
t
ý

d
e

n
ík

®

Víkendové akce pro děti
▶ Michal Nesvadba se svým origi-
nálním programem
▶Muzikanti dětem - charitativní 
koncert, který podpoří hendikepo-
vané děti                        Více čtěte na stranách 6 a 9

Nádražní ulice bude 
uzavřena
V  sobotu 1. června 2013 
od  11 do  17 hodin dojde 
k  uzavírce komunikace v 
ulici Nádražní na  p.  č. 2743 
z  důvodu konání sportovní 
akce – soutěže v  longboar-
dingu. 
Ulice bude uzavřena od kři-
žovatky s  komunikací Bez-

ručova (Třebíčská) směrem 
z kopce až na její konec nad 
železniční tratí. 
Objížďka: z  místní komu-
nikace Nad Tratí, nezpev-
něnou komunikací ke  gará-
žím na Bezručova. Příjezd 
na  Bezručovu z  Třebíčské 
bude volný.

Parkování na náměstí 
bude o víkendu omezeno
V sobotu 25. 5. 2013 se bude na ná-
městí ve Velkém Meziříčí konat cha-
ritativní koncert Muzikanti dětem. 
Z důvodu přípravy této hudební akce 
bude na  náměstí 25. 5. 2013 od  5 
hodin vyhrazen prostor parkoviště 
a  komunikace od  budovy radnice 
směrem k  lipám, čímž se značně 
omezí možnost parkování v  cent-

ru města. Náměstí bude průjezdné 
po místní komunikaci na horní stra-
ně (kolem Obecníku, pobočky ČSOB 
směrem ke kostelu a dále do ul. Ko-
menského) až do 12 hodin, kdy do-
jde k úplné uzavírce vjezdu na ná-
městí, která potrvá do neděle 26. 5. 
2013, 2 hodin.
Ing. Petr Dvořák, Městská policie VM –měú–
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Diskutovali o podnikání

Jednou z cest, jak zvýšit kvalitu 
v maloobchodě a službách, 
jsou malé a střední místní 
firmy. S živnostníky z Velkého 
Meziříčí, kteří jsou zároveň 
členy městské rady, se na tom 
shodnul ministr průmyslu 
a obchodu Martin Kuba. 

Ten se u nás krátce zastavil bě-
hem své pracovní návštěvy Vyso-
činy. „Na  radnici ministra přiví-
tal kromě mne ještě místostarosta 
Komínek a  radní Šulc a Michlí-
ček. Všichni jsme majitelé ma-
lých a středních firem, a protože 

byl na návštěvu vyhrazen krátký 
čas, věnovali jsme ji výhradně té-
matu podnikání a  zaměstnanost 
ve městě,“ popsal setkání staros-
ta Necid. Kromě kvality služeb 
a  způsobu, jak čelit tlaku obřích 
řetězců na  cenu na  úkor kvality, 
radní ministrovi představili prů-
myslovou zónu a  záměr jejího 
rozšiřování. „To je limitováno 
stavbou obchvatu města a v tom-
to smyslu jsme s  panem minis-
trem mluvili. Protože jde o kraj-
skou záležitost, nemohl nám 
příliš okamžitě pomoci, ale slíbil 
součinnost a podporu,“ řekl Ne-

cid. Před krátkou návštěvou Me-
ziříčí ministr absolvoval ještě jed-
nání v  První brněnské strojírně 
ve Velké Bíteši.  Během prohlídky 
areálu největšího zaměstnavate-
le mikroregionu ocenil zejména 
podnikový vývoj a  konstrukci. 
„Ukazuje se, že nejlepším lékem 
na ekonomické neduhy je vlastní 
aktivita a  orientace na  výsledek. 
Nikdo nám zkrátka nic nedá, je 
třeba hledat příležitosti a pomo-
ci si sami. Strojírna v  Bíteši, za-
měřená na  dynamické východní 
trhy, je toho nejlepším důkazem,“ 
uzavřel starosta.

Ministra Martina Kubu na radnici v pátek 17. 5. 2013 doprovázel také senátor 
Miloš Vystrčil (v pozadí). Foto: Martina Strnadová

Tradiční trhy na velkomeziříč-
ském náměstí se letos konaly 
minulou středu. Lidé si je 
spojovali kromě jiného také 
s tradičním gastrodnem, který 
pořádá místní hotelová škola. 

Letos se poprvé po dlouhé době 
zmíněná přehlídka kulinářských 
dovedností studentů hotelovky 
nekonala tradičně v květnu, ale je 
naplánována na  šestnáctý říjen. 
Důvod? Ten vysvětluje zástupce 
ředitelky školy Stanislav Svobo-
da: „K této změně nás vedla pře-
devším kolize tradičního termínu 
gastrodne s  termínem maturit-
ních zkoušek ‚nové maturity‘, ty 
začínají 2. května. Říjnový termín 
zároveň umožní žákům 4. roční-
ku, aby zkušenosti ze své odbor-

né činnosti během gastrodne za-
členili do své maturitní práce.
Věříme, že veřejnost přijme s po-
chopením tuto termínovou změ-
nu. Již dnes se těšíme na všechny 
přátele Světlé, kteří nás 16. října 
2013 přijdou navštívit a  zhléd-
nout gastronomické dovednosti 
našich žáků na již 36. gastrodni.“
Studenti hotelové školy se i  tak 
prezentovali, a  to během řeme-
slných trhů na  náměstí ve  dvou 
stáncích, kde nabízeli vlastno-
ručně vyrobené produkty, mimo 
jiné cukrovinky či vynikající ne-
alkoholické koktejly z  čerstvého 
ovoce. Krom toho se na HŠ a OA 
Velké Meziříčí v  ten den konaly 
tradiční soutěže – například běh 
číšníků a  další. (O nich čtěte na 
straně 5.)

Gastroden byl kvůli termínům nových maturitních 
zkoušek přesunut z května na říjen

-ran-

V červnu bude jedna kulturní 
či sportovní akce střídat druhou

U stánků hotelovky si lidé mohli zakoupit něco 
dobrého k pití i k snědku. Foto: Iva Horká Iva Horká

Měsíc červen ve Velkém 
Meziříčí bude nabitý význam-
nými akcemi. Lidé se mohou 
těšit na hudbu a divadlo, ale 
i filozofické debaty a přednášky, 
přehlídky a workshopy zamě-
řené na problematiku venkova, 
představení vlaku, či jarmark.

