci a žákyně ze základní 
školy na Sokolovské ulici ve Velkém Meziříčí v rámci květinového 
projektového dne. Ten byl letos zaměřen na společenské chování 
a konal se v pátek 3. května 2013 v prostorách školy.

„Chceme děti trochu usměrnit, aby i v dnešní době věděly, jak se mají 
chovat ve společnosti,“ upřesnil ředitel školy Petr Hladík, proč jsou po-
dobné projekty zařazovány do výuky, „musím ale říct, že jsou žáci, kteří 
správné návyky z rodiny mají. A těm ostatním se to snažíme ukázat.“
Děti si mohly samy zvolit, do které ze čtrnácti dílen se zapojí. Každý 
žák tak během pátečního dopoledne prošel třemi dílnami, takže získá-
vání dovedností a znalostí bylo pestré. Školáci se totiž mohli realizovat 
v  zajímavých činnostech – tvořili květinové dekorace pro maminky, 
nacvičovali divadelní scénky v angličtině, prostírali stůl pod odborným 
vedením a zajištěním SŠŘS Velké Meziříčí, vyráběli látkové brože, učili 
se, jak se mají chovat k nevidomým a event. jim umět pomoci někde 
na  ulici. Krom toho hráli na  speciální bubny drumbeny či nahlédli 
do tajů květomluvy a mnohého dalšího. Pro chlapce byla jistě přínosná 

dílna pětiboj ideálního muže, kde se snažili zvládnout různé domácí 
práce. „Popravdě bych je nechtěl dělat,“ přiznal jeden z deváťáků, když 
krájel cibuli. Jak se se svými novými dovednostmi žáci popasovali, při-
šli ohodnotit i zástupci města, starosta R. Necid, místostarosta J. Komí-
nek a vedoucí odboru školství a kultury P. Stupka. V tělocvičně se totiž 
na závěr konala zhruba hodinová akademie. Jelikož hlavní roli hrály 
květiny, také osobní pozvánky na akci byly originální a pochopitelně se 
bez kytek, například v klopě saka, neobešly.
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Kytici k památníku padlých položil za nemocnou Miroslavu Němcovou jeden 
z představitelů Armády České republiky. Foto: Martina Strnadová

U hrobů padlých se sešli vzpomínající
Květiny a věnce, hořící svíce, 
verše, živá hudba a lidé, kteří 
přišli uctít památku spoluobčanů 
– obětí Velkomeziříčské tragédie. 

To se opakuje na hřbitově na Kar-
lově ve  Velkém Meziříčí u  hrobů 
padlých každoročně v  prvních 
květnových dnech, kdy si celá 
Česká republika připomíná osvo-
bození od německé okupace. Ten-
tokrát město pietní vzpomínku 
organizovalo 3. května v 17 hodin 
za  spolupráce Českého svazu bo-
jovníků za  svobodu. Atmosféra 
u památníku padlých s sebou vždy 
nese vzpomínku na životy lidí zma-
řené v samém konci druhé světové 
války, na prahu svobody a míru. Že 
svoboda není samozřejmostí ani 
v dnešní době, zdůraznil i starosta 
Radovan Necid ve svém úvodním 
projevu. „Její získání stojí životy 
a lidskou krev. Tak jako se to stalo 
v  našem městě v  roce 1945,“ při-

pomněl Necid. Jinde v  republice 
po osmém květnu slavili, plánova-
li obnovu válkou zničených měst, 
zatímco ve  Velkém Meziříčí při-
pravovali na 13. května hromadný 
pohřeb obětí – ať již šedesáti po-
pravených německými vojáky či 
dalších téměř čtyř desítek zabitých 
občanů při bombardování města 
sovětskými letouny. Takový byl vý-
sledek tragédie, která ovlivnila osu-
dy spousty zdejších obyvatel.
Památku spoluobčanů uctili klade-
ním kytic a věnců k pomníku pad-
lých vedle zástupců vedení města 
také představitelé Kraje Vysočina, 
zástupci zdejších středních škol 
či politických klubů, zúčastnili se 
také členové rodin pozůstalých, ale 
i skauti a veřejnost. Za nemocnou 
předsedkyni Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR Miroslavu Něm-
covou položil k  pomníku kytici 
jeden z představitelů Armády ČR, 
kteří při pietní vzpomínce nikdy 

nechybí. Verše Jana Skácela a  Ja-
roslava Seiferta přednesli studenti 
zdejšího gymnázia Zuzana Žilá-
ková a  Adam Strnad. Poté radní 
Kraje Vysočina Petr Krčál, velko-
meziříčský rodák, vystoupil s pro-
jevem, v němž vznesl otázku, jak se 
mohlo stát, že hrstce manipulátorů 
se podařilo ovládnout národ Kan-
ta, Goetheho a  Mozarta a  způso-
bit nejděsivější tragédii 20. století. 
Nalézt odpověď je podle něj těžké. 
Lidé velmi rychle zapomínají na to, 
co bylo. I dnes se můžeme snadno 
dostat do stejné situace. 
„Mám na  mysli posilování extre-
mistických tendencí v  naší spo-
lečnosti, mám na  mysli naši lho-
stejnost k  tradicím, z  nichž vzešel 
náš stát,“ podotkl mimo jiné Petr 
Krčál. Po něm promluvila ještě zá-
stupkyně Českého svazu bojovníků 
za  svobodu Jitka Rousová. Pietní 
akci zakončila státní hymna.

Žáci se učili, jak se mají chovat ve společnosti

Martina Strnadová

ing. Ladislav Molnár
Zahradní centrum v Budišově 
trvalky, skalničky, vřesovištné 

rostliny, kanadské borůvky, 
brusinky, rakytník v odrůdách

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

Iva Horká

Jak uvázat kravatu se učili chlapci i dívky. Více fotek 
je ve fotogalerii na našem webu. Foto: Iva Horká

Začíná rozsáhlá rekonstrukce dálnice D1
Náměstek hejtmana Kraje Vysočina Libor Joukl se 3. 5. 2013 
znovu sešel s generálním ředitelem Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Davidem Čermákem. Na programu jednání za účasti zástupců 
Integrovaného záchranného systému Kraje Vysočina byl aktuální 
vývoj v modernizaci dálnice D1, harmonogram stavebních prací 
i zajištění přístupu složek IZS k opravovaným úsekům č. 14 Větrný 
Jeníkov – Jihlava a č. 21 Lhotka – Velká Bíteš. Stavební práce 
na zmíněných úsecích začínají ve čtvrtek 9. května.

Úseky dálnice připravené k modernizaci v Kraji Vysočina (úseky 14,  
21, 9):
▶ Větrný Jeníkov – Jihlava (104 – 112 včetně mimoúrovňového kříže-
ní) vč. demolice a výstavby mostu na 107 km, sanace mostu mezi 109. 
a 110. km sloužícím jako propojení odpočívek,
▶ Lhotka – Velká Bíteš (153 – 162) vč. demolice a výstavby nových 

mostů na 156. km, 162. km a demolice bez náhrady mostu na 160. km,
▶ Loket – Hořice (66 – 75) vč. demolice a  výstavby nových mostů 
na 71. km, 69. km a sanace podjezdu na 67. km (předpoklad zahájení 
prací červen/červenec 2013).
Bylo připraveno vodorovné i  svislé dopravní značení. „V  dotčených 
úsecích dojde k  omezení rychlosti na  80 km v  hodině, provoz však 
bude veden ve dvou jízdních pruzích v každém směru. Pouze v sobo-
tu 11. května v úseku Lhotka – Velká Bíteš budou moci řidiči projet 
na prahu jen jedním jízdním pruhem,“ informoval generální ředitel 
David Čermák. Ten také přislíbil, že pokud dojde k prokazatelnému 
poškození komunikací v blízkosti dálnice, je připraven zajistit finan-
ce na jejich opravu. „Největší obavu máme z těžké nákladní dopravy, 
která neúměrně zatíží zejména souběžnou komunikaci II/602. Kraj 
Vysočina do ní v uplynulých čtyřech letech investoval přes miliardu 
korun, navíc s využitím evropských dotací, kde musíme splnit pod-

mínku udržitelnosti. V opačném případě bychom museli peníze vrá-
tit,“ sdělil Joukl. Z důvodu modernizace dálnice D1 budou připraveny 
provizorní komunikace pro zásah složek IZS v případě krizové situace. 
Zástupci kraje i jednotlivých složek IZS byli ubezpečeni, že provizorní 
komunikace budou připraveny ještě před zahájením bouracích pra-
cí na mostních objektech. „Abychom urychlili etapu bourání mostů, 
zvažujeme nyní také variantu dvanáctihodinové noční uzavírky, kdy 
by se naráz odstranily všechny dotčené objekty,“ doplnil David Čer-
mák. Výhledově by se tak mohlo stát letos v červenci nebo srpnu.
V pohotovosti jsou také odtahové služby, které budou držet nepřetr-
žitou 24hodinovou službu ve svých sídlech. Ve špičkách od 6 do 10 
hodin a od 15 do 18 hodin budou k dispozici přímo na dálnici.
Více informací o modernizaci je k dispozici na www.novad1.cz. Tam 
by se měly objevovat i denní reporty o činnosti na D1 i týdenní plány 
stavebních prací.         Ing. Eva Neuwirthová, KrÚ Kraje Vysočina
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Žáci uklízeli nepořádek
Kampaň Ukliďme si město 
probíhala ve Velkém Meziříčí 
v průběhu měsíce dubna. 

Vyhlásily ji Ostrůvek, zdejší pra-
coviště Chaloupek, spolu s  měs-
tem. „V  rámci této akce uklízely 
přihlášené skupiny dětí a studen-
tů některé části města včetně míst-
ních částí. Naše středisko zajišťuje 
pomůcky na úklid, jako jsou pyt-
le, případně nářadí, svoz odpadu 
a  odměnu pro účastníky, což je 
opékání špekáčků,“ informovala 
Zdena Poláková, pracovnice Os-

trůvku. Účastníky akce byli žáci 
základních škol Sokolovská, Škol-
ní, Lhotky, základní školy a prak-
tické školy a dívky z výchovného 
ústavu. 
Celkem se jich do  terénu vypra-
vilo více než 250. Ale v průběhu 
akce se stále zapojovaly nové tří-
dy. Děti postupně uklidily břehy 
Balinky i okolí soutoku řek, ulici 
Pod Strání a  také okolí přihláše-
ných škol a  ústavů města včetně 
lokalit Čechovy sady a K Rakův-
kám.

Text a foto: Martina Strnadová

Radní chtějí znát dopad nového rozdělení 
daňových příjmů na rozpočet
Velkomeziříčská rada města pověřila vedoucí finančního odboru 
radnice zpracováním analýzy dosavadních letošních příjmů města 
s ohledem na nová pravidla rozdělování vybraných daní obcím. 

„Nejde o žádný složitý materiál, chceme pouze vědět, o kolik skutečně 
přichází od Kalouskova ministerstva více, než loni. Peníze totiž samo-
zřejmě na účet neproudí označené jako běžný daňový příjem a příjem 
navíc díky novému rozpočtovanému určení daní (RUD),“ usmál se sta-

rosta Radovan Necid.  Podle něj se zatím příjmová stránka velkomezi-
říčského rozpočtu vyvíjí příznivě, město v prvním čtvrtletí získalo už 
zhruba třetinu rozpočtovaných příjmů. „Při sestavování rozpočtu na 
letošek jsme neměli žádné velké oči, zvýšení příjmů díky novému RUD 
jsme sice do rozpočtu zahrnuli, nikoliv však v takové výši, jak Miroslav 
Kalousek obcím sliboval. Přece jenom každý z nás už takových minis-
trů financí a jejich zaručených tvrzení viděl v životě víc, než dost,“ řekl 
velkomeziříčský starosta Necid.  -ran-

Velkomeziříčské nízkopraho-
vé zařízení pro děti a mládež 
Wellmez dostane od města dvě 
stě tisíc korun na provoz v roce 
2013. Dalšími financemi při-
spěje i Kraj Vysočina a stát.

Zastupitelé města na  svém jed-
nání 30. dubna 2013 schválili 
příspěvek Oblastní charitě Žďár 
nad Sázavou ve výši dvě sta tisíc 

korun pro zmiňované nízkopra-
hové zařízení, neboť právě ta je 
jeho provozovatelem. Šlo o  bod, 
který zastupitelé projednáva-
li již dříve, ale odložili jej kvůli 
v  té době nejistému příspěvku 
od kraje a státu. Bez nich by byla 
existence Wellmezu ohrožena, 
neboť v  dubnu nízkoprahovému 
zařízení pro děti a mládež skon-
čila evropská dotace z  Individu-

álního projektu Kraje Vysočina.
„Neměli jsme názor ministerstva. 
Kraj Wellmez přislíbil podpořit 
částkou 382 tisíc korun. To se 
skutečně stalo, kraj to splnil a po-
slal peníze na další čtvrtletí,“ uve-
dl starosta Radovan Necid s tím, 
že poslední nejaktuálnější infor-
mace od  Petra Krčála, radního 
pro oblast sociální Kraje Vyso-
čina, zní, že i ministerstvo práce 

a sociálních věcí uvolní 340 tisíc 
korun pro nízkoprah ve  Velkém 
Meziříčí. „My jsme si slíbili, že 
když budeme vědět, že Wellmez 
přežije další půlrok, tento záměr 
také podpoříme,“ dodal starosta.
Někteří zastupitelé však byli ji-
ného názoru. A to i přesto, že již 
dříve podpořili v  Integrovaném 
plánu rozvoje města Velké Me-
ziříčí projekty zaměřené právě 

na  prevenci sociálně patologic-
kého chování mladistvých, a  to 
konkrétně nízkoprahové zaříze-
ní pro děti a mládež Wellmez je. 
Připomněl jim to i místostarosta 
Josef Komínek.
Navíc charita tuto nízkopraho-
vou službu pro děti a  mládež 
ve Velkém Meziříčí zřídila na zá-
kladě požadavku předchozího 
vedení města, které uvolnilo ze 

svého rozpočtu finance na  sta-
vební úpravy objektu pro Well-
mez u Billy. 
Wellmez poskytuje službu pro 
ohroženou skupinu dětí a  mlá-
deže a  jeho průměrná denní ná-
vštěvnost je dle informace ředi-
telky Oblastní charity ve  Žďáře 
nad Sázavou Jany Zelené osm-
náct klientů. 

Město nakonec nízkoprahové zařízení podpořilo
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Blíží se začátek festivalu Concentus Moraviae

Osmnáctý ročník Mezinárodního 
hudebního festivalu třinácti měst 
Concentus Moraviae zahájí 1. 6. 
2013 v  Moravském Krumlově 
první ze třicítky koncertů, které se 
ponesou v duchu Italského slunce. 
Velkému Meziříčí letos patří jeho 
slavnostní zakončení.
Velké Meziříčí, jako jedno ze zú-

častněných měst krajů Vysočina 
a Jihomoravského, přivítá letos opět 
účinkující i  hosty dvakrát. Poprvé 
v  neděli 16. 6. v  19.30 v  zámecké 
jídelně při vystoupení sopranistky 
Roberty Invernizzi, rodačky z Mi-
lána. Operní divu doprovodí půvo-
dem Newyorčan Craig Marchitelli 
na  nástroj připomínající loutnu 

– theorbu. Slavnostní závěrečný 
koncert proběhne v  sobotu 29. 6. 
v  19.30 v  luteránském gymnáziu. 
Bude opravdovou přehlídkou 
hudebních es pražského barok-
ního souboru Collegium 1704 
pod uměleckým vedením Václa-
va Lukse. Společně s tóny skladeb 
Corelliho, Vivaldiho a  Händela 

zazní operní zpěv čechošvýcarky 
Martiny Jankové. Festivalovým 
koncertem program v Meziříčí ne-
skončí. Následovat bude vystoupe-
ní členů divadla Ikaros na náměstí, 
kteří zazpívají muzikálové hity. 
Tečkou za  hudebním programem 
poslední červnové soboty bude oh-
ňostroj. Martina Strnadová

Starostové a místostarostové festivalových měst, mezi nimi i velkomeziříčský starosta Radovan Necid, se 
setkali na schůzce 23. dubna 2013 v Brně. Společné foto pořídili pod Špilberkem. Foto: Jiří Sláma

Diskutovali o dopravě
Bílou knihu dopravy Velkého Meziříčí nebo také nejzásadnější do-
pravní problémy a návrhy jejich řešení představili ve čtvrtek 2. května 
na malé scéně Jupiter clubu starosta Radovan Necid a vedoucí odboru 
dopravy městského úřadu Jiří Pospíchal (na fotce vlevo) v rámci pra-
videlného setkávání starosty s občany. Osmnáct hlavních bodů, které 
město hodlá řešit ať již na krajských silnicích i na komunikacích měs-
ta, tvoří nepřehledné křižovatky, mosty, problém s kamiony, obchvaty 
a pak hlavně parkování a parkování. Vedení města hodlá veřejnost se-
známit se svými návrhy řešení, nechá ji reagovat a teprve poté půjde 
definitivní verze do zastupitelstva. 
Podrobnosti přineseme v příštím čísle týdeníku Velkomeziříčsko.

Text a foto: Martina Strnadová

Muzikanti budou 
pomáhat dětem i letos
Stalo se již tradicí, že poslední 
květnová sobota ve Velkém 
Meziříčí je ve znamení chari-
tativního koncertu Muzikanti 
dětem. I v letošním roce tomu 
nebude jinak, a tak v sobotu 25. 
května od 14 hodin velkomezi-
říčské náměstí opět ožije touto 
akcí.