Červnový kulturně-společen-
ský program ve Velkém Meziříčí 
zahájí již osmého akce nazvaná 
Svezte se Regiospiderem v novém 
kabátu Vysočinou. Prezentační 
jízdou se obyvatelům zdejšího 
regionu představí moderní vla-
kové soupravy ČD s reklamními 
polepy měst Kraje Vysočina, a to 
Velkého Meziříčí, Jihlavy, Chotě-
boře, Bystřice nad Pernštejnem, 
Náměště nad Oslavou a  Jaromě-
řic nad Rokytnou. V těchto měs-

tech vlak zastaví a proběhne jeho 
slavnostní křest s kulturním pro-
gramem (více čtěte na straně 2).
Nebudou chybět ani akce spíše 
sportovního rázu – například 
osmého června zdejší fotbalový 
klub spolu s  městem pořádají 
na  stadionu na  Tržišti sportovní 
setkání s  odchovancem FC Vel-
ké Meziříčí Theodorem Gebre 
Selassie, nyní hráčem Werderu 
Brémy, jehož součástí bude i ex-
hibiční utkání (více o  této akci 
čtěte na  straně 12). Jedenáctého 
pak projede městem cyklotour 
Na  kole dětem v  čele s  Josefem 
Zimovčákem (více o této akci čtě-
te na straně 3). 
Následující událostí ve  Velkém 
Meziříčí bude šestnáctého červ-
na Mezinárodní hudební festival 
Concentus Moraviae. Letos pro-

běhne již jeho osmnáctý ročník, 
který přinese koncerty umělců 
na  téma Italské slunce. Při tom 
prvním se na  zdejším zámku  
představí sopranistka Roberta In-
vernizzi a hráč na theorbu Craig 
Marchitelli.
Jen pár dnů nato, 20. 6., bude 
zahájen Leaderfest. Půjde o 4. se-
tkání zástupců místních akčních 
skupin (MAS) a dalších předsta-
vitelů venkova pracujících meto-
dou Leader. Dvoudenní festival 
zaměřený na  venkov nabídne 
na  náměstí prezentace činností 
MAS za  období 2007–2013, jar-
mark tradičních řemesel a  vý-
robků, vystoupení amatérských 
hudebních i  tanečních skupin 
Vysočiny, a  hlavně workshopy 
a přednášky v Jupiter clubu.

Město pravděpodobně získá letos o 14 
milionů korun více

 Pokračování na straně 2

Velkomeziříčská městská kasa 
bude na konci letošního roku 
pravděpodobně o 14 milionů 
bohatší, než předpokládá její 
stávající rozpočet. Vyplývá to 
z analýzy vývoje rozpočtových 
příjmů, kterou nechala zpraco-
vat rada města.

„Chtěli jsme zejména vědět, jaký 
je skutečný dopad novely zákona 
o rozpočtovém určení daní,“ vy-
světluje zadání analýzy starosta 
Radovan Necid. Podle něj už při 
přípravě rozpočtu radnice i  za-
stupitelstvo postupovaly spíše 

opatrněji a připravily se na horší 
čísla, než slibovalo ministerstvo 
financí. „Díky této opatrnosti 
dnes můžeme být příjemně pře-
kvapeni,“ řekl starosta s  tím, že 
finální výsledek bude samozřej-
mě jasný až na konci roku.
Z analýzy mimo jiné vyplývá, že 
slibovaný příjem ministerstvem 
financí zhruba 19 milionů korun, 
který město mělo díky novele 
o  RUD získat, nebude pravdou. 
Součástí nových pravidel je totiž 
také to, že města přijdou o dotaci 
na výkon státní správy ve školství 
a o platby od obcí, jejichž žáci na-

vštěvují školy ve městě. Pro Velké 
Meziříčí to znamená, že místo 
ministerstvem spočítaných 19 
milionů jde o částku o pět mili-
onů korun nižší. „Znovu opakuji, 
že jde o předpoklady, ke kterým 
jsme dospěli na  základě vývoje 
příjmů rozpočtu za  první čtyři 
měsíce letošního roku. Skuteč-
nost poznáme v prosinci a tehdy 
bude také zastupitelstvo a  rada 
rozhodovat, co s případným pře-
bytkem uděláme. Je ale jasné, že 
se nám peníze navíc budou hodit, 
protože ve městě je pořád co dě-
lat,“ uzavřel Necid. -ran-

Muž neplatí výživné na svoji dceru
Policisté z Velkého Meziříčí prověřují případ zanedbání povinné výživy. 
Muž (36) z Třebíčska od listopadu 2011 neplatí výživné na svoji dceru, kte-
rá žije s matkou na Žďársku. Nyní dluží přes 27 tis. Kč. Policisté ve věci 
zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu zanedbání povinné 
výživy, za který mu hrozí až 2 roky vězení.

Řídil pod vlivem alkoholu
Žďárští policisté ve Vlkově kontrolovali řidiče (34) osobního auta. Vyzvali 
ho k provedení dechové zkoušky na alkohol (nadýchal 1,58 ‰). Poté se 
podrobil lékař. vyšetření a odběru krve. Byl mu odebrán ŘP a zakázána 
další jízda. Je podezřelý z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

–PČR–
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Na novém povrchu přístupových komunikací pracují 
v ústavu v současné době. Foto: Iva Horká

V Ústavu sociální péče Křižanov v loňském roce díky zřizovateli Kraji 
Vysočina dokončili rozsáhlou rekonstrukci ochozů, výměnu arkádo-
vých oken, vzduchotechniky na odděleních a úpravu nádvoří. 
 „Nyní jsme zahájili opravy přístupových komunikací,“ uvedla ředitel-
ka zařízení Marie Bartošková, která v ústavu pracuje několik desítek 
let. Podle jejích slov bude místo asfaltových povrchů položena nosná 
dlažba. 

Revitalizací prochází také rozsáhlý park
Další významnou a dlouho očekávanou rekonstrukcí prochází tamní 
velkolepý park. „Komplexními úpravami projde veškerá zeleň a bude 
vysázeno přes čtyři tisíce kusů dřevin,“ upřesnila ředitelka, „ukončení 
tohoto projektu financovaného částečně z EU je naplánováno na ko-
nec roku 2014. Odborné ošetření proběhne u téměř 130 kusů dřevin 
a pokáceno bude asi 103 nemocných a starých dřevin. Celý areál byl 
vyhlášen jako státem chráněná památka a současně poskytuje útoči-
ště pro vzácné druhy živočichů, například netopýry. Jeho rozloha je 
přes čtyři hektary. Dominantu parku tvoří vzrostlý převislý buk. Nově 
přibydou v parku také záhony bylinek, trvalek a zeleniny, které budou 
sloužit klientům ÚSP v rámci jejich pracovních terapií. 

V červnu bude jedna...
Skončí Leaderfest a  hned druhý 
den 22. června, vystoupí na pódiu 
na náměstí žáci a učitelé zdejší zá-
kladní umělecké školy, čímž zahájí 
druhý ročník Velkomeziříčského 
kulturního léta. Během něj v době 
letních prázdnin až do začátku září 
se představí mnozí umělci, ať již 
amatérští či profesionálové. Účin-
kovat může kdokoliv, zájemci se 
mohou hlásit skrze elektronickou 
aplikaci na webu města. 
V  ten samý den, v  sobotu dvaa-
dvacátého večer se na  zámeckém 
nádvoří představí skupina Javory 
se sourozenci Ulrychovými. Jejich 
koncert bude v  podstatě pozván-
kou na  Evropský festival filozofie, 
jenž startuje 23. 6. 
Tématem filozofického festivalu je 
tentokrát Komunikace a  ne/vzdě-
lanost. Jeho slavnostní zahájení je 
naplánováno na  pondělí 23. červ-
na. Letos již posedmé se do našeho 
města sjedou filozofové, umělci 
a další hosté, aby přednášeli, disku-

tovali a hledali odpovědi na celou 
řadu otázek v  několika odborně 
zaměřených blocích – celoživotní 
učení, komunikace, moderní tech-
nologické prostředky, média a regi-
onální problematika. Debaty zpest-
ří kulturní program, v němž krom 
profesionálů vystoupí i zdejší ama-
térské divadelní i hudební soubory. 
Filozofický festival skončí 29. červ-
na a spolu s ním i hudební festival 
Concentus Moraviae. Jeho slav-
nostní závěrečný koncert proběhne 
v  luteránském gymnáziu. Collegi-
um 1704 pod fenomenálním vede-
ním Václava Lukse, zahraje skladby 
Händela, Corelliho a  Vivaldiho. 
S  nimi zazpívá sopranistka Marti-
na Janková. Na náměstí pod širým 
nebem naváže na  program celého 
dne místní uskupení Ikaros se svojí 
Galerií světového muzikálu, které 
současně pozve veřejnost i na závě-
rečný ohňostroj, který bude tečkou 
za festivalem Concentus Moraviae.

Pokračování ze strany 1

Martina Strnadová

V pátek 17. května 2013 večer 
kolem půl deváté jsme přijali 
oznámení o vážné dopravní 
nehodě, ke které došlo na Žďár-
sku. 

Na  místo vyjeli policisté z  do-
pravního inspektorátu Žďár nad 
Sázavou. Policisté na  místě zjis-
tili, že k  dopravní nehodě došlo 
v  prostoru z  křižovatky silnic 
II/602 a  II/390 mezi obcemi Ta-
sov a Osová Bítýška.
Jednatřicetiletý řidič osobního 
vozidla Opel Vectra z  Brněnska 
jel po  silnici II/602 ve  směru 
od  obce Ruda směrem k  obci 
Velká Bíteš. Na  křižovatce začal 
odbočovat vlevo směrem k  obci 
Osová Bítýška. Řidič motocyklu 
jel po stejné silnici II/602 v opač-
ném směru, tedy ve směru od Vel-
ké Bíteše k obci Ruda. V prostoru 
křižovatky došlo ke  střetu obou 
vozidel. Řidič osobního vozidla 

z dosud nezjištěných příčin nedal 
protijedoucímu motocyklu před-
nost v jízdě.  
Třiadvacetiletý řidič motocyklu 
ze Žďárska při střetu utrpěl těž-
ké zranění a byl z místa dopravní 
nehody převezen vozidlem rych-
lé záchranné služby do  nemoc-
nice v  Brně, kde svým vážným 
zraněním podlehl. Šestnáctiletá 
spolujedoucí na  motocyklu utr-
pěla těžké zranění a  musela být 
také převezena z místa dopravní 
nehody vozidlem rychlé záchran-
né služby do  nemocnice v  Brně. 
Podle aktuálních informací dívka 
není v ohrožení života. Ke zraně-
ní jiných osob při nehodě nedo-
šlo. 
U  řidiče osobního vozidla pro-
vedli policisté odborné měření 
na alkohol, kdy první měření vy-
kázalo hodnotu 1,01 promile al-
koholu v dechu. Při opakovaném 
měření byla naměřena hodnota 

1,05 promile alkoholu v  dechu. 
U  řidiče policisté provedli také 
orientační test na  přítomnost 
omamných a psychotropních lá-
tek. Test byl pozitivní na canabis. 
Řidiče osobního vozidla policisté 
převezli k  lékařskému vyšetření 
a odběru krve a moči do nemoc-
nice v Mostištích.
Provedenou lustrací v  databázi 
bylo zjištěno, že řidič osobní-
ho vozidla má platnou blokaci 
řidičského oprávnění, kdy má 
v  současné době vysloven zákaz 
řízení motorových vozidel. Dále 
bylo zjištěno, že na vozidle Opel 
Vectra byly užity jiné registrač-
ní značky, a  to z  vozidla Nissan 
Primera. Dalším šetřením bylo 
zjištěno, že vozidlo Opel Vectra 
nemá uzavřeno platné pojištění 
odpovědnosti vozidla za  škodu 
způsobenou provozem vozidla.
U  řidiče motocyklu nebylo 
na místě možné vzhledem k jeho 

zranění provést dechovou zkouš-
ku na  alkohol, z  toho důvodu 
bylo nařízeno lékařské vyšetření 
spojené s odběrem krve. Na mís-
to tragické dopravní nehody 
vyjela výjezdová skupina oddě-
lení obecné kriminality Služby 
kriminální policie a  vyšetřování 
Žďár nad Sázavou. Kriminalisté 
si případ převzali a zahájili úkony 
trestního řízení. Nyní budou vy-
šetřovat další okolnosti tragické 
dopravní nehody. Řidič osobní-
ho vozidla je podezřelý z přečinu 
usmrcení z  nedbalosti, přečinu 
ublížení na  zdraví z  nedbalos-
ti, přečinu ohrožení pod vlivem 
návykové látky a přečinu maření 
výkonu úředního rozhodnutí.
V letošním roce se jedná v Kraji 
Vysočina o sedmnáctou dopravní 
nehodu s tragickými následky.

Kpt. JUDr. Dana Čírtková, 
Krajské ředitelství policie kraje 

Vysočina

Tragická dopravní nehoda si vyžádala život 
mladíka a vážné zranění šestnáctileté dívky

V ústavu budují nové přístupové komunikace 
a revitalizují tamní park

Iva Horká
Revitalizací prochází i ústavní park, který skýtá 
příjemná zákoutí. Foto: Iva Horká

Na webu jsou aktuální inženýrské sítě 
i data o životním prostředí
Dalším rozšířením elektroni-
zace služeb velkomeziříčské 
radnice je umístění vizualizace 
takzvaných územně analytic-
kých dat na internetu. 

Schválilo to minulé zasedání rady 
města. „Pro stavebníky, projek-
tanty, nebo realitní kanceláře je 
to velká pomoc, pro širší veřej-
nost spíše zajímavost, kterou však 

někdy mohou využít,“ vysvětluje 
starosta Radovan Necid. Radnice 
má totiž podle zákona od loňska 
k  dispozici rozsáhlé databáze 
obce s  rozšířenou působností, 
aby se z nich automaticky mohly 
tvořit nejrůznější mapy. Jde na-
příklad o chráněná území, vedení 
všech inženýrských a dopravních 
sítí a podobně. Vizualizace na in-
ternetu umožňuje, aby tyto ma-

pové vrstvy mohli využívat i lidé 
mimo radnici prostřednictvím 
webového rozhraní. „Město tato 
věc přijde na zhruba padesát tisíc 
korun a výměnou za tuto částku 
získají zájemci aktuální a ověřené 
údaje, které právě jmenovaným 
skupinám obyvatel mohou po-
moci,“ řekl velkomeziříčský sta-
rosta Radovan Necid.

Od začátku června se na místní tratě vypraví 
originální velkomeziříčský vlak
Lidé budou moci 8. června poprvé vidět červený vlak s velko-
meziříčskými motivy. 