Výtěžek z tohoto již sedmého roč-
níku koncertu poputuje na konto 
Asociace rodičů a  přátel zdra-
votně postižených dětí v  ČR, 
jejíž klub působí i ve Velkém Me-
ziříčí. „Finanční částku, získanou 
díky koncertu, bychom rádi pou-
žili na stavbu zahradního domku, 
který bude sloužit jako zázemí 
pro klienty hipporehabilitace,“ 
vysvětlila za asociaci její předsed-
kyně Jitka Pacalová.
Návštěvníci koncertu budou moci 
přispět nejen zakoupením drob-
ných propagačních předmětů 
s  logem koncertu, ale i vložením 
libovolné hotovosti do  připrave-

ných kasiček. Koncert zahájí vel-
komeziříčský orchestr základní 
umělecké školy, dále se představí 
kapely Jumping  Drums, Reno-
vace Rock, Support Lesbiens, 
P!nk Tribute, Pearlštejn, Non-
sense. Program na  pódiu zpest-
ří  taneční skupina Crazy Team 
a pro návštěvníky bude připrave-
na i  tipovací soutěž s  hodnotný-
mi cenami. Netřeba dodávat, že 
po celou dobu konání koncertu je 
občerstvení zajištěno.
Na  velkomeziříčském náměs-
tí a  v  předsálí kina Jupiter clubu 
budou pro zájemce z řad návštěv-
níků koncertu připraveny členy 
asociace rodičů a  přátel postiže-
ných dětí tvořivé dílny. V  před-
sálí zdejšího kina bude prezento-
vána i činnost a historie sdružení, 
pro kterou se koncert letos koná.

(Pozn. red.: V příštím čísle při-
neseme rozhovor se Support 
Lesbiens, který Velkomeziříčsko 
pořídilo nedávno.)

-md-

Provoz na městském 
úřadě bude omezen! 
Ve čtvrtek 16. května 2013 bude  
v  době od  7.30 do  14.45 přeru-
šena dodávka elektrické energie 
do objektů na náměstí ve Velkém 
Meziříčí, tedy i  do  budov měst-
ského úřadu. 
Vzhledem k  tomu, že téměř 
všechny administrativní úkony 

jsou zpracovávány elektronicky, 
budou mít občané možnost vyří-
dit si své záležitosti značně ome-
zenou. 
Žádáme proto obyvatele naše-
ho města a okolí, aby k návštěvě 
městského úřadu zvolili jiný ter-
mín.                                   -MěÚ-

Auto se převrátilo
V  sobotu 4. 5. před 6. hodinou 
ráno vyjížděli policisté k  do-
pravní nehodě do  Jihlavské ulice 
ve  Velkém Meziříčí. Dvacetiletý 
řidič automobilu škoda odbo-
čoval vlevo mimo komunikaci 
a  přitom ho v  místě, kde je vo-
dorovným dopravním značením 
zakázáno předjíždění, začala 
předjíždět osmnáctiletá řidička 
peugeotu. Došlo ke střetu, po kte-
rém peugeot vyjel vlevo mimo 
komunikaci a  narazil do  sloupu 
veřejného osvětlení. Škodovka 
vyjela vpravo mimo vozovku, kde 
se převrátila na levý bok. Při ne-
hodě se nikdo nezranil, hmotná 
škoda byla vyčíslena na 46 tis. Kč. 
Dechová zkouška na alkohol byla 
u obou řidičů negativní. 

Řidič měl přes 1,5 ‰ 
Žďárští policisté přijali oznámení 
o  dopravní nehodě, ke  které do-
šlo mezi Velkou Bíteš a  Křovím. 
Šestašedesátiletý řidič trabantu 
jel směrem na  Křoví a  po  přeje-
tí horizontu nestihl zareagovat 
na osobní automobil škoda, jehož 
řidič musel v  důsledku dopravní 

situace zastavit vozidlo. Trabant 
svou přední částí zezadu narazil 
do  druhého vozidla. Při nehodě 
se naštěstí nikdo nezranil, vznik-
la pouze hmotná škoda na  vozi-
dlech, a to ve výši 11 tisíc korun. 
Řidič trabantu při dechové zkouš-
ce na alkohol nadýchal 1,53 pro-
mile. Policisté mu proto na místě 
zadrželi řidičský průkaz a zakáza-
li další jízdu. Ve věci zahájili úko-
ny trestního řízení pro podezření 
z  přečinu ohrožení pod vlivem 
návykové látky.

Vrátila peněženku 
s 32 tisíci korunami
Peněženku s  vysokou finanční 
částkou našla 26. 4. večer 
zákaznice jednoho supermarketu 
ve  Velkém Meziříčí. Peněženka 
ležela na  parkovišti před 
prodejnou a obsahovala hotovost 
bezmála 32 tisíc korun. Poctivá 
zákaznice ji předala pracovníkovi 
ostrahy prodejny, a  ten ji poté 
odevzdal policistům. 
V  úterý 29. 4. 2013 příšlušníci 
PČR peněženku i  s  celým 
obsahem vrátili šťastnému 
majiteli. -PČR-
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Krajčo se Švehlíkem sehráli drsné chlapíky. A šlo jim to

V jakém rozsahu se bude restituce týkat 
vaší církve v našem městě a okolí?
Skupina zaměstnanců Biskupství brněnského prověřuje pozemkové 
knihy, archivy a  připravuje žádosti o  vrácení majetků. Takže v  sou-
časné chvíli (před konečným zjištěním) naše farnost neví, kolik a jaké 
majetky nám v okolí budou vráceny. 

Jaký názor na restituce máte vy osobně?
Svůj názor na restituce jsem sice nepřímo, ale už vyjádřil ve Velkome-
ziříčsku v článku Zloděj v lednu 2012. 

Jak se stavíte ke kritice církví v této věci? 
Kritika v  této věci se bere z  malé a  zkreslené informovanosti 
o restitucích. Osobní diskuze s mnoha osobami vede velmi často 
ke změně jejich původních názorů.

Neubírají restituce církvím 
na důvěryhodnosti?
Důvěryhodnost osoby nebo instituce nezáleží v tom, co vlastní, ale proč 
to vlastní a k čemu to, co vlastní, používá. Zde bych chtěl připomenout 
úryvky Pastýřského listu biskupů: Tento zákon se však netýká jen restitu-
cí, i když se mu tak říká. Týká se především nezávislosti a nového způsobu 
financování církví. Před komunismem církev žila především z vlastního 
majetku a ze státních peněz tam, kde vykonávala službu pro stát, napří-
klad při vedení matrik a výuky ve  školách. Významný podíl na platech 
kněží a opravách kostelů měli takzvaní patroni, kteří za to, že významně 
přispívali, mohli spolurozhodovat o umístění kněží. Komunistický režim 
zabral církevní majetek i patronátní práva. Zavázal se platit provoz církve, 
ve  skutečnosti však hradil prakticky pouze platy duchovních, které byly 
navíc nízké. Hlavně však v  duchu totalitního myšlení zavedl udělování 
státního souhlasu kněžím k výkonu jejich služby. Komu ho nedal, ten jako 
kněz nesměl působit. Takoví kněží pracovali v  nejrůznějších dělnických 

profesích. Kněžská služba bez dovolení státu se považovala za trestný čin. 
Dobří kněží byli posíláni většinou jen do  bezvýznamných pohraničních 
farností. Stát měl silný nástroj na ovládání církve. Po pádu komunismu byl 
v roce 1990 zrušen státní dozor nad církvemi a zablokován bývalý církevní 
majetek s příslibem, že se brzy vyřeší i financování církví. Během dvaceti 
let jednání byly předloženy různé návrhy. Někteří politici chtěli blokova-
ný majetek dát do veřejného fondu, který by spolu s církví spravoval stát, 
aby mohl dále církev ovládat. Toto řešení by bylo pokračováním státního 
dozoru nad církvemi a církve by navíc nedokázaly uhlídat, aby prostředky 
z fondu nebyly odvedeny jinam, jak se už v minulosti stalo u jiných fondů 
kontrolovaných státem. V rámci předchozích jednání o určení daní či da-
ňových asignacích dospěly jak stát, tak církve k názoru, že ani toto navr-
hované řešení není pro žádnou stranu výhodné. Před pěti lety se zástupci 
církví dohodli s vládou, že za zabraný majetek vyplatí finanční náhradu 
a nechá církve samostatně hospodařit, aby si vydělaly na svůj provoz. Teh-
dy ovšem levice zákon zablokovala. Nyní platí zákon, v němž se finanční 
náhrada zmenšila o tu část, která bude vydána naturálně, a zkrátilo se 
také přechodné období.

Co vnímáte jako úkol církve v dnešní době? 
Hlavní úkol církve se nemění od dne seslání Ducha Svatého. II. Vati-
kánský koncil to vyjadřuje slovy Konstituce Lumen Gentium: Církev je 
totiž v Kristu jakoby svátost neboli znamení a nástroj vnitřního spojení 
s Bohem a jednoty celého lidstva. Proto navazuje na jednání předešlých 
koncilů a  má v  úmyslu zřetelněji objasnit všem svým věřícím i  celému 
světu svou podstatu a své všeobecné poslání. Současné poměry zvyšují na-
léhavost tohoto úkolu církve, totiž působit k tomu, aby všichni lidé, když 
jsou dnes těsněji spojeni různými pouty společenskými, technickými a kul-
turními, dosáhli také plné jednoty v Kristu. Takže posláním je spojení 
lidí s Bohem a mezi sebou. To, co se mění, jsou podmínky a prostředky. 
Musíme také neustále pamatovat, že to není úkol jenom pro církev – in-
stituci, jak někteří tvrdí, ale církve jako všech pokřtěných, což znamená, 
že každý pokřtěný má za úkol spojovat lidi s Bohem a mezi sebou – 
tvořit jednotu.                                          Odpovídal P. Lukasz Szendzielorz

Pokračování z minulého čísla

Připr.: Iva Horká

Jaké budou církevní restituce v našem městě?

Lidovci na Vysočině si zvolili 
nové vedení

David Švehlík a Richard Krajčo v divadelní hře Deštivé dny. Foto: Marie Krbová

V sobotu 27. 4. 2013 se sje-
li lidovci z Vysočiny na vo-
lební krajskou konferenci 
do Větrného Jeníkova. 

Novým předsedou kraj-
ské organizace KDU-ČSL 
v  Kraji Vysočina byl v  prv-
ním kole zvolen sedma-

čtyřicetiletý ing.  Jaromír 
Kalina (viz foto vlevo dole), 
sládek a výrobní ředitel jih-
lavského pivovaru Ježek. 
Za  místopředsedy byli zvo-
leni ing.  Miroslav Houška, 
ing.  Čeněk Jůzl, MUDr.  Vít 
Kaňkovský, Mgr.  Radek Pá-
tek a  ing.  Magda Vaňková. 

Zvolení nového předsedy 
i  obsazení dalších funkcí 
ukazuje trend posledních 
let, kdy se do vedení KDU-
-ČSL v Kraji Vysočina dostá-
vají noví lidé. 
Bc. Josef Dvořák, krajský ta-
jemník KDU-ČSL Vysočina, 

foto: archiv KDU-ČSL

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

Církve a  náboženské společnosti 
podle aktuálních informací po-
žádaly o vrácení více než osmi ti-
síc pozemků a  třiadvaceti staveb. 
O  majetek, který se církvím na-
vrátí, 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 po-
vinnosti.
Jak se na otázku restitucí dívají zá-
stupci dvou největších církví v na-
šem městě, si můžete přečíst v na-
šem týdeníku. 
Oslovili jsme děkana Římskoka-
tolické farnosti ve Velkém Meziří-
čí Lukasze Szendzielorze a  faráře 
Českobratrské církve evangelické 
ve  Velkém Meziříčí Pavla Janoší-
ka. Ten odpovídal jako první, čili 
jeho názory byly již publikovány 
v minulém čísle 17/2013 na straně 
jedna a tři. 
Dnes odpovídá zástupce římskoka-
tolické církve, děkan Szendzielorz.

Velkomeziříčský děkan P. Lukasz Szendzielorz. 
Ilustrační foto: Iva Horká

Už jsem se vícekrát vyjadřoval k podivnostem tohoto světa. 
Jednou z nich je naše konzumace potravin z dalekých zemí. 
Kamiony a lodě dovážejí tuny rychlené zeleniny nebo mraže-
ného masa nejasné kvality. A naopak naše vlastní zemědělská 
kvalitní výroba je omezována, protože nemá odbyt. To se mě 
velmi dotýká, protože Vysočina je především zemědělským 
krajem. Vím, že k tomu vedou složité ekonomické a obchodní 
podmínky, ale pořád se mi to zdá nelogické. Zatím se objevují 
první vlaštovky aktivního přístupu našich producentů ve sna-
ze prosadit se na našem trhu. Je to boj obrů v řetězcích s ma-
lými producenty, boj nesnadný, ale podle mého názoru nutný. 
Snažíme se v  tom podle svých možností pomáhat. Jednali 
jsme o různých možnostech mimo jiné při společném setkání 
s Agrární komorou. Jedním z krůčků je i vyhlášení grantové-
ho programu Prodejny regionálních produktů 2013.
 Jde o zcela nový grantový program, kterým chce kraj pod-
pořit producenty regionálních výrobků prostřednictvím 
podnikatelů, kteří ve svých prodejnách v Kraji Vysočina tyto 
produkty nabízejí a zajišťují jim odbyt a nepřímo i propagaci. 
Podpora je určena na stavební úpravy prodejen nebo na ná-
kup nového zařízení a  vybavení prodejny. Podnikatelské 

subjekty mohou získat od 30 do 150 tis. Kč na jeden projekt 
za podmínky minimálně 50 % podílu na nákladech. V pro-
gramu je alokováno 1,5 mil. Kč. Velmi mě mrzí, že venkov je 
stále více ústředními státními orgány zanedbáván. Křiklavým 
příkladem je rušení poboček České pošty se zdůvodněním 
nerentability a nutných úspor. Jde ale vždy jen o peníze? Je ten 
stát tak chudý, že musí šetřit zase na těch, co se nemohou brá-
nit? A problémy především seniorů s omezováním podmínek 
jejich života na venkově nikoho nezajímají? I proto jsem jed-
nal se Sdružením místních samospráv ČR i s ředitelem České 
pošty. A jsem připraven pomoci i při dalších jednáních. Otáz-
ky postavení měst a obcí byly diskutovány i na republikovém 
shromáždění Sdružení místních samospráv, konaném v dub-
nu v  Havlíčkově Brodě. Zástupci samospráv logicky kladli 
důraz na administraci příštího období a možnosti měst a obcí 
v čerpání evropských dotací. 
Souhlasím i s jejich heslem „Náš stát nezbohatne, pokud jeho 
obce zchudnou“. Pomoci naší výrobě můžeme všichni. Třeba 
nepodléháním bombastickým reklamám, ale preferováním 
regionálních a českých produktů. Zkusme začít každý u sebe.

Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

Podpořit regionální výrobce může každý 

Americké drama o síle přátelství 
Deštivé dny od Keitha Huffa 
představilo ve Velkém Meziříčí 
divadlo Ungelt. 

Drsní chlapíci Denny a  Joey, jež 
ztvárnili Richard Krajčo a  David 
Švehlík, se přátelili od  dětství. 
To oba strávili na  chicagském 
předměstí, a  posléze byli parťáky 
u tamní policie. Jak už to tak ně-
kdy mezi přáteli bývá, jejich osudy 
se propletly i  v  osobním životě, 
kdy se svobodný kamarád zahle-
děl do  Dennyho manželky. Když 
se přidaly i  pracovní konflikty, 
vyvěrající ze stíhání nebezpečných 
zločinců, drastická story skončila 
doslova masakrem - Denny spá-
chal sebevraždu poté, co zjistil, že 
přišel o všechno. Joey se tedy roz-
hodl postarat o  jeho rodinu. Ne 
však úplně bez výčitek.
Česká premiéra se konala 2. 11. 
2012  a režie se ujal Janusz Klim-

sza. Velkomeziříčští diváci ji moh-
li zhlédnout minulý čtvrtek večer 
ve  velkém sále Jupiter clubu. He-
recké výkony protagonistů, mezi 
nimiž panovala zjevná sehranost 
i obrovské nasazení, patrně místní 
publikum nepřekvapily, zato hla-
sité výstřely ano. Ovšem ty jaksi 
do  kriminálního příběhu patří. 
(Hra byla mimo jiné inspirována 
hrůzným případem z  roku 1991, 
kdy dva strážníci ve městě Milwau-
kee nedostatečně vyhodnotili situ-
aci, k  níž byli přivoláni, a  nechali 
zdrogovaného mladíka na  pospas 
jednomu z  nejhorších sériových 
vrahů a  kanibalovi devadesátých 
let.) Když některé kritiky informo-
valy o představení jako o inscenaci 
se slušně vystavěnou atmosférou, 
s  několika mrazivými momenty 
či smutnými scénami, lze jim dát 
za pravdu. (A to i přesto, že něko-
mu námět hry nemusí sedět.) Jistě 
není možné nevyzdvihnout i zá-

věrečné scény obou herců. Takže 
standing ovation (ovace ve stoje) 
a volání publika bravo! byly na-
místě.

Krajčo dostal za roli 
Dennyho Thálii
V  kategorii činohry získal herec, 
a také frontman kapely Kryštof, 
Richard Krajčo za  roli Dennyho 
cenu Thálie za rok 2012, Švehlík se 
pak umístil v širší nominaci. Kraj-
čovy herecké výkony hodnotily re-
cenze veskrze pozitivně. „Krajčův 
Denny se představuje ve  vzácně 
spontánní, uvolněné kreaci... Když 
se jeho hrdina dostává do  obtíží 
(a to je velmi eufemistický výraz), 
má herec výraz raněného zvíře-
te v pasti, emoce z něho o překot 
tryskají a  zvláště ve  ztišenějších 
polohách musí i otrlejšího diváka 
bolet u  srdce,“ uvedly například 
Divadelní  noviny. Iva Horká
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Právě nad tímto číslem se někteří zastupitelé po-
zastavovali a  srovnávali je s  počty dětí, které jsou 
ve sportovních oddílech města, jimž město také při-
spívá na činnost. Ovšem přepočteno na jedno dítě 
je částka v případě sportovců mnohem nižší oproti 
Wellmezu. Někteří poukazovali na  to, zda jsou fi-
nanční prostředky Wellmezem využívány dosta-
tečně hospodárně. Kontrolní výbor města činnost 
zařízení na sklonku minulého roku jeden týden pro-
věřoval. „Střídali jsme se tam každý den, byli jsme 
tam po  celou dobu provozních hodin Wellemezu 
a  zachytili jsme návštěvnost mezi pěti šesti lidmi 
denně. Zdálo se nám, že je tam víc zaměstnanců jak 
klientů,“ informoval předseda kontrolního výboru 
Karel Lancman a dodal závěrem, že podle jejich zá-
věru jsou vynaložené peníze zařízením využívány 
neúčelně. Místostarosta Komínek podotkl, že chari-
ta již učinila úsporné opatření a jeden pracovní úva-
zek ve Wellmezu zrušila. Po dlouhé diskuzi nakonec 
dvanáct zastupitelů částku dvě sta tisíc korun pro 
Wellmez podpořilo, pět bylo proti a dva se zdrželi 
hlasování.