Na  místní tratě našeho kraje vyje-
de 14 nových motorových souprav 
od  švýcarské firmy Stadler, které 
dráhy pořídily zčásti za evropské pe-
níze.
Šest vlaků nese motivy měst z Vyso-
činy a  jeden z  nich přímo Velkého 
Meziříčí. „Do  Velkého Meziříčí přijede souprava před 15. hodi-
nou. Uvítána bude slavnostní fanfárou žáků ZUŠ, pak proběhne 

symbolické předání starostovi a křest vozu. Pro děti bude připra-
ven na  nástupišti stanice skákací hrad, soutěžní odpoledne při-

pravené DDM s Křemílkem a Vochomůrkou a děti se budou moci 
po stanici také svézt historickou automobilovou drezínou Tatra,“ 

popsal akci vedoucí odboru školství a  kultury velkomeziříčské 
radnice Pavel Stupka s  tím, že letos slaví trať z  Velkého Meziří-

čí do Křižanova 60. výročí svého otevření 
a nová souprava je tak pro cestující vhod-
ným dárkem. 
„Spolu s  autorem motivů velkomeziříč-
ského vlaku rada města vybrala stylizo-
vaná pera z  městského znaku a  odkazy 
na  aktivní trávení volného času,“ vylíčil 
soupravu v barvách města starosta Rado-

van Necid. Městské barvy na vlaku vydrží tři roky, po celou dobu 
je má drážní agentura podle smlouvy udržovat. -ran-

Finanční úřad pro Kraj Vysočina v  zájmu zajištění 
rychlosti a  plynulosti odbavení veřejnosti při pla-
cení daně z  nemovitosti rozšiřuje pokladní hodiny 
na všech svých územních pracovištích. Pro období 
20.–31. 5. 2013 jsou zajištěny rozšířené pokladní 
hodiny na ÚzP v Jihlavě, v Havlíčkově Brodě, v Pel-
hřimově, v Třebíči a ve Žďáru nad Sázavou takto:
ve dnech 20.–25. 5 ve dnech 27.–31. 5.
Pondělí  8.00–17.00 8.00–17.00
Úterý     8.00–14.00 8.00–15.00
Středa    8.00–17.00 8.00–17.00
Čtvrtek  8.00–14.00 8.00–15.00
Pátek      8.00–14.00 8.00–14.30

Také na  územních pracovištích v  Moravských 
Budějovicích, ve  Velkém Meziříčí, v  Bystřici nad 
Pernštejnem, v Humpolci, v Chotěboři, v Ledči nad 
Sázavou, v Náměšti nad Oslavou, v Pacově a v Tel-
či budou pokladny v  uvedeném období otevřeny 
denně.
V pátek 31. května 2013, který je posledním dnem 
pro zaplacení daně z  nemovitosti, bude na  všech 
pracovištích Finančního úřadu pro Kraj Vysočina 
jednotná provozní doba pokladen od  8 do  14.30 
hodin.

Ing. Josef Tomek, FÚ Kraj Vysočina

-ran-

Finanční úřad rozšířil pokladní hodiny 
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V květnu roku 2012 podalo město Velké Meziříčí projektovou 
žádost s názvem Centrum zaměstnanosti Mikroregionu Velkome-
ziříčsko – Bítešsko, zkráceně centrum zaměstnanosti. 

Žádost byla podána v rámci výzvy č. 77 v rámci Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt je zaměřen na řešení problema-
tiky dlouhodobě vyšší nezaměstnanosti v Mikroregionu 
Velkomeziříčsko – Bítešsko v porovnání s celorepublikovým průmě-
rem. Praktická realizace projektu byla zahájena 1. 1. 2013, konec je 
naplánován na 30. 11. 2014. V rámci výzvy č. 77 bylo předloženo 274 
projektů, z toho 70 jich bylo podpořeno. Projekt města Velké Meziříčí 
byl vyhodnocen jako čtvrtý nejlepší. Centrum zaměstnanosti je umís-
těno na městském úřadě v budově spořitelny, ve 3. patře. Poradenské 
centrum ve formě kanceláře bude v běžné pracovní době poskytovat 
poradenství v oblasti řešení nezaměstnanosti, budou pořádány tema-
tické semináře a individuální konzultace. 
Konzultantky projektu jsou v kontaktu s významnými zaměstnavateli 
v okolí města Velké Meziříčí. Proběhla jednání s personalisty větších 
společností v Třebíči, Jihlavě a připravují se setkání ve Žďáru nad Sá-
zavou a samozřejmě ve Velkém Meziříčí. Cílem těchto setkání je získat 
přehled o podmínkách jednotlivých zaměstnavatelů, o kterých budou 
následně informováni návštěvníci centra zaměstnanosti a také infor-
movat firmy o možnostech poskytnutí dotací na pracovní místa. 
Centrum zaměstnanosti Mikroregionu Velkomeziříčsko - Bítešsko 
v  žádném případě nenahrazuje činnosti Úřadu práce vymezené zá-
konem (registrace nezaměstnaných; výplata sociálních dávek apod.). 
Konzultantky v centru zaměstnanosti pomohou zájemcům individu-
álně se sepsáním životopisu, založením e-mailové schránky, poradí jak 
a kde hledat pracovní místa nebo jak předcházet dluhům popř., jak 
s nimi bojovat a další. V současné době probíhají v centru zaměstna-
nosti „pilotní” semináře projektu – v měsíci dubnu a květnu byly za-
měřeny na témata Jak hledat pracovní místa na internetu a Jak napsat 

životopis a  motivační dopis. Témata dalších seminářů budou např. 
práce s Wordem a Excelem, příprava na přijímací pohovor apod.
Všechny semináře jsou zdarma a probíhají v budově Městského úřa-
du, Česká spořitelna, Náměstí 14/16, 3. patro, dveře č. 304 (nápis „ško-
licí středisko”). Informace o konání dalších seminářů budou zveřejňo-
vány v týdeníku Velkomeziříčsko, na Úřadu práce a v nástěnné vitríně 
v hlavní budově radnice, Radnická 29/1. 
Konzultantky projektu jsou veřejnosti k  dispozici vždy v  pondělí 
a středu od 8 do 17 hodin, v úterý, čtvrtek a pátek od 8 do 13 hodin. 
Před vaší návštěvou je nutné se vždy objednat na  telefonním čísle 
566 781 198 nebo e-mailové adrese 
centrumzamestnanosti@mestovm.cz.
Partnerem projektu je Úřad práce České republiky.

Petra Sotolářová a Josef Švec

Královna české dechovky zavítala do našeho města

Moravanka s Janem Slabákem a sólisty vystoupila v Jupiter 
clubu minulou neděli. Foto: Iva Horká

Věhlasná dechová kapela Moravanka pod vedením Jana 
Slabáka zavítala také do Velkého Meziříčí. 

Minulou neděli večer přivezla svým přiznivcům jejich 
oblíbené dechovkové hity a dlužno dodat, že také stále 
vynikající muzikantské i  pěvecké výkony. O  ty se po-
starala trojice sólových zpěváků - Daniela Magálová, 
Břetislav Osička a  Ivana Slabáková, která se také uja-
la průvodního slova. Pochopitelně nechyběl kapelník, 
trumpetista Jan Slabák, který si i občas stoupl k mikro-
fonu a lehce zazpíval. Posluchači slyšeli známé hity, ale 
i takové skladby, které nebývají tak často interpretovány.
Dechová hudba, jež má na svém kontě nespočet nahrá-
vek a koncertů, bývá právem označována jako královna 
české dechovky. Vystupuje jak doma, tak v  zahraničí. 
Patrně neprestižnějším bylo hraní v Americe, kam je po-
zval Moravský spolek z Chicaga v roce 2011. Zahráli si 
tehdy i v New Yorku. Iva Horká

Konzultantky Dana Chromá (vlevo) a Eva Sedmíková 
v pracovně centra zaměstnanosti. Foto: Iva Horká

Na radnici je otevřeno centrum zaměstnanosti 
mikroregionu

Centrum zaměstnanosti Mikro-
regionu Velkomeziříčsko – Bíteš-
sko, CZ.1.04/5.1.01/77.00446. 
Tento projekt je financován 
z  prostředků Evropského soci-

álního fondu prostřednictvím 
Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost a ze stát-
ního rozpočtu.

Dnes přinášíme 13. díl seriálu 
Zhodnocení roku 2012 a  nastí-
nění plánů na rok 2013. 
Připravil je vedoucí správního 
odboru MěÚ VM Bc.  ing.  Josef 

Švec a  Petra Sotolářová. Věnu-
jí se samostatnému projektu 
Centrum zaměstnanosti.

Ing. Ivana Horká, šéfredaktorka

Jaké změny proběhly loni 
a co na nás čeká letos - XIII.

Cyklotour, která pomáhá nemocným dětem, projede i Velkým Meziříčím

Plán trasy cyklotour
6. června 2013 čtvrtek 1. etapa: Aš – Most 170 km
Aš – Cheb – Karlovy Vary – Kadaň – Chomutov – Most 
7. června 2013 pátek 2. etapa: Most – Liberec 145 km
Most – Lovosice – Česká Lípa – Stráž pod Ralskem – Liberec 
8. června 2013 sobota 3. etapa: Liberec – Zbraslav 170 km
Turnov – Mladá Boleslav – Mělník – Horní Počaply – Kralu-
py nad Vltavou – Hostivice – Zbraslav 
9. června 2013 neděle 4. etapa: Zbraslav – Volyně 150 km
Zbraslav – Karlštejn – Příbram – Blatná – Strakonice – Vo-
lyně 
10. června 2013 pondělí 5. etapa: Volyně – Český Krumlov 
150 km
Volyně – Vodňany – Prachatice – Český Krumlov – České 
Budějovice 

11. června 2013 úterý 6. etapa: České Budějovice – Velké 
Meziříčí 160 km
České Budějovice – Třeboň – Jindřichův Hradec – Třešť – Vel-
ké Meziříčí 
12. června středa 7. etapa: Velké Meziříčí – Lanškroun 140 km
Velké Meziříčí – Žďár nad Sázavou – Nové Město na Moravě – 
Polička – Svitavy – Moravská Třebová – Lanškroun 
13. června čtvrtek 8. etapa: Lanškroun – Bruntál 135 km
Lanškroun – Zábřeh – Šumperk – Velké Losiny – Karlova Stu-
dánka – Bruntál 
14. června 2013 pátek 9. etapa: Bruntál – Brno 145 km
Bruntál – Uničov – Boskovice – Blansko – Brno 
15. června 2013 sobota 10. etapa: Brno – Velehrad 150 km
Brno – Slavkov u Brna – Vyškov – Kroměříž – Zlín – Uh. Hra-
diště – Velehrad. 

Žďárští policisté pátrají po  ne-
známém pachateli, který prav-
děpodobně v  noci ze 7. na  8. 5. 
v  lese u  Radostína nad Oslavou 
usmrtil tříletou srnu. Pacha-
tel srnu zastřelil v  době hájení 
v  místě zvaném Spodní boro-
viny. Na  místě zanechal pouze 

igelitový pytel s  kostmi zvířete. 
Mysliveckému sdružení způsobil 
škodu ve výši patnáct tisíc korun.
Policisté ve  věci zahájili úkony 
trestního řízení pro podezření 
z  přečinu pytláctví, za  který pa-
chateli hrozí až pět let vězení.

Iva Horká

-marstř-

Čtvrtý ročník veřejné cyklotour Na kole dětem, v čele s J. Zi-
movčákem, bude křižovat republiku. Zastaví se i ve Velkém 
Meziříčí. Zúčastnit se jí můžete i vy - třeba jet na kole a při-
spět dobrovolným startovným do kasičky, zakoupit triko nebo 

náramek, přispět na konto veřejné sbírky nadačního fondu, 
informovat o projektu přátele či se stát partnerem projektu. Za-
stupitelstvo města Velké Meziříčí podpořilo akci 10 tisíci Kč.
Více informací získáte na www.nakoledetem.cz.

Policie pátrá po pytlákovi

Zrušení rychlíků bude 
tvrdou ránou pro Vysočinu
Bez jakékoli diskuze, bez předcho-
zího avíza a téměř tajně ruší České 
dráhy některé rychlíkové spoje přes 
Vysočinu, v případě dalších rychlí-
kových spojů zásadním způsobem 
omezují jejich četnost. „Seznam 
zrušených rychlíků byl, podle na-
šich informací, odsouhlasen mini-
strem dopravy Stanjurou. Ministr 
a jeho úřad rezignovali na jakouko-
li slušnost a férové chování a změny 
nejenže neprojednali s kraji, ale ani 
se svými krajskými centry osobní 
dopravy. Budu požadovat od mini-
stra vysvětlení a revizi případných 
změn,“ uvedl Libor Joukl, náměs-
tek hejtmana pro oblast dopravy.
Pro kraje jsou informace o  změ-
nách v  jízdních řádech rychlíko-
vých spojů klíčové. Historicky jsou 
na  rychlíky navázány další regio-
nální spoje a autobusová doprava, 
kterou kraje organizují a objedná-
vají. „Takto narychlo a nestandard-
ně provedenou změnu, která navíc 
začne platit od nezvyklého data 1. 
7. 2013, nedokáže nikdo tak rychle 
promítnout do  tisíců autobuso-
vých spojů a už vůbec ne do  těch 
železničních – regionálních,“ upo-
zorňuje Joukl. Vedení Kraje Vyso-