Sportovcům přidali také
V dalším bodě jednání pak zastupitelé stejnou část-
ku přidali i  sportovcům i  když to nebylo dotací 
Wellmezu podmíněno. O dvě sta tisíc korun jim na-
výšili dotaci pro mládežnické oddíly. Peníze budou 
rozděleny dle daného klíče, jímž je počet dětí v ka-
ždém oddíle. Celkem tak město do sportu pro rok 
2013 uvolnilo 3,7 milionu Kč.       Martina Strnadová

▶ Organizační změny při vymáhání pohledávek 
z nájmů bytů a nebytových prostor
V  souvislosti se zrušením příspěvkové organizace 
Městská správa bytů přešla k 1. 1. 2013 oblast řádně 
a  včas neuhrazených pohledávek města, vzniklých 
z  titulu nájemních vztahů k  bytům a  nebytovým 
prostorám na finanční odbor MěÚ Velké Meziříčí. 
Kromě již předaných „starších“ případů to v praxi 
znamená, že po nuceném vyklizení bytu, bude od-
borem správy majetku a bytů MěÚ Velké Meziříčí 
vyčíslena dlužná částka bývalého nájemce vůči měs-
tu Velké Meziříčí a věc předána finančnímu odboru 
k  dalšímu řízení. Tento odbor pak uplatní nároky 
města u příslušného soudu, čímž se dlužná částka 
zvýší o zaplacený soudní poplatek a další příslušen-
ství, zejména poplatky či úroky z prodlení v zákon-
né výši.
▶ Potvrzení o  bezdlužnosti pro uchazeče měst-
ských bytů
Jak již byli zájemci o přidělení městských bytů in-
formováni v letošním vydání Velkomeziříčska č. 8, 
došlo s účinností od 11. 2. 2013 vydáním příslušné 
směrnice rady města ke změně pravidel pro přidě-
lování těchto bytů. Jednou z podmínek pro podání 
žádosti o  byt je skutečnost, že žadatel (v  případě 
manželů nebo vztahu druh a družka žádný z nich) 
nemá vůči městu Velké Meziříčí finanční závazky. 
Vydání potvrzení o  bezdlužnosti přitom podléhá 
správnímu poplatku ve výši 100 Kč (viz bod 2 písm. 
a) položky 1 Sazebníku správních poplatků – přílo-
ha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 
v platném znění). Poplatek je splatný před vydáním 
vlastního potvrzení a  je možno jej uhradit na kte-
rékoli z pokladen Městského úřadu Velké Meziříčí. 
Potvrzení o bezdlužnosti se vydává na základě žá-
dosti fyzické osoby, která se předkládá na finanční 
odbor Městského úřadu Velké Meziříčí (vyřizuje 
A. Javůrková – stará budova radnice, 2. poschodí, 
dveře č. 331). 
Žádost se podává na předtištěném formuláři, který 
lze vyzvednout v této kanceláři. K žádosti se doklá-
dá potvrzení o zaplacení správního poplatku a ob-
čanský průkaz. 
Potvrzení je vydáváno na počkání, nebrání-li tomu 
vážné provozní důvody. Pro úplnost připomínáme, 
že žadatel o byt musí svoji bezdlužnost doložit od-
boru správy majetku a  bytů MěÚ Velké Meziříčí 
dvakrát – poprvé při podání žádosti o byt, a podru-
hé, až mu bude bytovou komisí přidělení bytu dopo-
ručeno a žádost půjde do rady města ke schválení.

▶Místní poplatek za komunální odpad – upozor-
nění pro občany
MěÚ Velké Meziříčí, odbor finanční, upozorňuje 
občany, kteří ještě neuhradili poplatek za komunál-
ní odpad (splatnost byla do 31. 3. 2013), že je možné 
tak učinit v náhradním termínu do 10. 5. 2013. 
Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo 
část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až 
na trojnásobek. Nebudou-li poplatky uhrazeny po-
platníkem včas nebo ve  správné výši, vyměří mu 
obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo 
hromadným předpisným seznamem. Poplatek lze 
uhradit v hotovosti na pokladně správce poplatku, 
bezhotovostně platební kartou na pokladně správ-
ce poplatku nebo bezhotovostně na  účet správce 
poplatku číslo 27-0644940217/0100. Variabilní 
symbol k  identifikaci bezhotovostní platby sdělí 
poplatníkovi na  vyžádání správce poplatku (tel.: 
566 781 090, 566 781 147). Vznikne-li poplatková 
povinnost v  průběhu příslušného kalendářního 
roku, je poplatek splatný nejpozději do 30 dnů ode 
dne, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nej-
později však do konce přísl. kalendářního roku.  

Ing. Pavla Pólová, vedoucí finančního odboru MěÚ

Finanční odbor informuje…

Pavla Pólová. Foto: Iva Horká

Dnes přinášíme 11. díl seriálu Zhodnocení roku 
2012 a nastínění plánů na  rok 2013. Připravila je 
vedoucí finančního odboru MěÚ VM ing. Pav-
la Pólová. Uvedené hodnocení odborů radnice 
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 - XI. díl

Velkomeziříčská Rada města projednala...
Zprávy z  jednání Rady města 
z 24. 4. 2013

1. Rada města 
schválila:
• návrh smlouvy budoucí o  zří-
zení věcného břemene ve  pro-
spěch firmy Sallerova výstavba, 
spol. s  r. o., Otvice, s  právem 
uložení plynovodní přípoj-
ky do  pozemků města parc. č. 
5635/2, 5635/4, 5635/5 a 5635/9 
ve Františkově, obci a k. ú. Velké 
Meziříčí, právem provozování, 
údržby a  oprav po  dobu trvání 
stavby. Tato smlouva budoucí se 
uzavírá na  dobu určitou do  31. 
12. 2015 a  následně bude uza-
vřena smlouva o zřízení věcného 
břemene
• návrh smlouvy o  smlouvě bu-
doucí na zřízení věcného břeme-
ne ve  prospěch firmy Kaufland 
ČR, v. o. s., Praha 4 s  právem 

umístění reklamního pylo-
nu do  pozemku města parc. č. 
2108 a  uložení elektropřípojky 
do pozemků města parc. č. 2108, 
2096/8, 5635/2, 5635/9, 5635/6 
a  5635/7 ve  Františkově, obec 
a  k. ú. Velké Meziříčí, s  právem 
provozování, údržby a  oprav 
po  dobu trvání stavby tím, že 
tato smlouva budoucí je uzavře-
na na  dobu určitou do  31. 12. 
2015. Po dokončení stavby bude 
uzavřena smlouva o zřízení prá-
va věcného břemene
• návrh smlouvy o  smlouvě bu-
doucí na zřízení věcného břeme-
ne ve prospěch E.ON Distribuce, 
a. s., České Budějovice k tíži po-
zemku města parc. č. 2037/1 v k. 
ú. Olší nad Oslavou s  právem 
uložení nového zemního kabelu 
NN do tohoto pozemku, právem 
provozování, údržby a  oprav 
na dobu trvání předmětné stavby
• návrh smlouvy budoucí na zří-

zení věcného břemene ve  pro-
spěch E.ON Distribuce, a.s., 
České Budějovice k  tíži pozem-
ků města parc. č. 5551/5, 5551/4 
a 5711 v lokalitě u nového nádra-
ží, v  obci a  k. ú. Velké Meziříčí 
s právem uložení zemního kabe-
lového vedení NN a  pojistkové 
skříně, s  právem provozování, 
údržby a  oprav na  dobu trvání 
předmětné stavby 
• rozpočtové opatření: zdroj: 70 
tis. Kč – § 6409 rezerva m. č. 
Lhotky, rozdělení: 70 tis. Kč – § 
3392 kulturní dům Lhotky
• rozpočtové opatření: zdroj: 230 
tis. Kč – § 6409 rezerva neúčelo-
vá, rozdělení: 230 tis. Kč – § 3111 
zateplení a  oprava střechy MŠ 
Nad Plovárnou (náklady hrazené 
městem)
• rozpočtové opatření: zdroj: 57 
tis. Kč – § 6409 rezerva neúčelo-
vá, rozdělení: 57 tis. Kč – § 3745 
oprava kamenného tarasu a pro-

storu před bývalým domovem 
důchodců
• rozpočtové opatření: zdroj: 330 
tis. Kč – § 6409 rezerva m. č. 
Lhotky, rozdělení: 150 tis. Kč – § 
3745 údržba veřejného prostran-
ství Lhotky, 80 tis. Kč – § 3631 
veřejné osvětlení Lhotky, 100 tis. 
Kč – § 3412 hřiště Lhotky
• rozpočtové opatření: zdroj: 141 
tis. Kč – § 6409 neúčelová rezer-
va, rozdělení: 141 tis. Kč – § 3745 
org. 80 práce provedené TSVM 
– květinová výzdoba na  slou-
pech veřejného osvětlení na  ul. 
Novosady

2. Rada města 
souhlasila:
• s  uzavřením nájemní smlou-
vy na  pronájem náměstí pro 
umístění atrakcí v  době konání 
městské pouti ve dnech 13. – 16. 
6. 2013 mezi pronajímatelem 

městem a nájemcem Františkem 
Hubeným
• ve  smyslu § 39 zákona č. 
250/2000 Sb., o  rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, 
ve  znění pozdějších předpisů, 
s přijetím účelově určeného daru 
pro příspěvkovou organizaci So-
ciální služby města Velké Meziří-
čí uvedeného v žádosti ze dne 5. 
4. 2013
• se zapojením transferů účelově 
určených, přijatých na účet měs-
ta v dubnu 2013, do upraveného 
rozpočtu města Velké Meziříčí 
v r. 2013 
• s vybudováním nového pomní-
ku generálu Jiřímu Jarošovi dle 
návrhu
• s realizací předložených úspor-
ných opatření v  objektech úpl-
ných základních škol v  částech, 
kde může dojít k největší úspoře 
vody (sprchy pro veřejnost, WC 
a  umyvadla pro děti). Firma 

předloží na jednání rady uprave-
nou nabídku a následně bude ře-
šena otázka zajištění finančních 
prostředků
• s pořádáním akce dojezdu eta-
py mezinárodního sportovního 
projektu na  podporu onkolo-
gicky nemocných dětí „Na  kole 
dětem“ dne 11. června 2013 
v odpoledních hodinách na zad-
lážděné části náměstí mezi po-
mníkem a radnicí
• s  pronájmem části kulturní-
ho domu ve  Lhotkách č. p.  80 
na  dobu neurčitou s  tříměsíční 
výpovědní lhůtou pro SK Sokol 
Lhotky za účelem hraní stolního 
tenisu, a to každoročně v období 
od 1. října do 20. března následu-
jícího roku, v časech a za podmí-
nek uvedených v  žádosti ze dne 
3. dubna 2013.
         Ing. Radovan Necid, starosta 

Další informace naleznete na 
webových stránkách města

Holuba museli vyprostit hasiči
Jednotka profesionálních hasičů 
ze stanice Velké Meziříčí zachra-
ňovala 29. 4. odpoledne za pomo-
ci výškové techniky holuba, který 
uvízl mezi zábradlím a skleněnou 
výplní dveří ve  třetím patře pa-
nelového domu na  ulici U  Stat-
ku ve  Velkém Meziříčí. Žádost 
o záchranu ptáka přijalo Krajské 
operační a  informační středisko 
Hasičského záchranného sboru 
Kraje Vysočina v  18.25 hodin. 
Hasičům se podařilo po pár mi-
nutách snažení holuba vyprostit. 
Následně byl předán zástupci or-
nitologického spolku.

-text a foto: hzs-

Tradiční a oblíbená veřejná cyklotour Na 
kole dětem má na programu 4. ročník. Od 
6. do 15. 6. vyrazí J. Zimovčák na etapovou jízdu, 
která bude křižovat ČR. Akce, jejímž cílem není 
jen získání peněz na pomoc a podporu onkolo-
gicky nemocných dětí, ale také udělat něco pro 
své zdraví, ve Velkém Meziříčí -11. 6. 2013.

Město nakonec nízkoprahové zařízení...
 Pokračování ze strany 2

Poslání Wellmezu
Posláním nízkoprahového zařízení 
pro děti a mládež Wellmez je posky-
tovat pomoc a podporu dospívajícím 
ve Velkém Meziříčí, kteří se ocitli 
v nepříznivé životní situaci nebo jsou 
jí ohroženi a přispívat ke zlepšení 
kvality jejich života.
Poskytované služby
▶ nízkoprahový klub 
▶ terénní sociální práce 
▶ streetwork 
Cílová skupina 
Cílovou skupinou nízkoprahového 
zařízení pro děti a mládež Wellmez  
jsou děti a mládež ve věku 12 až 
20 let, kteří se právě nacházejí ve 
městě Velké Meziříčí a zažívají nepří-
znivé životní situace nebo jsou jimi 
ohroženi
Základní činnosti 
▶ výchovné, vzdělávací a aktivizační 
činnosti 
▶ zprostředkování kontaktu se spole-
čenským prostředím 
▶ sociálně terapeutické činnosti 
▶ pomoc při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí 
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řádky na neděli příspěvky od čtenářů

Středa 8. 5.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., 8.00 Oslavice mše sv. a procesí 
ke kříži – o. L. Sz. 8.00 Lavičky mše sv. a procesí ke kříži – o. Prajka. 
Čtvrtek 9. 5.: 7.00 mše sv. – o. Prajka, 18.00 mše sv. – o. L. Sz., Vídeň 
18.00 mše sv. a procesí – o. Prajka. 
Pátek 10. 5.: 8.00 mše sv. – o. Prajka, 14.00–15.30 příležitost ke svátos-
ti smíření, 20.00 mše sv. s novénou k Duchu svatému – o. L. Sz., domov 
pro seniory 13.00 mše sv. – o. Prajka. 
Sobota 11. 5.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., 18.00 mše sv. s novénou k Duchu 
svatému – o. Prajka. 
Neděle 12. 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. L. Sz., 18.00 mše sv. 
s novénou k Duchu svatému – o. L. Sz. 
Bory mše sv.: 10. 5. – Dolní Bory 17.30 adorace, 18.00 mše sv. – 
o. L. Sz.; 12. 5. – 9.45 – o. Prajka.
Farní oznámení
Čtvrtek po večerní mši sv. teologická hodina. Pátek 14.00–15.00 bude 
adorace nejsvětější svátosti a příležitost ke svátosti smíření a pokání, 
začíná novéna před slavností Seslání Ducha svatého v tomto roce ka-
ždý všední den ve  20.00 a  v  sobotu a  neděli v  18.00 budou mše sv. 
s adorací. Od pátku 10. 5. do soboty 18. 5. večerní a odpolední mše 
sv., kromě soboty a neděle, nebudou. Sobota v 18.30 příprava na křest, 
19.30 – 4. příprava na manželství. Dne 29. 6. v 9.00 náš farník Pavel 
Kuchyňa přijme v Brně kněžské svěcení. Je možné se přihlásit na cestu 
autobusem. 
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 

Blíží se Noc kostelů

V  neděli 12. května 2013 se 
opět představí dobrovolní hasiči 
a  zdravotničtí záchranáři z  Vel-
ké Bíteše v rámci doprovodného 
programu na 7. žehnání motorek 
na Masarykově náměstí.
Ve  12 hodin sraz, ve  14 hodin 
žehnání a  v  15 hodin vyjížď-
ka. V  průběhu akce bude hrát 
rocková kapela Robur. Letošní 

program bude za  účasti Besip 
Teamu. K  vidění budou simu-
látory nehody. Otočný simulá-
tor navozuje stavy, které řidič 
zažívá při převrácení vozidla. 
Mnohem známější je patrně 
simulátor nárazu. Síla působící 
na  tělo při nárazu v  rychlosti 
pouhých 30 km/h je doslova 
dechberoucí. Oba simulátory 

mají společné, že slouží pře-
devším k  tomu, aby řidiči, 
spolujezdci ani cestující nebyli 
líní se v  autě poutat bezpeč-
nostními pásy. A případně, aby 
řidiči jezdili o  něco opatrně-
ji. Návštěvníci si budou moci 
vyzkoušet jízdu automobilem 
nebo na  motocyklu bez rizika 
zranění, a  to prostřednictvím 

interaktivního simulátoru. Ve-
lice atraktivní částí programu 
budou tzv. „alkoholové brýle“, 
které věrně navozují pocit opi-
losti a  každý si tak může ově-
řit, čeho všeho je člověk (ne)
schopný pod vlivem alkoholu. 
Jako tradičně se budou moci 
diváci naučit základy první po-
moci. 

Motorkáři se seznámí s nástrahami silnic

Bc. David Dvořáček

V  neděli 21. 4. 2013 absolvo-
val SDH Radostín nad Oslavou 
na požární stanici ve Velké Bíteši 
kurz Základní norma zdravotnic-
kých znalostí. Kurz první pomoci 
pro dobrovolné hasiče byl zamě-
řen především na  situace, se kte-
rými se mohou setkat při výkonu 
své činnosti. Poskytnutí správné 
první pomoci před příjezdem 
zdravotnické záchranné služby 
může často rozhodnout o  přežití 
postižené osoby. Každý se může 
stát svědkem náhlého ohrožení ži-
vota a měl by být připraven na ta-
kový stav vhodně reagovat. V kur-
zu si účastníci upevnili především 
prakticky základy kardiopulmo-
nální resuscitace na  výukových 

modelech, ošetřování zranění 
a  zásady vyproštění zraněných 
osob při dopravní nehodě. V prů-
běhu kurzu jim byly představeny 
profesionální pomůcky a vybave-
ní, které slouží k  záchraně života 
– vakuové dlahy, páteřní deska, 
scoop rám, ruční dýchací přístroj 
a  Saturn Oxy, AED. Následovala 
odborná exkurze na  pracovišti 
ZZS Kraje Vysočina ve Velké Bíte-
ši. Na jednotky SDH jsou kladeny 
čím dál větší nároky. Po  absol-
vování kurzu jsou členové sboru 
dobrovolných hasičů připraveni 
poskytnout první pomoc na velmi 
dobré úrovni. 