čina nyní čeká, zda ministerstvo 
dopravy, které je objednatelem 
rychlíkových spojů, změnu alespoň 
oficiálně oznámí, vysvětlí, sdělí, 
jaké úspory zrušením rychlíkových 
spojů vygenerovalo. „Nic z  toho 
ale nezmění skutečnost, že regio-
ny a především veřejnost dostávají 
od současné vládní garnitury další 
ránu pod pás. České dráhy a  mi-
nisterstvo dopravy  patrně defi-
nitivně zaměřily všechny své síly 
a  prostředky na  boj s  konkurencí. 
Vše ale ukazuje na  to, že nejisté-
mu výsledku této malé bitvy byly 
obětovány rychlíkové spoje v méně 
lidnatém regionu. Je to velice laciné 
řešení, o to víc, že ho ministerstvo 
tak dlouho tajilo,“ uvedl Joukl.
Vysočinou projíždělo v  pracovní 
dny před prvním rozsáhlým ruše-
ním rychlíkových spojů v r. 2011 49 
rychlíků. O 9 z nich Vysočina bez 
náhrady definitivně přišla. O další 
přijde letos v červenci. Na základě 
nekoncepčních změn dojde k  re-
dukci dálkové dopravy na Vysoči-
ně, realizované Českými drahami, 
v  objemu 188  298 vlakokilomet-
rů, což je téměř 13 % z  nynějších 
1 466 156 vlakokilometrů.     -eneu-

-PČR-

Svůj oblíbený žánr si přišla poslechnout zejména  
generace středního a staršího věku. Foto: Iva Horká
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Město řeší parkovací místa, bezpečnost 
a hustotu dopravy i stav silnic
V minulém čísle týdeníku Velkomeziříčsko jsme otiskli první část Bílé 
knihy dopravy města Velké Meziříčí. Týkala se klíčových dopravních 
problémů na krajských komunikacích, jež město musí řešit ve spolu-
práci s  majitelem Krajem Vysočina. Dnešní část závad se týká ko-
munikací města. Jejich řešení tedy součinnost s krajem nevyžaduje.

8. Prioritou v  dopravě, jež je v  působnosti Velkého Meziříčí, je tzv. 
malý obchvat centra města – tedy propojení ulic Sokolovská a Třebíč-
ská. Územní plán města s ním počítá již od poloviny 90. let. Měl by 
odlehčit dopravě zejména na  Novosadech a  Sokolovské a  v  případě 
dopravních problémů rozšířit objízdné trasy. Veden je ze Sokolovské 
u pošty vlevo do parčíku za branou, odtud budoucím novým mostem 
za  řeku Balinku na  Ostrůvek a  dál za  bývalým areálem Svit nahoru 
do  zatáčky na  Třebíčskou ulici. Dokumentace pro stavbu je zpraco-
vána. Na stavbě dopravního napojení do areálu za řekou (most přes 
Balinku a malá okružní křižovatka) se měla podílet společnost Lidl, 
která hodlala postavit v areálu svoji prodejnu. Ta však od svého zámě-
ru ustoupila. Nyní investice zůstává na městě samotném. Podle pro-
jektu pro územní rozhodnutí je celková cena akce včetně mostu přes 
Balinku i malé okružní křižovatky šedesát milionů korun bez DPH.
9. Dalším problémem, který je v celkovém seznamu na devátém mís-
tě, je stav komunikace na  Třebíčské ulici. Opravena je jen její malá 
část, zbytek je ve velmi špatném stavu. Zejména kolem Draka Kabelů 
či bývalých Technických služeb jsou četné výtluky. Město zatím počítá 
s celkovou opravou současně s realizací malého obchvatu. Přitom by 
bylo nutno řešit i most u Jelínkovy vily (nosnost, zúžení). Takže datum 
realizace zůstává nejasné. Zatím by tedy bylo možné opravit alespoň 
úsek kolem Draka Kabelů. Náklady se odhadují na 350 - 420 tis. Kč.
10. Parkovacích míst se nedostává po celém městě, ať již v centru či 
na  sídlištích. Na  desáté příčce problémů je parkování v  Čechových 
sadech, kde je vysoká koncentrace obyvatel v bytových domech. Kon-
krétně pro ulice Pionýrská a Mírová jsou připraveny dva návrhy. Zjed-
nosměrnění ulic za poměrně nízké finanční náklady, asi 50.000 korun, 
by počet parkovacích míst navýšilo, ale jen mírně. Navíc mnozí obyva-
telé lokality se jednosměrkám brání. Další možností je parkoviště s asi 
25 místy za zhruba 480.000 korun ve volném prostoru vedle restaurace 
U Elišky, pozemek však není města. A také lze přidat místa na ulici Mí-
rová a na spojovací komunikaci Mírová – Pionýrská (asi 10 míst), což 
by vyšlo cca na 150.000 korun. Posledním z návrhů, který by parková-
ní řešil poměrně radikálně, je parkoviště přímo mezi bytovými domy 
ulic Mírová a Pionýrská, kde je nyní zeleň. Přibylo by tak až 50 nových 
parkovacích míst s finančními náklady přibližně 840.000 korun. 
11. Centrum je auty přeplněno často – náměstí i přilehlé ulice. Město 
problém částečně vyřešilo místy s časově omezeným stáním, ale mnoh-
dy to nestačí. Jedenáctým bodem seznamu problémů tak je vytvoření 
odstavné plochy v centru. Alespoň dočasně se nabízí dosud nevyužitý 
areál Svitu. Stačilo by provést provizorní srovnání a zpevnění odstavné 
plochy. Dopravní dostupnost areálu je přijatelná a chodci  se na ná-
městí dostanou také – mostem přes objekt Nový Svit. Současně s tím 
by bylo možno zvýšit poplatek za vjezd na náměstí na 20 Kč, aby byl 
pro řidiče motivací využívat více plochu k parkování ve Svitu. Za zvá-
žení stojí i odkup zmiňovaného pozemku městem, aby na něm par-
koviště mohlo vzniknout trvale. Odhadovaná cena za zřízení dočasné 
parkovací plochy na asi 3.000 m² (cca 110 míst) je 600.000 korun.
12. Potíže s  předností v  jízdě při ranní cestě s  dětmi do  základních 
škol mívají řidiči na křižovatce ulic Oslavická a Školní. V oblasti chybí 
i parkovací místa pro návštěvy škol například při rodičovských schůz-
kách, a také pro dopravní hřiště. Řešení je navrženo a zaneseno v Bílé 
knize dopravy pod bodem 12. Nyní se již připravuje projektová doku-
mentace na okružní křižovatku a zřízení parkovacích míst podél sta-
vebnin Smejkal (14 míst), kde bude zrušen chodník. Náklady na vy-
budování okružní křižovatky jsou projektantem odhadnuty na  1,5 
mil. Kč, na parkoviště u stavebnin pak na 750 tis. Kč. Další místa (16) 
by bylo možno přidat i rozšířením parkovacího pruhu do stávajícího 
zeleného pásu na ulici Školní, což by vyšlo asi na 240 tis. Kč, a ještě 
50–60 parkovacích míst by mohlo vzniknout propojením ulic Oslavic-
ká a Školní s náklady cca 1.560.000 Kč.
13. Třináctým problémem je křižovatka ulic U  Světlé a  K  Novému 
světu, kde je nevhodně řešena přednost v jízdě a řidiči musejí zastavit 
v kopci a zejména v zimě pak mají problém znovu se rozjet. Byl podán 
návrh na změnu tak, aby řidiči jedoucí z ulic K Novému světu, Luční 
a Jana Zahradníčka přijíždějící spojovačkou z ulice Záviškova nemu-
seli dávat přednost v jízdě vozidlům z ulice U Světlé. Zajistí to svislé 
a vodorovné dopravní značení, jež vyjde asi na deset tisíc korun.
14. Bod pod číslem čtrnáct řeší zprůjezdnění potenciální objízdné tra-
sy hlavního tahu městem z ulice Jihlavská přes lávku u Valičkových 
ulicí Družstevní až na Třebíčskou dál na obchvat II/360 a zpět na Kar-
lov. Stávající lávka není stavěná na přejezd těžších vozidel, proto by 
byla nutná stavba nového mostu přes Balinku za asi 3 miliony korun. 
Současně s  tím by bylo nutno napravit i nepřehledné napojení ulice 
Družstevní na  Třebíčskou u  mostu přes železniční trať. Díky nové-
mu mostu přes Balinku by bylo možno původní lávku posunout blíž 
ke koupališti a současně tak řešit i přístup a parkování pro jeho hos-
ty. Ti by mohli přes letní sezonu parkovat na loukách, kde by vznikla 
zpevněná plocha o velikosti cca 1 000 m² s kapacitou asi 50 míst. Od-
hadované náklady jsou cca 2 miliony korun.
15. Další bod řeší opět nedostatek míst pro parkování, tentokrát v lo-
kalitě Nad Gymnáziem, Generála Jaroše, Čechova, Poštovní a  Bez-
děkov. Možností je využít asi polovinu částečně zpevněné plochy 