Bc. David Dvořáček, 
foto: archiv SDH Velká Bíteš

Radostínští hasiči absolvovali kurz první pomoci
Na  věži našeho kostela ve  Vel-
kém Meziříčí se objevil banner 
s  nadpisem Noc kostelů 24. 5. 
2013. Někteří se ptají, co to zase 
je. Ukazuje se, že mnoho lidí ne-
slyšelo o této celostátní, ba mezi-
národní akci. Tak několik slov na 
vysvětlenou.
Psal se rok 2004, když jeden ví-
deňský kostelník zatoužil užít 
si klidnou chvilku v  atmosféře 
nočního kostela. Nechal však 
odemčené dveře a  světlo svící 
zářící do noci spolu s tichou me-
ditativní hudbou linoucí se z kos-
tela přilákalo kolemjdoucí. Ti se 
odhodlali vstoupit a po několika 
zvídavých dotazech rozhodl se 
kostelník udělat pro ně komento-
vanou prohlídku. Po  této úspěš-
né náhodné akci se kostelník 
rozhodl, že by mohl totéž zkusit 
zopakovat. Zcela spontánně se 
k němu připojili ještě další kole-
gové a  veřejnosti se tak otevřelo 
celkem 5 vídeňských kostelů.
A  od  té doby v  Rakousku, dnes 
i v ČR a na Slovensku, se jednou 
v roce odpoledne a večer otevíra-
jí dveře a  brány kostelů a  nabízí 
program, který je nezávazným 

přiblížením se křesťanství a  se-
tkáním s  ním. Je to noc plná 
lehkosti a nenucenosti a zároveň 
citlivosti a hloubky. V atmosféře, 
kterou Noc kostelů vytváří, mají 
návštěvníci možnost setkat se 
s  křesťanstvím prostřednictvím 
rozhovoru, hudby, umění, zážit-
ku… Chceme také vzbudit zájem 
o  společenskou a  kulturní hod-
notu kostelů, které jsou důležitou 
součástí společenského života.
Letošní Noc kostelů se bude konat 
v pátek 24. května s mottem: Potom 
už nebude den ani noc, ale v  čase 
večera bude světlo. (Zach 14,7)
V  našem kostele vše začne v  16 
hodin pozdravem starosty a  fa-
ráře. V  16.30 hodin bude mše 
sv. a  po  ní večer plný zažitků. 
Budou: rytmické písně, Bacho-
vy melodie, písničky z  pohádek, 
muzikál Johanka z Arku, odbor-
ná prohlídka kostela, povídání 
o svatých a povídky z bible. Noc 
kostelů zakončí ve 23.00 modlit-
ba za město.
Všichni jste srdečně zváni. Po-
drobný program se objeví během 
nejbližších dnů.

P. Lukasz Szendzielorz

Make every day Earth Day
Den Země se stal již tradiční osla-
vou naší planety – připomínkou, že 
naše Země, i když je veliká, nesnese 
všechno. Dává nám vzduch, který 
dýcháme, vodu, kterou pijeme, 
jídlo, bez kterého bychom nemoh-
li být, prostor, ve  kterém žijeme 
a  mnoho dalšího. Dlouhou dobu 
jsme si mysleli, že toto bohatství 
je jenom pro nás a že je nevyčer-
patelné. Tím, jak nás, lidí, přibývá, 
se k ní musíme o to zodpovědněji 
a  ohleduplněji chovat - proto sla-
víme každoročně koncem dubna 
Den Země. Je to pro nás všechny 
příležitost, abychom se zamysleli 
nejen nad těmito fakty, ale také 
sami nad sebou. Každý z nás může 
udělat nějakou, i drobnou věc, čin 
atd., a nemusí to být zrovna spjato 
s  tímto datem. V  tuto dobu jsou 
na  mnoha místech pořádány nej-
různější akce, hry a  soutěže pro 
děti, zaměřené na ochranu životní-
ho prostředí a Země. 

Na  naší škole si Den Země při-
pomínáme každoročně i v hodi-
nách angličtiny. Mottem letoš-
ního roku bylo „Make every day 
Earth Day“ (Udělej každý den 
Dnem Země). Pro každý ročník 
bylo toto téma zpracováno jinak. 
V 5. ročníku děti zhlédly výukové 
video o třídění odpadu. Povídali 
jsme si o tom, jak se třídí odpad 
v jejich rodinách, jak tato činnost 
pomáhá přírodě a  jak samy děti 

mohou svým chováním přírodu 
chránit. Dále procvičovaly zá-
kladní slovní zásobu zaměřenou 
na  téma životní prostředí. Zá-
věrem si děti otiskem své ruky 
v  barvách naší planety na  pa-
pír daly slib, že budou přírodě 
pomáhat. V  7. ročníku si žáci 
v rámci výuky gramatiky procvi-
čili učivo o modálních slovesech 
„must, mustn´t a  can“, kdy jsme 
opět využili tematiku ochrany 

životního prostředí. Žáci vyjad-
řovali své názory na  to, co mo-
hou, musí, nebo naopak nesmějí 
dělat pro to, aby byla naše příroda 
zdravá. A konečně žáci 9. ročníků 
si Den Země připomněli formou 
projektů, které vytvářeli ve dvou 
lekcích předmětů anglický jazyk 
a anglická konverzace. Výstupem 
byly plakáty vyzývající k ochraně 
životního prostředí a třídění od-
padu. Tomuto workshopu před-
cházelo zhlédnutí krátkého videa 
a prezentace zaměřené ke zvýše-
ní environmentální gramotnos-
ti. Jednotlivé týmy si následně 
prezentovaly výsledky své práce. 
Všem žákům patří velká pochva-
la, neboť se svých úkolů zhostili 
opravdu zodpovědně. Abychom 
dokázali, že nám životní prostře-
dí, ve kterém žijeme, není lhostej-
né, završili jsme projektové dny 
úklidem okolí naší školy. 

Mgr. Petra Stočková, 
ZŠ Oslavická, foto: archiv školy

Žáci si připomněli Den Země v hodině angličtiny

V přírodním parku Balinské údolí proběhl Den Země jako malovaný
V  neděli 21. dubna proběhla již 
tradiční jarní akce Den Země 
v  přírodním parku Balinské 
údolí u  Velkého Meziříčí. Přes-
tože předpovědi počasí původně 
hrozily chladnem a přeháňkami, 
neděle se vybrala do  velmi pří-
jemného slunečného dne.  Už 
před třináctou hodinou, kdy 
akce začínala, se před startem 
na stezce vedoucí z města do Ba-
linského údolí scházely první 
skupinky účastníků. Po trase pak 
především děti čekala tři stanovi-
ště místních skřítků Pestříka (pa-
trona hmyzu), Koruníka (patro-
na stromů) a  Rybaříka (patrona 
ryb), kde měly děti splnit po vy-
pátrání skřítka drobné úkoly. 
Skřítci v přírodních hávech se jim 
moc líbili a jen ty nejmenší a nej-
bázlivější děti se trochu styděly 
nebo bály. Po cestě bylo ještě sta-
noviště dravců, kde si účastníci 

mohli prohlédnout denní i noční 
dravé ptáky a sledovat ukázky je-
jich výcviku. 
Putování končilo v  obci Baliny, 
kde byla připravena řada dalších 
zábavných i  akčních činností. 
Děti si zde luštily kvíz zaměře-
ný na  zážitky z  cesty i  význam 
Dne Země, vyráběly skřítka 
z  přírodního materiálu, vyřezá-
valy bezové píšťalky, opékaly si 
buřtíky a  hady z  těsta, ale také 
podstoupily dobrodružné bro-
dění Balinkou za pokladem nebo 
plavbu na  lodi po  řece. Vládla 
zde všeobecná pohoda, děti si 
užívaly zajímavé činnosti a  do-
spělí pak pěkného jarního dne, 
občerstvení a  přátelské povídání 
s  ostatními účastníky. Řada do-
spělých však neodolala a zapojila 
se do činností dětí, hlavně u vý-
roby píšťalek tatínkové i  některé 
maminky trpělivě zkoušeli vyře-

zat funkční píšťalku. Zájem byl 
tak velký, že s nimi lektor zůstal 
i  po  oficiálním ukončení akce 
v  osmnáct hodin, aby si všichni 
mohli dokončit svůj výrobek.
Celková účast byla vysoká, pořa-
datelé počítají, že letošního roční-
ku se účastnilo téměř pět set dětí 
od batolecího věku po seniory.
Den Země připravili pracovníci 
školského vzdělávací zařízení Cha-
loupky Velké Meziříčí a  byl pod-
pořen z  finančních zdrojů města 
Velké Meziříčí a  Kraje Vysočina. 
Zvláštní poděkování za  spoluprá-
ci patří pedagogům a  žákyním 
Základní a  střední školy Březejc, 
členkám Svazu žen Velké Meziříčí 
– jmenovitě paní Matičové, Káca-
lové, Fikarové a  Dvořákové, dále 
pak obci Baliny, našim dobrovolní-
kům a praktikantům. 

Zdena Poláková, Chaloupky, 
foto: archiv Chaloupek
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Už druhým rokem přijedou do  Rudy u  Velkého 
Meziříčí tři hudební kapely, aby svým vystoupením 
podpořily charitativní koncert Muzika dětem. 
Organizátorka Kristýna Staňková se tuto akci roz-
hodla opět uspořádat po  velkém úspěchu přede-

šlého ročníku. V  loňském roce se pro jihlavský 
komunitní klub Mulačágo vybrala celková částka 
20.969 Kč.
Kapelou, která večer vystoupí jako první a celý kon-
cert tak zahájí, je skupina Street69. Druhou vystu-

pující formací je kapela Premiér. 
Jako poslední a headliner celého 
koncertu vystoupí skupina Zaká-
zanÝovoce. 
Stejně jako v  loňském roce or-
ganizátorka oslovovala různé 
hudební skupiny z  ČR, ale le-
tos zabrousila i  do  vod sloven-
ských a  získala tak dárky, které 
návštěvníci budou moci vyhrát 
ve slosovatelném vstupném. Dár-
ky věnovaly například skupiny 
Kabát, Gate Crasher, Polemic, 
Bára Zemanová, Radúza, Mňága 
a Žďorp, Petr Kolář, Bůhví a další.
Návštěvníky koncertu bude če-
kat nejenom skvělá hudba, ale 
i  výborné jídlo a  pití, přijatelné 
vstupné, možnost výhry báječ-
ných cen a  především zábava. 
Velké poděkování patří spon-
zorům projektu, jmenovitě obci 
Ruda, SDH Ruda, firmám K. T. 
L., Agados, Art21, HavliFOTO, 
Sound for People, JK Animati-
on, Pekárna Kamenice, Zdar a. 
s., a mediálním partnerům týde-
níku Velkomeziříčsko, agentuře 
Rengl, Rádiu Vysočina a interne-
tovým portálům Vysočina-news.
cz a NovinyVM.cz. 
Všichni jste velmi srdečně zváni 
18. 5. 2013 do Rudy.                       -ks-

Pracovníka  pro obs luhu 
CNC ohraňovac ího l i su 

Tel.: 775 555 825, e-mail.: info@holoubektrade.cz

Firma Holoubek trade s.r.o. 
přijme do provozovny ve Skleném nad Oslavou 

Požadujeme: vyučení v oboru, maturita, popř. praxe výhodou.
Nabízíme: perspektivní práci, dobré platové podmínky.

Nástup možný ihned.

Charitativní koncert v Rudě

JMÉNO

Soutěžní kupon týdeníku 
ODPOVĚĎ

BYDLIŠTĚ

M
uzika dětemTEL. NEBO E-MAIL

Soutěžte o volné vstupenky na koncert do Rudy
Soutěžte o volné vstupenky na koncert Muzika dětem (info o akci viz. níže). Ze správných odpovědí vy-

losujeme 4 výherce, kteří získaji 
každý po 2 volných vstupenkách 
na akci. 
Soutěžní otázka:
Komu je věnován výtěžek z akce 
Muzika dětem?
Správnou odpověď vepište do ku-
ponu (vlevo) a doručte do redak-
ce nejpozději do 14. 5. (včetně).

Dne 15. 5. od 7.30 do 14.45, ul. Čermákova (č. 2064, 2065, 2066), Du-
bová, Habrová, Jedlová. Dne 16. 5. od 7.30 do 14.45, ul. Fortna, Ko-
menského, Mlýnská, Náměstí, Novosady 2073, U Bašty, Vrchovecká 
od náměstí po křižovatku s Novosady.                                                    -E.ON- 

Nepůjde elektrický proud

Název Peru znamená v  kečuán-
štině dostatek, protože ještě před 
necelými pěti stoletími představo-
valo území Peru centrum bohaté 
a slavné říše Inků, o jejíž zánik se 
přičinili španělští dobyvatelé.
Peru je třetí největší stát jihoame-
rického kontinentu. Je rozděleno 
na  tři severojižní oblasti. Na  zá-
padě je poušť Sechura. Dále na jih 
je pobřeží převážně skalnaté se 
souvislým pásem hor. Z  peruán-
ských And protéká pouští asi pa-
desát řek. Andy se zvedají směrem 
do  vnitrozemí až do  výšky přes 
5000 metrů. Nejvyšší horou je 
Huascarán (6768 metrů nad mo-
řem). Hlavní dvě horská pásma 
Kordiller, která mají dosud činné 
sopky a  seismickou aktivitu, jsou 
rozdělena vysoko položenou ná-
horní planinou, na  níž je jezero 
Titicaca o  rozloze 6900 km². Po-
loha v nadmořské výšce 3812 me-
trů z  něj dělá nejvýše položenou 
vodní nádrž s  pravidelnou lodní 
dopravou na světě.
Na  východní straně And se vr-

cholky pozvolna svažují do Ama-
zonské nížiny, která zabírá 62 % 
území státu. Peru má zhruba 
dvakrát více obyvatel jak Česká 
republika, avšak hustota obyvatel-
stva (počet obyvatel na 1 km²) je 
nízká, většina populace žije na úz-
kém pruhu země při pobřeží Ti-
chého oceánu.
Pásmo And dělí zemi do několika 
klimatických oblastí. Země leží 
v tropickém pásu, ale její charakter 
se mění od pobřežních pouští, přes 
zasněžené šestitisícové vrcholky 
And až po pralesy Amazonie.
Ve  čtvrtek 9. května navštíví 
Městské muzeum ve  Velké Bí-
teši Jan Kobra, který se s  námi 
podělí o  zážitky z  návštěvy této 
země. Mimo obecných poznatků 
a  informací o  Peru nás seznání 
s místní faunou, s orientací pře-
devším na  bezobratlé a  charak-
terizuje místa, které reálně na-
vštívil. Zmíní se také o  běžném 
životě Peruánců, např. o  jejich 
každodenním životě nebo stra-
vovacích návycích.

Přednáška, do-
provozená obra-
zovým materiá-
lem, začíná v 18 
hodin v  sále bí-
tešského muzea 
na  Masarykově 
náměstí 5. 

Mgr. Ivo Kříž, 
Městské 

muzeum 
ve Velké Bíteši

Peru ok(n)em přírodovědeckým Vlastivědná a genealogická společnost 
při Jupiter clubu Velké Meziříčí

PLÁN PŘEDNÁŠEK 
probíhají v předsálí kina 
od 15.30 hodin
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.

Návštěvníci velkomeziříčské-
ho muzea mohou 18. května 
využít nabídky bezplatného 
vstupu. Na tuto sobotu totiž 
připadá Mezinárodní den mu-
zeí, jehož cílem je posílit po-
vědomí veřejnosti o roli muzeí 
v rozvoji společnosti. Zájemci 
mohou navštívit jak šlechtické 
salony, kde se seznámí s histo-
rií zámku a s jeho majiteli, tak 
se podívají také do muzejních 
expozic. 
Otevřeno bude od 10 do 12 
hodin a od 13 do 16 hodin. 
Poslední prohlídka odchází 
vždy hodinu před uzavře-
ním.                                         -muz-

Do muzea 
zadarmo 

– 18. 5. 2013!



stRana 6 www.VelKomezIRIcsKo.cz | číslo 18 | 9. KVětna 2013 stRana 7 www.VelKomezIRIcsKo.cz | číslo 18 | 9. KVětna 2013

■ Lešení Haki, 2 komplet-
ní kostky, cena 9.000 Kč. Tel.: 
606 598 168.
■ Konzumní a  sadbové bram-
bory odrůdy Adéla, Belana, Ma-
rabel. Dále prodám pšenici a ječ-
men. Tel.: 607  299  168, nejlépe 
po 16. hodině.
■ Smrkové a borové fošny 5+8 cm 
× 4 m. Cena 4.500 Kč/m³. Tel.: 
604 929 174. 
■ Motorovou sekačku s pojezdem 
zn. Hecht 546-S. Málo používaná 
za 1.500 Kč. Tel.: 603 751 682.
■ Motor z Citroënu AX 1,4  die-
sel. Kompletní, vhodný k použití 
na  malotraktor. Výborný stav, 
cena dohodou. Tel.: 603 751 682.
■ 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, barvy me-
dové. Je nový, ještě nevybalený. 
Cena dohodou. Tel.: 723 553 729.
■ Šrotovník na  obilí, mikrovln-
nou troubu, pultový mrazák 120 l. 
Cena dohodu. Tel.: 737 787 593.
■ 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.
■ 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.
■ Multicar M–22–1 sklop-
ku. Dále prodám skútr Ke-
eway Focus. Vše v dob-
rém stavu. Tel.: 776 148 930.

■ 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, sto-
doly, pozůstalosti. Za  nabídky 
předem děkuji. Tel.: 608 714 444.

■ Prodám byt 3+1 ve  Vel-
kém Meziříčí. Dům je zatep-
lený, nová plastová okna, el. 
topení. Byt je situován na  již-
ní stranu. RK nevolat. Cena 
dohodou. Tel.: 732  210  620.

■ Koupím jakýkoliv les i  s  po-
zemkem. Rychlé jednání, plat-
ba hotově. Tel.: 605  541  814.

■ Koupím byt ve  Velkém 

Meziříčí 2+1 nebo 3+1. Pla-
tím hotově. Tel.: 602  509  165.