za hasičskou zbrojnicí, kde je hřiště hasičů. Zde by se vešlo asi 50 míst 
a náklady jsou odhadnuty na 840.000 Kč. Předpokladem ovšem je, aby 
předtím kraj opravil hřiště za gymnáziem a školy, jejichž žáci dosud 
cvičili za hasičkou, mohli chodit tam. Další místa jsou vytipována pří-
mo v ulicích na stávajících zelených plochách – Nad Sv. Josefem by 
mohlo přibýt až 20 míst za asi 360.000 Kč, na ulici Krškova 30 míst 
za cca 480.000 Kč, u trafostanice na Čechově ulici 8 míst za 120.000 Kč, 
pod jídelnou na  Poštovní 20 míst za  300.000 Kč, u  křižovatky Nad 
Gymnáziem/Čechova by se vešlo 10 míst za  168.000 Kč, dalších 10 
míst u bytových domů č. p. 1460, 1600, 1601 za 145.200 Kč. A konečně 
pro ulici Gen. Jaroše je zpracován projekt na 18 míst za 2.590.582 Kč.
16. Parkování řeší i bod 16, a to konkrétně pro zimní stadion v ulici 
Příkopy. Přímo u stadionu parkoviště je, ale nestačí při akcích. Vozidla 
proto parkují i podél komunikace na Vrchovecké, autobusové zastávky 
nevyjímaje. Například u Domu zdraví bývá o víkendu volno, ale to by 
znamenalo cestu pěšky asi 500 metrů, což se mnohým návštěvníkům 
ledního hokeje či bruslení zdá daleko. Proto se nabízí řešení v podobě 
parkoviště na Příkopech na volném pozemku cca 2 200 m² za zdí, kam 
by se vešlo až 90 míst. Ten nepatří městu, takže by musela předcházet 
jednání s vlastníkem. Náklady v případě dláždění zámkovou dlažbou 
by dosáhly 2.640.000 Kč a  v  případě pouhé úpravy frézovanou drtí 
440.000 Kč. Další podmínkou by pak byla výstavba lávky pro pěší přes 
řeku ke stadionu za asi 600.000 Kč.
17. Nedostačující parkoviště (40 míst) je i  u  městského hřbitova 
na Karlově. V bodu sedmnáct je navrženo jeho rozšíření na stávající 
zeleň vedle. Vešlo by se na ni dalších 62 nových míst a dle projektu by 
jejich zřízení stálo 2.615.529 korun.
18. Posledním bodem Bílé knihy dopravy, který hodlá město v  bu-
doucnu řešit, je cyklostezka od koupaliště do Balinského údolí. Ulice 
Uhřínovská je pod kopcem samá zatáčka a  pro chodce i  cyklisty je 
nebezpečné tudy procházet či projíždět z města do Balinského údo-
lí, kam míří i mnoho turistů. Variant řešení je několik. Vybudování 
chodníku se smíšeným provozem (chodci, cyklisté) od koupaliště až 
k  napojení do  Balinského údolí. Nutno by bylo jej někde podepřít 
opěrnou stěnou a zatrubnit příkopu. Náklady na chodník v délce 500 
metrů a šířce 1,5 m jsou vyčísleny na asi 1.500.000 korun, opěrná stěna 
je k tomu za 1.350.000 korun a zatrubnění za dalších 600.000 Kč. Pod-
statně levnější variantou by bylo vést zpevněnou komunikaci pro pěší 
i cyklisty podél Balinky kolem pomníku velkomeziříčské tragédie. Vy-
užit by byl i plánovaný nový přístup ke koupališti a obnovena by mu-
sela být povodní stržená lávka přes Balinku v Balinském údolí. Navíc 
by bylo nutno řešit vlastnické vztahy na mnoha pozemcích. Náklady 
na  750 metrů dlouhou a  1,5 metru širokou zpevněnou komunikaci 
s asi desetimetrovou lávkou k tomu jsou vyčísleny na cca 813.750 Kč. 
Nabízí se ale ještě jedna varianta řešení, a to vedením cesty mezi silni-
cí III/3494, tedy na Uhřínovské, a řekou po soukromých pozemcích. 
Bylo by nutno opět řešit dohodu s  vlastníky pozemků, vybudovat 
zpevněnou komunikaci a  také asi čtyřmetrovou lávku přes Lavičský 
potok. Celkové stavební náklady jsou odhadovány na 396.000 korun.

Připravila: Martina Strnadová

Bílá kniha dopravy – 2. část

Zhruba zde by měla být v budoucnu okružní 
křižovatka. Foto: Martina Strnadová

Bílá kniha dopravy - je ke stažení v pdf na adrese http://www.mestovm.cz/cs/mestsky-urad/odbory/odbor-dopravy-a-silnicniho-
-hospodarstvi/7456-bila-kniha-dopravy. 
Své připomínky můžete zasílat na mestovm@mestovm.cz nebo na Městský úřad, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí.