■ Pronajmem byt 3+1 ve Velkém 
Meziříčí, ulice Záviškova, cena 
dohodou. Tel.: 608 484 440.
■ Pronajmu pokoj v  rodinném 
domku, částečně zařízený se 
samostatným vchodem. Sou-
částí pokoje je kuchyňská linka, 
lednice, mikrovlnka, televize, 
internet, příslušenství. Ve  Vel-
kém Meziříčí. Tel.: 603  726  466.
■ Pronajmu byt 3+1 blízko cent-
ra, relativ. klidná lokalita ul. Bez-
děkov č. 81, obytná plocha 70 m², 
5. patro. Dům je zateplen, nová 
plastová okna, nově rekonstruo-
vaný výtah. V r. 2011 byt částečně 
rekonstruován (úprava byt. jádra, 
nové podlahové krytiny, koupel-
na, WC). Ve vybavení kuchyňská 
linka a  plynový sporák. Vlastní 
plynový kotel (vytápění a  ohřev 
vody), náklady na teplo jsou mi-
nimální. K  bytu patří 2 sklepní 
kóje (1. na  patře, 2. v  suterénu). 
Nájemné 7.500 Kč (zahrnuje 
fond oprav, splátku úvěru na za-
teplení, správ. poplatky) + záloha 
na energie a vodu (cca 2.500 Kč/
měsíc). Parkování před domem. 
Můžu nabídnout k pronájmu ga-
ráž v  nedalekém bytovém domě 
(3 minuty cesty) za  1.200 Kč/
měsíc. 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.
■ 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 pozemek u  lesa 
s menší dřevěnou chatkou k re-
kreaci. Lokalita Palčáky. Tel.: 
737 477 773.

■ Zavařovací sklenice, obsah 
0,7 l. Cca 40 ks. Daruji za odvoz. 
Tel.: 608 722 854.
■ Hlínu za 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 let, VŠ v  ID 
bez viditelné vady, bydlí-
cí u  Velkého Meziříčí, hle-
dá partnera k  vážnému 
seznámení. Zn.: Vzájemná pod-
pora. 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!

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

So 11. 5. MUDr. E. Peňázová, 
Vratislavovo nám. 12, Nové M. na 
Mor., tel.: 566 616 900. Ne 12. 5. 
MUDr. I. Matonoha, Jimramov 
265, tel.: 566 562 619. Ordinač-
ní doba 9–12 hodin. Telefonicky 
ověřte aktuální stav na  přísluš-
ném stomatologickém pracovišti. 
Zubní LSPP poskytuje Úrazová 
nemocnice Brno, Ponávka 6, po–
pá 17–7 hodin, víkendy, svátky 
nepřetržitě, tel.: 545 538 421.

(www.nnm.cz)

Příjem inzerce: 
e-mail: 

velkomeziricsko@
velkomeziricsko.cz, 

tel.: 566 782 009, 
739 100 979.

Zubní pohotovost

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

731 701 331
gallusextra@centrum.cz

POZOR AKCE!!! 
Prodáváme 24týdenní 

slepice (nesou).
LEVNĚ! Prodej v Hrbově 42

Tel.: 737 477 773

KOUPÍM
Tel.: 604 112 837.

KOUPÍM
Tel.: 604 112 837.

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:

ZÁMEČNÍKA SVÁŘEČE CO

Tel.: 775 555 825, e-mail.: info@holoubektrade.cz

Firma Holoubek trade s.r.o. 
přijme do provozovny ve Skleném nad Oslavou 

Nabízíme: perspektivní práci, dobré platové podmínky.
Nástup možný ihned.

SOS – pravidelná poradna (sdru-
žení obrany spotřebitelů), středy 
14–16 hod., nová budova MěÚ 

(obecní živnosten.úřad, dveře č. 4).
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Poděkování

kpH - nabídka seZony 2013/2014

společenská RUbRika Vzpomínka

Vzpomínky

Sudoku pro tento týden

❧ Léta plynou, 
ale bolest v srdcích zůstává...❧ 

Dne 7. května 2013 uplynulo 
10 let od chvíle, kdy nás opustil 
manžel, tatínek a dědeček, pan 

Rudolf Pospíchal.

S láskou vzpomínají manželka 
a děti s rodinami.

Dnes, 9. 5. 2013, si připomí-
náme 100 let od narození pana 

MUDr. Ladislava Dufka, 
dlouholetého zubního lékaře 
ve Velkém Meziříčí. 

Stále vzpomínají děti Marie, 
Helena, Jana a Eva s rodinami.

Jupiter club, s. r. o. ve spolupráci s uměleckou agenturou Globart, s. r. o. 
pro vás právě připravuje novou sezonu KPH Velké Meziříčí 2013–14.

■ Sólo pro Ivu Bittovou – 28. 9. 2013
Iva Bittová prošla mnoha hudebními 
žánry od  alternativy přes jazz, rock, 
klasickou hudbu včetně hostování 
v opeře. Dodnes se hledá pojmenování 
jejího hudebního jazyka, který je pro 
mnohé naprosto originální. Její sklad-
by a  kompozice vznikají z  podnětu 
všedního života. Mezi její nejcennější 
hudební úspěchy patří několik vítěz-
ných nahrávek v  anketách hudebních nakladatelství, 1989 – Deska 
roku nakladatelství Panton Bittová–Fajt, čtyři ocenění České hudeb-
ní akademie v kategorii Deska roku, několik ocenění České hudební 
akademie v kategorii Zpěvačka roku, 2006 – vítězství v anketě Brno 
TOP100 v kategorii Osobnost roku, koncertní vystoupení u příležitos-
ti ceremoniálů předávání státních vyznamenání ČR a Řádu Bílého lva 
na Pražském hradě v době působení prezidenta Václava Havla.
Vstupné: 250/180 Kč (děti, studenti, senioři)

■ Pavla Kopecká – harfa, Libor Bartoník – hoboj, 14. 11. 2013
Pavla Kopecká vystudovala hru na har-
fu na  brněnské konzervatoři ve  třídě 
Mgr.  Mileny Chromkové a  na  Hu-
dební fakultě pražské AMU ve  třídě 
prof.  Renaty Kodadové. Od  sezony 
2002–2003 je členkou orchestru Ná-
rodního divadla v  Brně. Spolupracuje 
se Státní filharmonií Brno, Moravskou 
filharmonií Olomouc, Filharmonií 
Hradec Králové, Karlovarským symfo-
nickým orchestrem a Slovenskou filharmonií. Spoluúčinkuje s brněn-
skou Kantilénou a Českým filharmonickým sborem Brno. Zúčastnila 
se mistrovských kurzů pod vedením Mgr. Jany Bouškové. Je členkou 
Tria Debussy. Libor Bartoník studoval v letech 1989 – 1995 obor hra 
na  hoboj na  brněnské Konzervatoři u  prof.  P.  Nováka. Dále pokra-
čoval ve  studiu na  JAMU v  Brně pod vedením J. Bartoníka, kterou 
absolvoval v roce 1999. Zúčastnil se mezinárodních mistrovských kur-
zů pořádaných vídeňskou Hochschule für Musik und darstelle Kunst. 
V roce 1996 přijal angažmá jako první hobojista orchestru Janáčkovy 
opery Národního divadla v Brně, kde působil přes12 let, v posledních 
letech se věnuje pedagogické činnosti na ZUŠ Tišnov. Spolu se svými 
rodiči se podílel na nahrávání skladeb pro dva hoboje a anglický roh, 
od roku 1995 je členem komorního souboru Brněnské dechové kvin-
teto. Vstupné: 150/120 Kč (děti, studenti, senioři)

■ Novoroční koncert s přípitkem – 6. 1. 2014
Moravské klavírní trio a  operní 
hosté (Jana Ryšánková – klavír, Jiří 
Jahoda – housle, Miroslav Zicha – 
cello, Marta Reichelová – soprán, 
Roman Hoza – baryton)
Moravské klavírní trio ve  spolupráci 
s  operními sólisty představí sváteč-
ně laděný program, zaměřený také 
na slavné árie a dueta z oper a operet 
světového repertoáru. Koncert jistě 
potěší všechny generace diváků, kte-
ří se chtějí první dny v  novém roce se sklenkou v  ruce pobavit při 
vtipných hereckých výstupech pěveckých hostů a poslechnout si řadu 
krásných melodií. Vstupné: 180/130 Kč (děti, studenti, senioři)

■ Brněnské žestě nejen klasicky – 6. 3. 2014
Kvinteto Brněnské žestě bylo založeno na Janáčkově akademii múzic-
kých umění v Brně v roce 2010. Soubor volně navazuje na tradici ost-
ravského seskupení Five Voluntary Brass, jehož členy byli tubista Jonáš 
Harmann a  hornista Mikuláš Koska. K  zakládající dvojici postupem 
času přibyli trombonista Jan Pospíšil a  trumpetisté Martin Kohoutek 
a Vít Otáhal. V tomto složení působilo kvinteto v letech 2010 – 2011. 
Po odchodu Martina Kohoutka do angažmá v divadle J. K. Tyla v Plzni 
a odchodu Víta Otáhala do Paříže došlo v souboru k personální obmě-
ně. Na místo prvního trumpetisty nastoupil sólo trumpetista Moravské 

filharmonie Olomouc Ondřej Moťka. Na postu druhé trumpety se od té 
doby alternují první trumpetista Filharmonie Brno Petr Hojač a  sólo 
trumpetista orchestru Moravského divadla Olomouc Lukáš Weiss. 
V tomto složení působí soubor, s výjimkou účinkování stálých hostů, 
do současnosti. V repertoáru souboru jsou zejména skladby klasiků do-
plněné o jiné posluchačsky atraktivní žánry.
Vstupné: 150/120 Kč (děti, studenti, senioři)

■ Korngold Quartet – 9. 4. 2014
Korngold Quartet patří mezi přední 
česká kvarteta nastupující mladé gene-
race.  Největším úspěchem souboru je 
vítězství na Mezinárodní soutěži Leo-
še Janáčka 2010, kde kvarteto získalo 
také cenu za  nejlepší provedení díla 
Leoše Janáčka a  vítězství na  soutěži 
nadace Bohuslava Martinů 2010, kde 
byla kvartetu udělena i cena za nejlep-
ší interpretaci díla Bohuslava Martinů. Kvarteto má na  svém kontě 
řadu dalších ocenění – mezi nimi např. zvláštní cenu Josefa Koďouska 
ze soutěže pořádané v rámci ACT Musical Festival London 2006, 2. 
cenu z mezinárodní soutěže Premio Citta´di Padova 2009, Promotion 
award z  Internationale Sommerakademie 2010. Kvarteto vystoupila 
na řadě festivalů u nás i v zahraničí (Mozartovy cesty, Janáčkovy Huk-
valdy, Europäische Wochen Passau aj.) Na pozvání EMCY (European 
Union of Music Competitions for Youth) podnikl soubor také turné 
„Stars of tomorrow“ po  Německu a  Rakousku. Nahrával pro Český 
a Bavorský rozhlas. Vstupné: 150/120 Kč (děti, studenti, senioři)

■ Alchymie lásky – 14. 5. 2014
Alfréd Strejček – umělecký přednes, 
Jindřich Macek – loutna
Z  renesanční a  barokní poezie alž-
bětínské Anglie a z dobových skladeb 
pro sólovou loutnu připravili a  účin-
kují oblíbený herec a  recitátor Alfréd 
Strejček a  loutnista Jindřich Macek. 
Zazní verše W. Shakespeara, F. Bacona, 
E. de Vere, E. Spensera, P.  Sidney, W. 
Ralegha, H. Howarda, H. Constabla, E. Dyera, J. Fletchera, G. Cha-
pmana, J. Donna a  loutnové kompozice J. Whitfielda, J. Dowlanda, 
P.  P.  Raimonda, V. Capiroly a  H. Newsidlera. Pořad posluchačům 
představí jedno z kulturně nejbohatších období anglických dějin, kte-
ré svou jedinečnou atmosférou poznamenalo celou světovou kulturu. 
Loutnové kompozice budou interpretovány na vzácné nástroje zhoto-
vené podle historických originálů.
Vstupné: 180/130 Kč (děti, studenti, senioři)

Koncerty začínají v 19 hodin v koncertním sále Jupiter clubu (změna 
programu vyhrazena.) Ceny předplatného: zlevněná přenosná abo-
nentka pro 1 osobu 350 Kč (dítě do 15 let, student do 26 let), přenos-
ná abonentka pro 1 osobu 590 Kč, přenosná abonentka pro 2 osoby 
990 Kč. Výhody předplatného:
1) Výběr nejlepších míst v sále a jejich rezervace na všechny koncerty
2) Úspora 440 Kč při koupi dětské či studentské abonentky
3) Úspora 440 Kč při koupi abonentky pro 1 osobu
4) Úspora až 535 Kč na osobu při koupi abonentky pro 2 osoby
5) Zasílání pozvánek a informací k předplatnému e-mailem.
Slevy: 50 % ze vstupného na  jednotlivé koncerty a  ceny abonentky 
Kruhu přátel hudby držitelům průkazu ZTP a ZTP/P a jedné dopro-
vodné osobě (abonentka je nepřenosná).
POZOR AKCE: Ke  každé abonentce zakoupené na  koncertě Sha-
dow Quartet & Netradiční hudební show 10. května v  19 hodin 
na nádvoří zámku (v případě špatného počasí v Jupiter clubu) zís-
káte hudební CD.
Předprodej vstupenek a abonentek: Jupiter club, s. r. o., Náměstí 17, 
Velké Meziříčí, programové oddělení, tel.: 566 782 004 (001), e-mail: 
program@jupiterclub.cz, www.jupiterclub.cz.
Dramaturgie: umělecká agentura Globart, s. r. o., MgA. Jiří Jahoda, tel.: 
548 531 618, 603 840 013, e-mail: info@globart.cz, www.globart.cz.
Nad rámec programu krátce vystoupí před některými koncerty ta-
lentovaní žáci ZUŠ Velké Meziříčí. Těmito produkcemi v souvislosti 
s koncerty špičkových umělců podporujeme unikátní vzdělávací sys-
tém našeho hudebního školství.                                                               -prog-

Dne 5. 5. 2013 uplynuly 4 roky od úmrtí naší drahé maminky, paní 

Marie Homolové.
A dne 29. 6. 2013 tomu bude již 15 let, kdy nás navždy opustil náš 
tatínek, pan 

Josef Homola.
S láskou vzpomínají dcery s rodinami.

❧ Čas plyne dál,
vzpomínka na tebe
stále zůstává.❧

Dne 10. května 2013 si připo-
mínáme 6. výročí úmrtí pana 

Zdeňka Kostečky
 z Netína.

Stále vzpomínají manželka 
a děti s rodinami.

Dne 11. 5. 2013 tomu bude 20 
let, kdy nás navždy opustila paní 

Marie Hublová. 

S láskou vzpomínají synové 
s rodinami.

Autor sudoku: 
Zdeněk Málek ©, 
obtížnost středně těž-
ká. 
Řešení dnešního su-
doku otiskneme 
v příštím čísle. 
Řešení z min. čísla ←

Dne 11. 5. 2013 uplyne 15 let, co 
nás navždy opustil manžel a tatí-
nek, pan 

Stanislav Pazdera 
z Křižanova.

S láskou vzpomínají manželka 
a děti s rodinami.

Poděkování poctivé nálezkyni
Děkujeme poctivé nálezkyni, paní Haně Partlové, 

za navrácení ztracené peněženky s hotovostí.

Němcovi, Rybíky u Moravského Krumlova
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▶ Pátek 10. 5. 2013 v 19 hodin na nádvoří zámku ve Velkém Meziříčí

SHADOW QUARTET & HUDEBNÍ SHOW 
v netradičním podání. 

Neděle 19. května 
19 hodin

velký sál Jupiter clubu. 
Vstupné 180 Kč v předprodeji, 

230 Kč na místě. 
Rezer vace a prodej 

na programovém oddělení 
Jupiter clubu Velké Meziříčí. 

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

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 kla-
sické hudby v  netradičních 
úpravách. V širokém reperto-
áru muzikantů nechybí hudba 
filmová, muzikálová i  popu-
lární. Vystoupení je doprová-
zeno vtipnými glosami a jiný-
mi legráckami. Na svém kontě 
má soubor zápis do  Guines-

sovy knihy rekordů za nejrychlejší interpretaci virtuozní skladby Let 
čmeláka od N. Rimského-Korsakova. 
Vstupné: 150/120 Kč, platí abonentky KPH (jsou nepřenosné). 
Prodej vstupenek v Jupiter clubu, program. oddělení, tel.: 566 782 004, 
(001). V případě nepříznivého počasí bude koncert v Jupiter clubu.

Agentura Pragokoncert  přiváží dětem z Velkého Meziřičí a okolí po-
řad Michala Nesvadby – MICHAL JE KVÍTKO.
Představení se uskuteční v pátek 24. května 2013 v 17 hodin v kinosále 
Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí. Michal v tomto pořadu dokáže, že  bez 

ohledu na  počasí i  roční 
období během předsta-
vení rozkvete celé jeviště. 
Michal plně rozvíjí hru 
s  barevnými samolepi-
cími páskami. Bez osty-
chu vytáčí metry a metry 
pásek, ze kterých vyrábí 
květiny jako živé – jen si 
přivonět! 
Vstupenky na  vystou-
pení zakoupíte v  kan-
celáři programového 
oddělení Jupiter clubu, 
Náměstí 17, Velké Me-
ziříčí,  tel: 566  782  004, 
566 782 005. 
Zapojte se do  soutěže 
o volné vstupenky a DVD!
Soutěž byla otištěna v čís-
lech 17 a 16.                  -red-

Michal je kvítko

▶ Neděle 16. června – zámecká jídelna, sopranistka Roberta Invernizzi, 
Craig Marchitelli – velká basová loutna theorba. Vstupné: 250 Kč/150 Kč.
▶ Sobota 29. června – slavnostní závěrečný koncert, budova luteránského gymnázia, Collegium 1704 s umě-
leckým vedoucím Václavem Luksem a sopranistkou Martinou Jankovou. Vstupné: 300 Kč/200 Kč.

Neděle 9. 6. 2013 
od 19.30 hodin, 
velký sál  Jupiter 
clubu.
Režie Zdeněk 
Svoboda, Josef 
Marek. Hrají: 
Pavel Janeček, 
Nikola Dvořá-
ková, Barbora 
Sekničková, Vít 
Ráček, Hana 
Holánková, 
Marie Marková, Marie Vávrová, Lucie Kučerová, Helena Krát-
ká, Marie Bradáčová, Svatopluk Šturma a Josef Marek. Vstupné 
80 Kč. Prodej vstupenek program. oddělení JC, tel.: 566 782 004.

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

Festival Concentus Moraviae 

velký sál JC
v 19.30 hodin

Jupiter club, s. r. o., 
Velké Meziříčí

Pátek 14. června 2013

Jupiter club, s.r.o. 
18. května v 18 hodin

velký sál JC, vstupné: 
předprodej 80 Kč, 
na místě 100 Kč

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

Ochotnický divadelní soubor 
Budišov uvádí hudební 

komedii Antonína Procházky.

A KC E  K LU B U  –  V S T U P  1 0 0  K č 
2 0 0  P I V  Z D A R M A

w w w . c l u b r . c z

Máte chuť se rozesmát až k slzám? 
Přijďte se podívat 
na slavnou one man show 
o tom, co dělá muže mužem 
a ženu ženou, 
o rozdílech mezi námi, o lásce, 
partnerství a vtipně utajených kvalitách obou pohlaví.

Vstupné: 330 Kč. Prodej a rezervace vstupenek 
na programovém 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. 

Druhá letošní výstava ve velkomeziříčském muzeu bude věnována 
výtvarnému umění. Na výstavě „Soukromý prostor“ představí svá 
díla ruská výtvarnice Vera Atkarskaya. 
Vystavené obrazy a  grafiky zachycují dojmy a  pocity získané 
na cestách a upevňují prchavé pocity z aktuálního života. Návštěv-
níci uvidí rovněž sérii děl věnovaných životu a dílu Johanna Se-
bastiana Bacha.
„Miluji prostor, miluji přírodu. Ve městě je lidský život regulován 
plánem a prací. Jen cesta odhaluje obzory naplněné novým obsa-
hem, dává prostor k zamyšlení,“ vysvětlila autorka Vera Atkarskaya. 
Výstava bude otevřena od 16. května do 10. července ve výstavním 
sále muzea, jednotné vstupné bude deset korun. Pro návštěvníky 
muzea bude výstava součástí prohlídkové trasy.                                              -muz-
Biografie: Vera Atkarskaya se narodila v roce 1956 na Ukrajině, žije 
v Moskvě. Studovala na Moskevské polygrafické škole, kde získala 
titul v oboru grafika. Je členkou moskevské Unie výtvarných umělců. 
Vyučovala výtvarnou výchovu na gymnáziu, později kresbu, malbu 
a kompozici na moskevské vysoké škole. Pro státní historické mu-
zeum vytvářela kopie starých rukopisů. Má za  sebou přes čtyřicet 
výstav, z toho čtrnáct bylo autorských.

V muzeu se uskuteční výstava obrazů Very Atkarskaye
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fotbalovÉ soUtěže

Tělovýchovná jednota Dětské stře-
disko Březejc, o. s., Sviny 13, 594 01 
Velké Meziříčí nabízí tělesně i men-
tálně postiženým dětem i  dospě-
lým možnost trénování paralym-
pijských sportů – boccia, atletika, 
cyklistika – a  neparalympijského 
sportu – florbal – formou jednorá-
zových tréninků či týdenních tré-
ninkových pobytů. K  tomu patří 
i  následné zajištění účasti nových 
sportovců na turnajích a závodech.
Není nutná žádná předchozí zku-
šenost s těmito sporty.
Více informací získáte na telefon-
ním čísle 724  084  136, Monika 
Doskočilová, nebo na  e-mailu: 
tj.brezejc@seznam.cz.

Nabídka k tréninku 
paralympijských 
sportů

-dos-

Víkend 27.–28. dubna 2013 celý 
rok nedočkavě vyhlíželo 42 bo-
ccistů z celé ČR. V těchto dnech 
se totiž konalo ve sportovní hale 
v Krupce u Teplic první kolo II. 
ligy v OZP Cupu boccie. 
Právě tento poslední víkend měli 
druholigoví boccisté z  celé ČR 
možnost dokázat, že do  II. ligy 
nepatří, a  předvést, jak za  rok 
zlepšili svoji hru. Soutěžilo se 
ve zdravotních třídách BC1 (bo-
ccisté schopni odhodu s  náro-
kem na asistenta), BC 2 (boccis-
té schopni odhodu bez nároku 
na asistenta), BC 3 (boccisté ne-
schopni odhodu, hrající pomocí 
ramp a  spoluhráče). Hlavním 
pořadatelem byla TJ Nola Teplice 
z pověření České federace Spastic 
Handicap, o. s. 
Březejčtí mají mezi druholigový-
mi hráči 2 slečny boccistky – Ka-
rin Bučkovou (BC 2) a  Zuzanu 
Švecovou (BC 3). Karin Bučková 

vyhrála sice s  přehledem svoji 
skupinu, ve  čtvrtfinále však bo-
hužel narazila na těžkého soupeře 
– Martina Bílka z  SC Obchodní 
akademie Janské lázně. Prohrála 
s ním 13:1, a tak do dalších zápa-
sů nepostoupila a obsadila ve své 
kategorii z 15 boccistů 8. příčku.
Kdo slavil, byla Zuzana Švecová 
se spoluhráčkou Evou Rosovou! 
Zuzka ze skupiny taktéž postou-
pila jako první a ve čtvrtfinále si 
poradila s Radkem Solařem z TJ 
Halma Zbůch výsledkem 5:3. 
V  turnaji prohrála pouze jeden 
zápas s  pozdějším vítězem této 
kategorie Adamem Peškou – TJ 
Léčebna Košumberk. Ten ji však 
stál postup do  finále. Do  fi-
nálového boje tak nezasáhla 
a  v  turnaji se umístila na  3. 
místě, ovšem na  krásném 3. 
místě. Neb právě první 3 hráči 
v  každé kategorii mají pro pří-
ští rok otevřeny dveře do I. ligy, 

kde vystřídají neúspěšné hráče 
na  posledních místech. Zuzka 
se o tento postup pere a usiluje 
již 5 let. 
Třetím místem si tak nadělila 

nádherný dárek. Teď bude s na-
pětím očekávat, zda se v  kalen-
dáři akcí ČFSH objeví i  2. kolo 
II. ligy, což by znamenalo, že 
musí svůj výsledek potvrdit. 

Čekání samozřejmě vyplní jak 
jinak než tréninky, které musí 
přidat, pokud se chce v  I. lize 
usadit na  více než na  1 sezonu. 
A to Zuzka chce.

Boccistka Zuzana Švecová uspěla a má nakročeno do první ligy

Zuzana Švecová se spoluhráčkou Evou Rosovou. Foto: Monika Doskočilová

-dos-

V sobotu 27. dubna hostila Osla-
vice tradiční turnaj ve stolním te-
nise, jehož pořadatelem je místní 
oddíl TK Autocolor.
„Turnaje se zúčastnilo devěta-
dvacet hráčů z  šestnácti oddílů. 
Vítězem dvouher se stal tradiční 
účastník a  několikanásobný ví-
těz turnaje, extraligový František 
Kanta, který ve finále porazil Ivo-
še Sobotku 3:1. V souboji o třetí 
místo zvítězil Jaromír Kříž nad 
Jiřím Kosem 3:2,“ seznámil s vý-
sledky pro internetový deník Vy-

sočina – news.cz hlavní rozhodčí 
turnaje Jiří Palát. 
„Drama se odehrávalo v semifiná-
le čtyřher. Obě se hrála na pět setů 
a šťastnějšími byli Kanta s Kosem 
a Kašpárek s Kratochvílem. Prvně 
jmenovaní pak ve  finále zvítězili 
jednoznačně 3:0,“ dokončil výčet 
medailistů Jiří Palát. 
Sponzoři Autocolor Šoukal, s. r. 
o. – hlavní sponzor, Agados, s. 
r. o., Hostinec na Lipnici, Labara 
Cables, s. r. o., PKS stavby, s. r. o., 
Řeznictví Malec, Trnka Miroslav, 

Poex, a. s., mediální partner týde-
ník Velkomeziříčsko.
Dvouhra bez omezení: 
1. František Kanta (DTJ Hradec 
Králové)
2. Ivoš Sobotka (TJ Sokol Polnička)
3. Jaromír Kříž (TJ Sokol Jemnice)
4. Jiří Kos (Znojmo – nereg.)
5.–8. Tomáš Sobotka (TJ Sokol 
Polnička)
5.–8. Aleš Svoboda (TJ Sokol 
Moravské Budějovice)
5.–8. Jaroslav Kratochvíl (TJ Ag-
rotec Hustopeče)

5.–8. Jiří Kupka (TK Autocolor 
Oslavice)
Čtyřhra: 
1. František Kanta (DTJ Hradec 
Králové) – Jiří Kos (Znojmo – 
nereg.) 
2. František Kašpárek (TJ Sokol 
Rouchovany) – Jaroslav Krato-
chvíl (TJ Agrotec Hustopeče) 
3. Jaromír Kříž (TJ Sokol Jemni-
ce) – Aleš Svoboda (TJ Sokol Mo-
ravské Budějovice) 
4. Ivoš Sobotka – Tomáš Sobotka 
(oba TJ Sokol Polnička) 

Turnaj stolních tenistů vyhrál opět František Kanta

-šou-

Po  dlouhé zimě 
a  složitých zim-
ních přípravách se 
od prosince loňské-

ho roku připravoval zcela nový 
motocykl, se kterým se jezdec 
DRT racing teamu Viktor Dušek 
představí v  letošní sezoně v  po-
háru národů při mistrovství světa 
World superbike. Toto definitivní 
rozhodnutí padlo koncem sezo-
ny 2012, kdy ale stěžejní situací 
byla ekonomická stránka dnešní 
doby a výpadek jednoho partne-
ra. Proto přípravy a možný start 
v tomto šampionátu byly značně 
ohroženy. Nicméně náš tým bude 
startovat v prestižním šampioná-
tu Cup of Nations, ve kterém tým 
absolvoval jeden závod loňské 
sezony na  divokou kartu. Jezdce 
DRT racing teamu můžete vidět 
nejen v  tomto šampionátu, ale 
představí se na druhém motocy-
klu v mistrovství České republiky 
v kategorii, v níž má již zkušenos-

ti z předchozích sezon, kterou je 
třída Supersport. Koncem tohoto 
týdne tým odjíždí testovat oba 
dva motocykly do chorvatské Ri-
jeky, kde je naplánován pětidenní 
test a zvykání si na nový materi-
ál. „Doufáme, že test proběhne 
úspěšně a že se nám podaří ma-
ximálně připravit na první závod, 
který se jede 26. 5. v rámci mis-
trovství České republiky a  Alpe 
Adria cupu v  Maďarsku,“ sdělili 
zástupci DRT racing teamu.
Kalendář závodů, kterých se DRT 
racing team v letošní sezoně 2013 
plánuje účastnit:
Cup of Nations
30. 6. Imola
21. 7. Moscow
1. 9. Nurburgring
Alpe Adria mistrovství ČR
26. 5. Pannoniaring (H)
7. 7. Most (ČR)
28. 7. Poznaň (PL)
22. 9. Pannoniaring (H)

-drt-

Jezdec Viktor Dušek 
zahajuje sezonu

V neděli 28. dubna 2013 se usku-
tečnila v Novém Městě na Mora-
vě první mistrovská utkání velko-
meziříčské fotbalové přípravky 
ročníku 2004. Našimi soupeři 
byla mužstva SFK Vrchovina 
Nové Město na Moravě a SK Bys-
třice nad Pernštejnem. Po úvod-
ních slabších začátcích se obě 
naše družstva dostala do  tempa 
a  všechny své zápasy vyhrála. 
Z  hřiště soupeře si tak naši nej-
mladší fotbalisté přivezli plný po-
čet 12 bodů. Všichni si s chutí za-
hráli a zúročili tak kvalitní zimní 
přípravu.

Sestava FC VM 1: Filip Blažek, 
David Doležal, Jakub Strýček, 
Štěpán Šimánek, Alex Šváb, Sa-
muel Šváb
FC VM 1 – SFK Vrchovina Nové 
Město na Mor. 5:3
FC VM 1 – SK Bystřice nad 
Per. 10:3. 
Sestava FC VM 2: Lukáš Dob-
rovolný, Patrik Juhoš, Jaroslav 
Požár, Marek Požár, Martin Von-
dráček, Vít Winterling.
FC VM 2 – SFK Vrchovina Nové 
Město na Mor. 8:6
FC VM 2 – SK Bystřice nad 
Per. 20:2.

Přípravka vyhrála vše

kUželky

Krajský přebor Vysočiny
1. Pelhřimov A 17 1 4 2599 35
2. Kamenice n. L. B 17 0 5 2569 34
3. Častrov A 16 0 6 2524 32
4. Cetoraz A 13 0 9 2555 26
5. Velké Meziříčí A 11 2 9 2486 24
6. Třebíč C 9 2 11 2535 20
7. Třebíč D 9 2 11 2483 20
8. Nové Město n. M. B 9 1 12 2472 19
9. Jihlava 8 2 12 2517 18
10. Jihlava B 7 1 14 2462 15
11. Žirovnice B 5 1 16 2467 11
12. Pelhřimov B 4 2 16 2461 10

Áčko tradičně po slabším podzi-
mu zahrálo na jaře lépe a obháji-

lo páté místo z loňského ročníku 
s  tím rozdílem, že letos získalo 
o dva body více. 
V  jednotlivcích byl nejlepší 
na  devatenáctém místě Bohu-
mil Lavický s průměrem 430,6. 
Průměry dalších hráčů: Václav 
Baloun 428; František Korydek 
419,1; Zdeněk Kováč 411,9; 
Jiří Starý 408,4; Josef Lavický 
407,8; Jiří Lavický 395.

-sta-

I. B třída skupina B
Velká Bíteš B – Hrotovice 1:2
Křižanov – Telč 0:1
Jakubov – Měřín 2:1
Velká Bíteš B – Studenec 3:1
Rokytnice n. R. – Měřín 1:1
Křižanov – Jakubov 2:1
1. Hrotovice 18 15 1 2 56:17 46
2. Polná B 18 11 3 4 55:28 36
3. Telč 18 10 2 6 37:22 32
4. Bystřice n. P. B 18 10 2 6 45:32 32
5. Velká Bíteš B 18 10 2 6 36:33 32
6. Měřín 18 7 4 7 30:36 25
7. Křižanov 18 7 2 9 26:27 23
8. Stařeč 18 7 2 9 26:36 23
9. Jakubov 18 7 1 10 30:38 22
10. Rokytnice n. R. 18 7 1 10 22:40 22
11. Studenec 18 6 2 10 27:36 20
12. Bohdalov 18 5 3 10 17:34 18
13. Přibyslavice 18 4 5 9 30:36 17
14. Šebkovice 18 3 4 11 18:40 13

OP II. třída
Rožná – Osová Bítýška 1:2 (1:0)
Branky: Štěrba Jaroslav – Kulík 
Martin, Navrátil Marek; Rozhod-
čí: Kabát Miroslav, Brychta Josef, 
Šulc Václav; ŽK: 1:0
Hamry – Radostín nad Oslavou 
2:1 (2:1)

Branky: Novotný Pavel 2 – Fabík 
Antonín; Rozhodčí: Trávníček 
Jiří, Myška Roman, Polák Micha-
el; ŽK: 1:2
Ujčov – Moravec 1:2 (1:0)
Branky: Ryba Přemysl – Hladík 
Jiří, Kovář František; Rozhodčí: 
Nepraš, Žilka Jan; ŽK: 2:3
Radešínská Svratka – Bory 3:3 
(1:3)
Branky: Plhal Ivo, Hudeček Ond-
řej, Skryja Michal – Vaculík Petr 
3; Rozhodčí: Soukup Jiří, Mareš 
František; ŽK: 2:2
1. Hamry 17 13 1 3 54:26 40
2. Moravec 18 11 3 4 45:33 36
3. Radostín 17 11 2 4 55:24 35
4. Rozsochy B 17 9 5 3 36:22 32
5. Rad. Svratka 17 9 3 5 42:32 30
6. Nová Ves B 17 9 2 6 49:35 29
5. Nedvědice 17 8 3 6 33:40 27
8. O. Bítýška 17 5 5 7 27:39 20
9. Svratka 17 5 4 8 34:40 19
10. Bory 17 3 7 7 39:43 16
11. Bobrová 17 4 4 9 34:42 16
12. Rožná 18 4 1 13 31:54 13
13. Rovečné 17 4 1 12 25:49 13
14. Ujčov 17 4 1 12 36:61 13

Zdroj: www.fotbal.cz

6. ročník Handicap Open 2013
V  sobotu 4. května 2013 se pod Palackého vrchem na  atletickém 
stadionu VÚT v Brně konal již 6. ročník mezinárodních atletických 
závodů. Z velkomeziříčského Handicap sport clubu se těchto závodů 
zúčastnila dvojice atletů Bohumír Dvořák a Jaroslav Polívka. Oba dva 
byli přihlášeni v disciplínách hod diskem a oštěpem a ve vrhu koulí. 
V desetičlenném startovním poli se neztratil několikanásobný mistr ČR 
Bohumír Dvořák, který v kategorii W-M 50 vozíčkáři obsadil v hodu dis-
kem třetí místo, v hodu oštěpem dokonce místo druhé. Ve vrhu koulí se 
též dostal na stupně vítězů, a za ruským atletem skončil na druhém místě.
Jaroslav Polívka předvedl svůj standardní výkon, ale kvůli třídě po-
stižení a přepočtu bodů se objevil v druhé polovině startovního pole 
ve  všech svých disciplínách. Nicméně Jarda Polívka dokázal všem, 
že i ve svých letech se může vyrovnat sportovcům o několik genera-
cí mladším a především jeho zájem o sport by měl být inspirací pro 
mladší sportovce. 

Handicapovaní atleti závodili pod Palackého vrchem

První zleva Bohumír Dvořák. Foto: archiv HSC VM Jiří Charvát, foto: archiv HSCVM

Liga Vysočiny muži
TJ Sokol VM B – Slavoj Třešť 
27:30 (13:14)
V úvodu se naše rezervní družstvo 
házené ujalo vedení 3:2. Dále již 
iniciativu přebrali hosté a my jsme 
po zbytek poločasu tahali za kratší 
konec. V druhé půli se sice poda-
řilo v 39. minutě srovnat na 18:18, 
pak si Třešť opět vybudovala tříb-
rankové vedení, které udržela.

7m hody 5/3:1/1 vyloučení: 4:6 
navíc za 3×2 min. ČK hosté L. 
Pivoňka.
Sestava a branky: Stoklasa David – 
Pospíšil Jan (9/3), Strašák Pavel (5), 
Kaštan Petr (3), Živčic Pavol (3), 
Kubiš David (3), Šidlo Ladislav (2), 
Horák Petr (1), Pospíšil Martin (1), 
Kříbala Pavel, Brabec Josef, trenér 
Šidlo Ladislav, vedoucí družstva 
Stoklasa David. 

Béčko nestačilo na Třešť

-šid-

Horák zakončuje přes obranu hostí. Foto: J. Hugo 

-pbl-
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Liga veteránů
SK FC Křižanov hostil Senio-
ry z  Velkého Meziříčí na  svém 
přírodním pažitu v  pondělním 
podvečeru. Správce hřiště per-
fektně připravil hrací plochu 
na  utkání 4. kola jarní ligy ve-
teránů Malé kopané Velké Me-
ziříčí a  v  18.30 mohl rozhodčí 
Myška zahájit.
Velmi bojovný duel podpořený 
asi patnácti domácími fanoušky 
neměl vítěze ani přes velký po-
čet šancí na obou stranách. Kři-
žanovská bašta zůstává i  nadále 
nedobyta.
SK FC Křižanov – Senioři VM 
0:0 (0:0)
ŽK: SK FC Křižanov – 35.’ Zed-
níček Rostislav 46.’ Havlíček Ro-
man; Senioři VM – 42.’ Homola 
Miroslav.
Na umělce ve Velkém Meziříčí se 
ve stejný čas odehrával o pozná-
ní gólovější zápas Lesáků VM se 
Starou gardou Měřín.

Poločas se nesl ve znamení remí-
zy góly Chmelíčka a  Procházky, 
ale v druhém dějství na svou stra-
nu vystříleli vítězství Lesáci VM. 
Domácí si drží suverénní vedení 
v tabulce.
Lesáci VM – Stará garda Měřín 
4:2 (1:1)
Góly: Lesáci VM – 17.’ Chmelí-
ček Zdeněk 29.’ Chmelíček Zde-
něk 35.’ Sklenář Pavel 38.’ Mejzlík 
Jiří; Stará garda Měřín – 22.’ Pro-
cházka Luboš, 27.’ Krčál Josef.
1. Lesáci VM 4 4 0 0 12:3 12
2. Stará garda Měřín 4 1 1 2 9:7 4
3. SK FC Křižanov 3 0 2 1 1:6 2
4. Senioři VM 3 0 1 2 0:6 1

Harrach liga mužů
V  deštivém čtvrtečním večeru 
se nakonec odehrály mnohem 
zajímavější duely, než kdokoliv 
očekával. Okolnosti v  tento den 
favoritům asi příliš nesvědčily. 
Kašpaři VM – Flamengo 1:1 
(0:0)
Domácí, vědomi si ofenzivní síly 
soupeře, postavili taktiku na po-

zorné a zodpovědné obraně, což 
se jim zhruba po  hodince hry 
mělo vyplatit. Flamengo se sna-
žilo o kombinace po zemi, avšak 
tradiční defenziva Kašparů je 
k  ničemu vážnému nepustila. 
Naopak právě domácí zahrozi-
li z  několika brejků a  vytvořili 
si mnohem slibnější šance než 
soupeř. Poločas se odehrál bez 
branek.
Do  druhého dějství přišla obě 
mužstva s  podobným scénářem, 
Flamengo ukázalo několik střel 
ze střední vzdálenosti a  Kašpaři 
zahodili několik slibných pro-
tiútoků k  bráně Jana Řeháčka. 
Skóre otevřel nádhernou střelou 
Lukáš Benda pod víko svatyně 
Čendy Kučery. Kašpaři nabrali 
na obrátkách a snažili se, co jim 
síly stačily, dostat do  nebezpeč-
ných zakončení. Skórovat se na-
konec povedlo nejzkušenějšímu 
hráči na  hřišti Slávovi Chlub-
novi, kdy v  akrobatické pozici 

srovnal na  1:1 ve  45. minutě.
Kašpaři se tedy přiblížili v tabul-
ce na  dostřel Slzy VM a  pokou-
kávají po  první polovině tabul-
ky, Flamengo ztratilo dva body 
na  Woolloomoolloo Bay, což si 
určitě nepřálo. Vzhledem k  vý-
voji zápasu je remíza nejspíše za-
sloužená. Kdyby Kašpaři v první 
polovině proměnili jednu z něko-
lika šancí zblízka, mohl být duel 
ještě zajímavější.
Góly: Kašpaři VM – 45.’ Chlubna 
Bohuslav; Flamengo – 37.’ Benda 
Lukáš. ŽK: 21.’ Chlubna Bohu-
slav, 26.’ Štefka Stanislav.
Retro Křižanov B – SK Mostiště 
1:0 (1:0)
Zápas byl rozhodnutý již v  páté 
minutě, kdy z přímého kopu trefil 
bránu hostí Václav Malinský. Bo-
jovný duel už nedokázali favorité 
z Mostišť otočit, a tak se Křižanov 
radoval ze třech bodů zaslouženě.
Góly: 5.’ Malinský Václav. Bez 
karet.

Program 14. kola Harrach ligy-
umělá tráva za 3. ZŠ
9. května 2013
v 19.30 La Bucañeros – Slza VM 
a  Kittydogs United – The Lost 
Generation; 
ve  20.30 Woolloomooloo Bay – 
Retro Křižanov B

Flamengo šlo do vedení, Lesáci si pozici drží

1. Flamengo 13 11 1 1 49:10 34
2. Woolloomooloo Bay 12 11 0 1 64:18 33
3. La Bucañeros 13 8 1 4 55:24 25
4. SK Mostiště 13 7 2 4 25:19 23
5. Slza VM 13 5 2 6 15:28 17
6. Kašpaři VM 13 4 3 6 19:20 15
7. Retro Křižanov B 13 4 0 9 22:47 12
8. The Lost Generation 12 3 1 8 13:30 10
9. Pobřeží kocoviny 13 3 0 10 15:48 9
10. Kittydogs United 13 2 2 9 17:50 8

Slza versus Kittydogs United. Foto: Jitka Plašilová 

-bíl- -bíl-

1. liga házené ml. dorostenek
TJ Sokol VM – HC Zlín 30:34 
(12:16)
Závěrečné ligové kolo bylo pro 
většinu hráček našeho družstva 
posledním soutěžním vystou-
pením v  kategorii mladších do-
rostenek. Před začátkem utkání 
hráčky ročníku narození 1996 
převzaly z  rukou domácích tre-
nérů symbolická trička a naopak 
obdarované přichystaly překva-
pení pro své trenéry. 
Úvodní pětiminutovka proti sou-
peřkám byla ve znamení naší herní 
aktivity a střelecké chuti. Soupeřky 
však svojí rychlou a důraznou hrou 
začaly mít postupně více ze hry. Pa-
trný rozdíl byl v obranném důrazu 
a  zejména ve  výkonu brankářek. 
Postupně se skóre měnilo v  náš 
neprospěch. Změnami v  sestavě 
se podařilo částečně omezit akti-
vitu Zlínských a srovnat obraz hry 
i brankový poměr. Od dvacáté mi-
nuty jsme se však dopustili většího 
množství technických chyb, čehož 
zkušené soupeřky využily k  zisku 
šestigólového náskoku. Do  konce 

první části hry pak jasně Zlínské 
kralovaly a  i přes naše snahy uhá-
jily výraznější poločasový odstup. 
Bezprostředně po  přestávce jsme 
se pokusili ofenzivní obranou nutit 
soupeřky k  chybám. Sice se nám 
dařilo soupeřovu útočnou aktivitu 

„tlačit“ do  prostorů křídel, odtud 
jsme však opakovaně dostávali „la-
ciné“ branky. Ve  34. minutě svítil 
na ukazateli nelichotivý stav 13:20! 
Hrou na dva pivoty a výraznějšími 
změnami v sestavě jsme se dokáza-
li ještě vrátit do hry a přiblížit se až 

na těsný dvoubrankový rozdíl. Zlín-
ské trenérky reagovaly ve 40. minu-
tě oddechovým časem, což částečně 
zbrzdilo naši herní aktivitu. Obraz 
hry se v  dalších momentech vidi-
telně vyrovnal. Hostující hráčky si 
díky výrazně přesnější koncovce 

udržovaly mírný náskok. V závěreč-
né desetiminutovce jsme se zvedli 
k závěrečnému náporu (27:29), kte-
rý však soupeřky i za cenu několike-
rého vyloučení „ustály“ a připsaly si 
tak plný počet bodů. 
7m hody 1/1:1/1, vyloučení 0:5. 
Poměr střel 59:52. Sled branek: 
2:0, 2:4, 4:7, 8:8, 8:10, 10:16, 
12:19, 15:21, 18:23, 23:25, 23:27, 
25:27, 27:29, 27:32, 29:32. Hrá-
ly: Syptáková Veronika, Vávrová 
Michaela – Bačová Soňa, Škrdlová 
Renata (1), Doležalová Romana, 
Homolová Michaela (2), Rosová 
Terezie, Partlová Markéta (9), Kou-
delová Eliška (5), Kratochvílová 
Hana (9/1), Janečková Denisa, Sed-
láčková Klára, Závišková Kateřina, 
Studená Kateřina (4). Trenéři Záviš-
ka, Partlová, Škrdlová.

-záv-, foto: Ivana Škrdlová
1. Olomouc 16 15 0 1 511 : 320 30
2. Zlín 16 13 0 3 463:380 26
3. H. Brod 16 11 0 5 514:474 22
4. Poruba 16 9 0 7 411:390 18
5. V. Meziříčí 16 8 0 8 490:456 16
6. Bohunice 16 6 1 9 349:371 13
7. J. Hradec 16 5 0 11 375:417 10
8. Pardubice 16 2 1 13 305:479 5
9. Karviná 16 2 0 14 370:501 4

Dorostenky velkomeziříčské házené se rozloučily prohrou fotbal žáCi

SpSM
FC VM U13 – FC Slovan Havlíč-
kův Brod 15:4 (5:2)
Střelci: 4× Křivánek, 3× Dobeš, 
2× Malata, Macek, Partl, Šverá-
ček, Voneš, Mikuška, Loup.
FC VM U12 – FC Slovan Havlíč-
kův Brod 11:2 (9:0)
Střelci: 4× Bačák, 2× Vokurka, 2× 
Čermák, Malata Mirek, Doležal, 
Svoboda.  -ves-

Nábor dětí do 
velkomeziříčské 
házené
Oddíl házené Tělocvičné jed-
noty Sokol Velké Meziříčí zve 
do svých řad chlapce a děv-
čata narozené 1995–2003 se 
zájmem o pohyb. 

Pravidelné tréninky pondělí 
až pátek 15.30–19.30 hodin 
ve sportovní hale za Světlou.

2. liga házené ml. dorost Morava
TJ Sokol VM – Tatran Litovel 
35:26 (19:15)
Ve  20. kole jsme přivítali Tatran 
Litovel. Podle postavení v tabulce 
jsme byli jasným favoritem. To se 
potvrzovalo i na hřišti.
Ve  4. min. ještě dokázal Litovel 
srovnat na 2:2, pak už naše družstvo 
na hřišti dominovalo. Po sehraných 
akcích zakončovali ze spojek přede-
vším Janíček a  Pavliš. Obrana sice 
nebyla úplně podle našich představ, 
ale pestrý útok znamenal čtyřbran-
kové vedení v poločase.
Vstup do druhé půle se nám vy-
dařil na  jedničku a díky zlepšené 
obraně, za kterou se dařilo Drápe-
lovi, a rychlému přechodu do úto-
ku jsme odskočili na sedm branek. 
V útoku se na spojkách střelecky 
dařilo Stupkovi a  Svobodovi 
a rozdíl ve skóre narůstal. Nepři-
brzdil nás ani předčasný odchod 
Blahy do  šatny za  třetí vylouče-
ní. Následně si mohli Lečbych ze 
„sedmičky“ a Fiala v trháku dovo-
lit parádičku v podobě zakončení 
zadovkou, a pobavit tak přítomné 

diváky. Po  kolektivním výkonu 
jsme dovedli utkání do vítězného 
konce v poměru 35:26.
Příště nás čeká „utkání sezony“ 
ve Zlíně, kde budeme chtít uspět 
a udržet první místo v tabulce!
7m hody 3/3:4/3 vyloučení: 7:4 
navíc za  3×2 min. ČK Blaha, di-
váků 40. Sled branek: 2:1, 4:3, 
8:4, 10:6, 12:8, 15:10, 17:13, 19:15, 
23:16, 25:20, 29:21, 32:23, 35:26. 
Sestava a branky: Drápela Vojtěch 
– Janíček Martin (9), Pavliš David 
(6), Stupka Tomáš (5), Fiala Mar-

tin (4), Blaha Tomáš (3), Lečbych 
Jan (3/1), Svoboda Filip (3), Ma-
coun Filip (1), Ambrož Michael 
(1), Pažourek Tomáš, Frejlich To-
máš, trenér Šidlo Ladislav, vedou-
cí družstva Kácal Petr.
1. Vel. Meziříčí 18 14 1 3 520:446 29
2. Rožnov p.R. 18 14 0 4 558:448 28
3. Zlín 18 13 1 4 561:458 27
4. Polanka 18 12 0 6 460:438 24
5. Telnice 18 9 0 9 524:498 18
6. Ivančice 18 8 0 10 537:559 16
7. Dolní Cerekev 18 7 0 11 492:526 14
8. Prostějov 19 6 1 12 563:563 13
9. Napajedla 17 6 1 10 430:475 13
10. Litovel 18 6 0 12 472:537 12
11. Nové Bránice 18 2 0 16 388:557 4

Dorost házené roli favorita potvrdil
MSDD sk. D ml. dorost
FK Pelhřimov – FC VM 2:2 (1:0)
Sestava: Kučera – Vokurka, Ha-
mřík, Hlávka, Fejt – Heto, Nevoral, 
Kurečka (60. min. Liška O.) – Pr-
chal (40. min. Těšík), Hibš. Střelci: 
41. min. Těšík a 59. min. Hibš.
Velkomeziříčští fotbalisté navštívili 
půdu svého soupeře s  jasným cí-
lem, prolomit pětizápasové čekání 
na vstřelenou branku a pokusit se 
odvézt nějaký ten bod. Tyto plá-
ny byly narušeny hned v zárodku, 
neboť jako ve  všech předchozích 
utkáních ani do  tohoto nena-
stoupili vlivem nemoci či zranění 

v  kompletní sestavě. Navíc hned 
ve  3. min. po  zaváhání Heta se 
do  vápna řítil hostující útočník. 
Kučera jeho střelu vyrazil pouze 
k volnému soupeři, a  ten pohodl-
ně otevřel skóre. Odpověď mohla 
přijít záhy. V 7. min. byl faulován 
Krčál na  hranici velkého vápna. 
Při následném přímém kopu však 
místo střely volil centr na nikoho. 
Po této šanci měli na dlouho pře-
vahu domácí. Svým pohybem dě-
lali velké nepříjemnosti hostující 
obraně. A jen díky dvěma vynika-
jícím zákrokům Kučery zůstal stav 
do poločasu 1:0. Velkomeziříčští se 

připomněli s touhou vstřelit bran-
ku jen v 27. min., kdy Hibšova stře-
la byla vyražena na roh. 
Co se nepovedlo v  prvním po-
ločase, povedlo se hned v  úvodu 
druhého. Střídající Těšík si naběhl 
na skvělou přihrávku Krčála a podél 
brankáře vstřelil první velkomezi-
říčskou branku v jarní sezoně. O 15. 
min. později mohlo být veseleji, a to 
když Nevoral dostal milimetrově 
přesnou přihrávku na  malé vápno 
a  stačilo jen trefit branku. Bohu-
žel, těsně minul. Co se nepovedlo 
kapitánovi, zvládl Hibš. Důrazem 
a nebojácností se dostal k dlouhé-
mu odkopu Kučery a  lobem přes 
vyběhnuvšího brankáře korunoval 
svůj nejlepší výkon v dresu mladší-
ho dorostu. Hosté se však z vedení 
neradovali moc dlouho. V 61. min. 
po hrubé chybě Kučery při centru 
domácí pohodlně srovnali a stano-
vili konečný výsledek na  2:2. Po-
chvalu za bojovnost zaslouží všich-
ni, zejména pak Vokurka, který ač 
na pro něj nezvyklém místě pravé-
ho obránce podal výborný výkon.

Text a foto: Lubomír Klimeš

Dorostenci vstřelili první jarní branku

-šid-

Macoun právě zakončil z pivota. Foto: Jaroslav Hugo 
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2. liga mužů Morava jih
TJ Sokol VM – Sokol Sokolnice 
26:28 (13:15)
Ve 20. kole jsme se střetli s druž-
stvem Sokola Sokolnice. V domá-
cím prostředí jsme mu chtěli opla-
tit porážku z podzimu a upevnit si  
pátou pozici v tabulce.
Od  začátku jsme byli lepším tý-
mem, vypracovali jsme si několik 
slibných šancí, ale ztroskotali jsme 
na  brankáři hostí. Sokolnice těž-
ko překonávaly naši postavenou 
obranu. Skóre otevřel až v 6. mi-
nutě Petr Kříbala. Dobrá obrana 
a  zrychlená hra dopředu zname-
naly vedení 6:2. Do  19. minuty 
i přes místy kostrbatou hru jsme si 
udržovali vedení 10:6. V následu-
jící pasáži hostující družstvo srov-
nalo na  10:10. Našim nepomohl 
ani oddechový čas a soupeř si vy-
budoval do  poločasu dvougólový 
náskok.
Do  druhé půle jsme změnili 
obranné rozestavení na 0:6 a vy-
padalo to, že nám to prospělo. 
V  38. minutě jsme vedli 19:18. 
Hra v postupném útoku byla ne-
výrazná, hodně jsme se přizpůso-
bovali pomalé hře soupeře. Hosté 
si díky našim chybám vypraco-
vali vedení 19:22. Naše družstvo 
nedokázalo zlepšit obrannou ani 
útočnou fázi. Ve 26. minutě jsme 
sice snížili na  25:26, ale to bylo 
z naší strany vše. Zkušeně hrající 

hosté dovedli utkání do vítězné-
ho konce v poměru 26:28.
Po  velmi nepovedeném utkání, 
kdy družstvu chybělo patřičné na-
sazení a bojovnost, jsme ztratili dva 
body. Tím jsme si zkomplikovali 
cestu za  udržením pátého místa 
v tabulce. V příštím kole zajíždíme 
na Handball KP Brno B.
7m hody 3/1:1/1 vyloučení: 2:5, 
počet diváků 56. Sled branek: 2:1, 
6:2, 8:4, 10:6, 12:10, 13:15, 16:17, 
19:18, 20:22, 23:25, 25:26, 26:28.
Sestava a branky: Stoklasa David, 
Kotík Libor – Matušík Roman (7), 
Živčic Pavol (4), Kříbala Petr (3), 

Pospíšil Jan (3/1), Konečný Ladi-
slav (3), Bezděk Jakub (3), Kaštan 
Jiří (2), Hron Vojtěch (1), Horák 
Petr, Trojan Vítězslav, Fischer 
Radim, Kubiš David, trenér Šidlo 
Ladislav, vedoucí družstva Kácal 
Petr.
1. Bohunice  20 17 0 3 608:480 34
2. SK Kuřim  19 13 2 4 523:490 28
3. Hustopeče 20 12 1 7 571:499 25
4. Brno B 20 12 1 7 574:574 25
5. V. Meziříčí  20 10 0 10 497:522 20
6. Telnice 20 8 2 10 516:524 18
7. Prostějov 20 8 2 10 549:570 18
8. Ivančice 19 8 1 10 503:477 17
9. Kostelec n. H. 20 7 3 10 495:536 17
10. Sokolnice 20 8 1 11 511:573 17
11. Maloměřice  20 7 2 11 541:528 16
12. H. Brod 20 1 1 18 497:612 3

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.

®

Velmez srovnal a podělil se s Polnou o body
MSD sk. D
TJ Slavoj Polná – FC VM 1:1 
(1:0)
Střelci: 33. Kaplan – 71. Krej-
čí. Rozhodčí: Machát, Smékal, 
Nejedlý. Sestava FC VM: Invald 
– Mucha Z., Doucha, Pokorný, 
Bouček – Dufek (78. Vyskočil), 
Šimáček, Smejkal (90. Beran), 
Krejčí (81. Štefka), Netrda – Simr, 
na lavičce Simandl, trenéři Smej-
kal, Souček. ŽK: Adamec, Přibyl. 
Diváků 182.
Úvod utkání přinesl řadu ne-
přesností na obou stranách, a  tak 
se hrálo od  vápna po  vápno bez 
vážnější šance. Centr Přibyla za-
chytil Roman Invald, střela Lově-
tinského šla mimo bránu hostů, 
na  druhé straně centry Netrdy 

a  Dufka do  vápna domácí obra-
na odvrátila. První nebezpečnější 
akce byla u domácích ve 22. min, 
kdy Lovětinský vyslal přihrávku 
za  naši obranu pro Přibyla, ten ji 
však nezachytil. A  tak byli diváci 
svědkem mnoha osobních soubo-
jů, které většinou vyzněly pro do-
mácí hráče, i když některé zákroky 
volaly po karetním trestu. Většinu 
centrů do našeho vápna odvrátila 
naše stoperská dvojice, kde hlav-
ně Doucha sváděl vítězné souboje 
s útočníky domácích. Ve 32. min 
se domácím podařil rychlý útok 
po  křídle, Urbánek obešel Bouč-
ka,  před bránou našel volného 
Kaplana, který měl lehký úkol do-
pravit míč do sítě hostů 1:0. Ve 41. 
min předvedl Caha likvidační zá-

krok na našeho Dufka bez karetní-
ho trestu. A tak šli do kabin spo-
kojenější domácí, když předvedli 
větší důraz v soubojích, dobře na-
padali rozehrávku soupeře a i díky 
nepřesnosti a zbrklosti hostů ve fi-
nální přihrávce je do brankové pří-
ležitosti nepustili.
Do druhého poločasu nastoupili 
hosté s  větším důrazem v  osob-
ních soubojích, víc presovali sou-
peře při rozehrávce, a tak postup-
ně převzali herní iniciativu. Byli 
to však domácí, kteří zahrozili 
ve  48. min střelou Kaplana z  25 
metrů, kterou Invald neudržel, 
ale Doucha odkopl míč do  bez-
pečí. V  52. se po  přímém kopu 
Netrdy dostal k  odvrácenému 
míči Dufek, ale jeho střela bránu 

domácích minula. V 53. min po-
slal pěknou přihrávku za obranu 
domácích Smejkal, Krejčí však 
ani nevystřelil, ani nepřihrál na-
bíhajícím spoluhráčům, a  tak 
skončil míč v  autu. V  54. min 
pronikl do  vápna Přibyl, jeho 
průnik zastavil Doucha odko-
pem na  rohový kop. V  55. min 
fauloval Netrdu u  lajny zezadu 
bez míče Adamec a  byl rád jen 
za ŽK. V 63. min rozehrál Netrda 
přímý kop na  Krejčího, ten od-
centroval do  vápna, ale gólman 
Skočdopole míč před Simrem 
poklidil do  bezpečí. V  67. min 
vystřelil z hranice vápna Bouček 
jen do  náruče domácího gólma-
na. V 71. min byli hosté za svou 
aktivitu odměněni, centr do váp-

na sklepl Šimáček za sebe na na-
bíhajícího Krejčího, který míč 
trefil k tyči domácí brány 1:1. Pak 
stříleli z  našich Krejčí a  u  sou-
peře Adamec, oba mimo, stejně 
jako posléze Tlačbaba. A  když 
hosté v závěru nezužitkovali pří-
mý a rohový kop, skončilo utkání 
spravedlivou remízou, i když do-
mácí lavička byla jiného názoru.
„V  dnešním utkání se naši hráči 
přesvědčili, že bez bojovnosti, dů-
razu a  pohybu bez míče se body 
získávají velmi těžko. V  prvním 
poločase byli domácí důraznější, 
pohyblivější a do kabin odcházeli 
se zaslouženým vedením. Nám se 
podařilo ve druhém poločase zvý-
šit důraz v  osobních soubojích, 
zlepšit presink a  výsledkem bylo, 

že jsme domácí začali přehrávat 
a zaslouženě vyrovnali. Vzhledem 
k  průběhu utkání je dělba bodů 
spravedlivá. Za výkon ve druhém 
poločase bych chtěl všem našim 
hráčům poděkovat. Velmi dobrý 
výkon dnes předvedl Petr Dou-
cha,“ vyjádřil spokojenost s  vý-
konem svého týmu trenér Libor 
Smejkal st.
1. Třebíč 20 13 5 2 29:11 44
2. Líšeň 20 11 6 3 33:19 39
3. Napajedla 21 11 5 5 46:24 38
4. Velké Meziříčí 20 9 3 8 32:32 30
5. Vrchovina 21 6 10 5 23:20 28
6. Pelhřimov 21 8 4 9 32:35 28
7. Bystřice n P. 21 7 6 8 34:40 27
8. Hodonín 21 7 5 9 23:22 26
9. Polná 21 6 8 7 30:34 26
10. Vikt. Otrokovice 20 7 4 9 32:31 25
11. DOSTA Bystrc 21 7 4 10 27:44 25
12. Bohunice 20 5 7 8 34:31 22
13. Vyškov 20 4 9 7 22:21 21
14. Spytihněv 20 5 5 10 25:44 20
15. Tasovice 19 5 3 11 22:36 18
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1. A tř., sk. B
Ježek Rantířov – FC VM B 1:4 
(1:2)
Rozhodčí: Jílek – Příkazský, No-
votný. Diváci: 70. Branky: Kavka 
(25.) – 2× Vyskočil (30.), (82.), 
Souček (73.), Vítek (43.). Karty: 
žlutá – E. Smejkal (70.), Vítek 
(76.). Sestava: Liška – Maloušek, 
Souček, Halámek, Bouček – Ma-
lec – Vahila (75. Pokorný), E. 
Smejkal, Vítek, Vyskočil – Beran.
K fotbalovému utkání jsme odjíž-
děli bohužel bez brankářů – Jícha 
a Invald byli zranění, Simandl měl 
studijní povinnosti. Do  brány se 
musel  postavit poprvé v  životě 
Lukáš Liška, který hraje v  záloze 
nebo v  útoku. Na  poslední chví-
li nám jeli pomoci E. Smejkal 

a  Souček. Hráli jsme na  hodně 
mokrém terénu.
Na  začátku utkání zkoušel střílet 
Beran, ale domácí brankář si po-
radil. V  7. minutě se vyznamenal 
zákrokem brankář Liška. Vyrazil 
nebezpečný míč letící k tyči na roh. 
V 10. minutě Smejkal vyslal do sa-
mostatného úniku Vyskočila, 
který se snažil obejít vyběhlého 
brankáře Roudenského, ale ten 
ho za cenu faulu zastavil. Vyskočil 
mohl střílet do prázdné brány, ale 
za cenu červené karty byl brankář 
poslán do sprch. Od té doby měli 
domácí před námi velký respekt 
a drželi se spíše na vlastní polovi-
ně. V  19. minutě prošel středem 
hřiště Souček, ale jeho tvrdou stře-
lu zlikvidoval domácí brankář. O 

tři minuty později Beran v  jasné 
gólové šanci zklamal. K odražené-
mu míči se dostal Vítek, ale ani on 
nedokázal usměrnit míč do brány. 
Ve  25. minutě Liška musel vy-
běhnout na  letící míč, který kopl 
do  autu. Domácí rychle rozehráli 
autové vhazování, ale na poslední 
chvíli Bouček fauloval domácího 
Vacka. PVK zahrával Kavka, který 
umístil tvrdou střelu pod břevno, 
1:0. Ve 30. minutě se individuálně 
uvolnil Vyskočil, jenž zatáhl míč 
na  střed hřiště a  křižnou střelou 
jej umístil k  tyči, 1:1. O  dvě mi-
nuty později mohli domácí zase 
zvýšit, ale Liška stál na  správném 
místě. Ve  42. minutě šel Kubík 
sám na  brankáře Lišku, kterému 
udělal kliku, ale ve stoprocentním 

gólu selhal, orazítkoval jen břevno. 
Ve 43. minutě po zahraném rohu 
nakrátko Vyskočil – Smejkal, po-
slal druhý jmenovaný míč do váp-
na na  Vítka, který hlavou zavěsil 
do brány, 1:2. Během prvního po-
ločasu jsme posílali několik centrů 
do malého vápna, ale nikdo na ně 
nedokázal zareagovat. 
Na  začátku druhého poločasu 
Vahila poslal krásný míč mezi 
obránci Smejkalovi, ale ten tváří 
v tvář brankáři nedokázal vstřelit 
v  dobré pozici gól. Skóre se po-
koušeli zvýšit i Vahila, Vítek, Ma-
loušek a Vyskočil, ale bez výsled-
ku. Až v 73. minutě si na zahraný 
rohový kop naběhl Souček, který 
dostal míč po  velkém důrazu 
do brány, 1:3. V 77. minutě stří-

lel na bránu Vítek, ale jeho stře-
la k  tyči byla na  poslední chvíli 
zblokována na roh. V 82. minutě 
Beran zatáhl míč do vápna, těsně 
před vybíhajícím brankářem jej 
poslal vedle Vyskočilovi, který ho 
skluzem dopravil do  brány, 1:4. 
V  závěru jsme soupeře zmáčk-
li a  hráli jsme spíše tréninkové 
bago, protože se soupeř držel 
ve vlastním vápně. 
„Před zápasem jsem byl hodně 
nervózní, protože nám chytal 
hráč z  pole, který velmi dob-
ře četl hru. V  dnešním zápase 
jsme podali po  třech zápasech 
velmi kvalitní výkon. Velmi 
mile mě překvapil Vahila, který 
hrál na  netradiční pravé záloze 
a předvedl perfektní výkon. Dob-

ře jsme kombinovali, doplňovali 
útok a  byli jsme po  celý zápas 
v  pohybu. Všem hráčům chci 
poděkovat, že zvládli důležitý zá-
pas i po herní stránce. Ještě chci 
vyzdvihnout Edu Smejkala, který 
dělal ve  středu hřiště velký prů-
van a hlavně dal hře rozum,“ řekl 
po zápase velmi šťastný trenér Li-
bor Smejkal mladší.
1. Štěpánov nad S. 18 12 1 5 38:24 37
2. Přibyslav 17 9 6 2 44:26 33
3. Budišov-Nárameč 17 8 3 6 33:30 27
4. V. Meziříčí B 19 8 2 9 35:32 26
5. Křoví 17 7 4 6 35:38 25
6. Rantířov 18 8 1 9 39:46 25
7. Třebíč HFK B 19 7 3 9 38:41 24
8. Žďár nad S. B 17 7 3 7 37:41 24
9. Stonařov 18 6 5 7 42:42 23
10. Rapotice 18 6 5 7 41:42 23
11. Vrchovina B 17 6 4 7 26:28 22
12. Herálec (ZR) 17 5 5 7 46:50 20
13. Želetava 17 6 2 9 44:52 20
14. Kouty 17 6 0 11 23:29 18
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Benfika postrádala vlastního brankáře, ale i tak zápas proti Rantířovu zvládla

Házenkáři soupeři porážku neoplatili

Živčic zakončuje z brejku. Foto: Jaroslav Hugo 
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MSDD sk. D st. dorost 
FK Pelhřimov – FC VM 4:2 (1:1) 
Rozhodčí: Stehlík – Jakub Ro-
sický, Pavel Rosický. Diváci: 20. 
Branky: 2× Ryšavý (4.), (81.), 
Obranec (68.), (85.) – Votoupal 
(10.), Krčál (69.). Karty: žlutá – 
Ráček (31.), Bradáč (44.). Sesta-
va: Řeháček – Pokorný, Doucha 
(50. Nápravník), Voneš, Benda – 
Votoupal (65. Krčál) – Bárta, Rá-
ček, Bradáč, O. Liška – Komínek.
K  dalšímu malému derby jsme 
odcestovali do  Pelhřimova, bo-
hužel bez Jíchy, Lázničky, Štefky 
a Polanského, kteří marodí. 
Hned na  začátku utkání v  první 
minutě poslal Bradáč dalekonos-
nou střelu na bránu, ale brankář 
ji konečky prstů vyrazil. Ve  4. 
minutě se na  lajně propadl tres-
tuhodně Benda, který nereagoval 
na míč, toho využil Mádl a poslal 
jej do  vápna na  Ryšavého, který 
osamocen skóroval. Lidé, kteří 
stáli u této akce, mi osobně po zá-
pase tvrdili, že míč byl v zámezí 
(Mádlův míč). Povrdili to i  do-
mácí fanoušci! Bohužel jsme tak 
obdrželi neplatný gól po špatném 
rozhodnutí Jakuba Rosického. 
Kluky tato inkasovaná branka 
nepoložila na kolena, ale naopak 
v  10. minutě po  zahraném rohu 
si na míč naběhl Votoupal, který 
jej hlavou vyrovnal. O  dvě mi-
nuty později vyzkoušel Hák po-

hotovou střelou Řeháčka, ale ten 
reflexivně zakročil. V 18. minutě 
se propadl na  lajně Pokorný, ale 
únik Ryšavého zlikvidoval na roh 
Řeháček. Ve  28. minutě dostal 
míč dopředu Liška, který ho oka-
mžitě poslal do běhu Ráčkovi, ale 
toho pro ofsajd zastavil na  lajně 
Pavel Rosický. Opět nás pomez-
ní poškodil, protože v  momentě 
přihrávky Ráček ani Komínek 
nebyli v ofsajdu. Koukal jsem se 
na tuto akci přímo v lajně i s po-
mezním, tak proto toto gesto ne-
chápu!
Na  začátku druhého poločasu 
musel pro lehké zranění odstou-
pit Doucha, kterého nahradil 
Nápravník. V 55. minutě PVK za-
hraný Pokorným vyrazil brankář 
před sebe na Ráčka, ale ten z ost-
rého úhlu minul prázdnou bránu. 
V 68. minutě Brada poslal dlouhý 
míč za obranu, následně vystoupil 
na  míč Voneš, ale skluzem pro-
máchl, čehož využil Šafařík a ná-
slednou akci dokázal potrestat 
Obranec, 2:1. Neuběhla ani minu-
ta a  dokázali jsme vyrovnat, kdy 
Pokorný poslal do  strany dlouhý 
míč na Bártu, který z prvé poslal 
míč do malého vápna, kde se míč 
propadl ke  Krčálovi, a  ten nedal 
brankáři šanci, 2:2. V 74. minutě 
Ráček zkusil vystřelit před hranicí 
vápna, ale míč skončil jen v náručí 
brankáře. V 81. minutě Voneš ne-

pochopitelně fauloval před hrani-
cí vápna domácího hráče, násled-
ně zahrávali domácí PVK, ale naši 
nedokázali reagovat na ostrý míč 
letící do malého vápna. Na něj si 
naběhl Ryšavý a střelou k tyči ne-
dal Řeháčkovi šanci, 3:2. V 85. mi-
nutě Nápravník nedokázal ve váp-
ně odkopnout míč ve velkém tlaku 
pryč, toho využil Obranec, který 
přetlačil Nápravníka a poslal míč 
do  brány, 4:2. V  závěru utkání 
zneškodnil nebezpečný míč Řehá-
ček na roh.
„Zápasu by slušela jednoznačně 
remíza, ale bohužel je to fot-
bal. Na  dnešním výsledku měli 
po dlouhé době velký podíl pá-
nové rozhodčí na  lajnách, kteří 
nám uznali neplatný gól a vzali 
nám možnost vstřelit důležitý 
gól. Mrzí mě, že jsme výsledek 
2:2 neudrželi až do konce,“ po-
steskl si trenér Libor Smejkal 
ml.

Fotbaloví dorostenci remízu neudrželi
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kdy a kaM

na fotbal
do Brna
v sobotu 11. 5. v 16.30 
Tatran Brno Bohunice – muži A
na Tržiště
v neděli 12. 5. v 16.30
muži B – FC Rapotice