Při celkové opravě Třebíčské se počítá i s mostem 
u Jelínkovy vily. Foto: Martina Strnadová

Město zvažuje možnost zřídit aspoň dočasně ve Svitu 
odstavnou plochu pro auta. Foto: Martina Strnadová

Nový most místo lávky u Valičkových by řidičům mohl 
pomoci vyhnout se zácpě na 602. Foto: M. Strnadová

V ulici Čechova by mohla být k parkování využita asi 
polovina hřiště za hasičkou. Foto: Martina Strnadová

Asi 50 parkovacích míst by mohlo vzniknout v zelené 
ploše na Pionýrské a Mírové. Foto: Martina Strnadová

Komunikace na Třebíčské je ve špatném stavu. 
Zejména kolem Draka Kabelů. Foto: M. Strnadová
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řádky na neděli příspěvky od čtenářů

Středa 22. 5.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., Oslavice 18.00 mše sv. – o. Prajka. 
Čtvrtek 23. 5.: 7.00 mše sv. – o. Prajka, 18.00 mše sv. – o. L. Sz., Vídeň 
18.00 mše sv. – o. Prajka. Pátek 24. 5.: 8.00 mše sv. – o. L. Sz., 14.00–15.30 
příležitost ke svátosti smíření, 16.30 mše sv. na zahájení Noci kostelů – o. 
L. Sz., domov pro seniory 13.00 mše sv. – o. Prajka. Sobota 25. 5.: 7.00 
mše sv. – o. L. Sz., 18.00 mše sv. – o. L. Sz., Lavičky 12.00 mše sv. – o. 
Prajka. Neděle 26. 5.: 7.30 mše sv. – o. Prajka, 9.00 mše sv. – o. L. Sz., 
10.30 mše sv. – o. L. Sz., 16.00 májová pobožnost – poděkování za dar 
eucharistie, 18.00 mše sv. – o. Prajka. Bory mše sv. 24. 5.: Dolní Bory 
17.30 adorace, 18.00 mše sv. – o. Prajka; 26. 5.: 11.00 mše sv. – o. Prajka.
Farní oznámení: Středa – přípravy na 1. svaté přijímání, v 18.00 bude 
setkání dětí a mládeže, kteří nemají náboženství. Čtvrtek po večerní 
mši sv. bude teologická hodina. Pátek od 14.00 do 15.30 bude adorace 
nejsvětější svátosti a příležitost ke svátosti smíření a pokání, večer akce 
Noc kostelů, mše sv. v 16.30. Sobota v 9.00 nácvik před 1. svatým při-
jímáním, po něm zpověd’ dětí a jejich rodin. Neděle 1. svaté přijímání, 
mše sv. 9.00 a děkovná pobožnost pro všechny děti v 16.00. Děkujeme 
všem, kteří pracovali v kostele. Dne 5. července na Velehradě Národní 
poutí vyvrcholí jubileum 1 150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje 
na Moravu. Chtěli bychom uspořádat poutní zájezd na tyto slavnosti. 
Přihlásit se můžete v kanceláři do konce měsíce, cena bude cca 300–
400 Kč podle počtů účastníků.
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 

Cyril + Metoděj Proč protestuji proti výstavbě ‚malého obchvatu‘?
V  našem městě byla zavedena 
Bílá kniha dopravy, s  jejímž ob-
sahem jsme se mohli seznámit 
v  19. čísle týdeníku Velkomezi-
říčsko. Kromě opodstatněných 
dopravních problémů, které se 
musí řešit, je v této knize zahrnut 
bod č. 4, takzvaný „malý obchvat 
města“. Asi od roku 1998 je s ním 
počítáno v územním plánu měs-
ta. Přes četné výhrady a protesty 
se doposud nepodařilo přesvěd-
čit zastupitele, aby tento malý ob-
chvat z územního plánu vypusti-
li. Pokud zazněly protesty, byla to 

vždy jen hrstka lidí, kteří se sešli 
na schůzkách se starostou města. 
Je škoda, že tak málo občanů má 
zájem o  dění ve  městě. Mnohdy 
procitnou, až je pozdě. 
Proč protestuji proti výstavbě 
„malého obchvatu“?
Jeho trasa by vedla po  novém 
mostě přes řeku Balinku, čímž by 
se zničila podstatná část parčíku 
u brány. Dále by se zbourala „ka-
tovna“, za oběť by padlo nejméně 
60 stromů v  Čechových sadech 
a celý obchvat by vyústil u býva-
lých technických služeb. Vybu-

dování obchvatu prý požadovali 
hasiči a  záchranáři pro případ 
dopravního kolapsu na  Novosa-
dech. Tak se ptám, zda v dnešní 
době nemáme v  případě nou-
ze dost objízdných tras? Jedna 
úniková cesta vede obchvatem 
na  Třebíč kolem Draka Kabely, 
druhá v  krajním případě sídliš-
těm Čechovy sady. A už vůbec se 
neptám, jak často k tak závažným 
situacím dochází. 
Neumím si představit, že nám 
zničí klidovou zónu Čechovy 
sady, kudy denně projdou stovky 

lidí. Jakoby nestačilo, že musely 
padnout krásné stromy kolem 
řeky, další vzrostlé stromy byly 
pokáceny ve Františkově (výstav-
ba Kauflandu!). Co zanecháme 
budoucím generacím? Jen silnice 
a město bez souvislé zeleně?
Občané, ozvěte se včas, dokud 
nám tu ještě trochu přírody zby-
lo.
Apeluji také na zastupitele města, 
aby hlasovali pro změnu územní-
ho plánu a nesmyslný „malý ob-
chvat“ z něho vypustili.

Jitka Kůpová

Událost, která měla rozhodujícím 
způsobem určit další běh jejich 
života, byla prosba knížete Ras-
tislava z  Velké Moravy k  císaři 
Michaelu III., aby jeho národům 
poslal „biskupa a učitele ... který 
by byl schopen vyložit jim pravou 
křesťanskou víru v  jejich vlastní 
řeči“ (srov. Vita Const. XIV, 2-4).
Ochotně úkol přijali, vydali se 
na cestu a pravděpodobně už v roce 
863 dorazili na  Velkou Moravu, 
která tehdy byla státem různých 
slovanských národů střední Evro-
py, kde se protínaly vlivy Východu 
a Západu. Mezi těmito národy za-
hájili misii, které oba věnovali celý 
zbytek svého života na  cestách, se 
strádáním, utrpením, nepřátelským 
smýšlením a  pronásledováním… 
(Slavorum apostoli č. 5).
Přesně v  letošním roce je to 1 150 
let, kdy Bratři ze Soluně – Cyril 
a Metoděj – přišli na Moravu. Přišli 
jako misionáři ještě nerozděleného 
křesťanství. Přišli nejenom jako hla-
satelé Evangelia, ale také jako nosi-
telé nové kultury a mentality. Mohli 
bychom říci, že donesli do  střední 
a  jižní Evropy křesťanskou filozo-

fii a  etiku. Zasloužili se o  vzdělání 
a další vývoj slovanských kultur, ze-
jména literatury. Jejich dílo se stalo 
vynikajícím přínosem pro tvorbu 
společných křesťanských kořenů 
sjednocené Evropy.
A proto nejde jenom o jubileum 
věřících, ale všech, kteří vyrostli 
ve  slovanské kultuře. Nejbližší 
doba nabízí příležitosti, abychom 
se vrátili ke kořenům.
Dne 25. května se v Mikulčicích 
koná Setkání kultur – proběhne 
za účasti Bartoloměje, patriarchy 
konstantinopolského.
Dne 4.–5. července se na  Vele-
hradě konají Dny lidí dobré vůle, 
které vyvrcholí Národní poutí 
v  den slavnosti sv. Cyrila a  Me-
toděje 5. července za  účasti pa-
pežského legáta kard. Josipa Bo-
zaniće, záhřebského arcibiskupa.
A  chtěl bych také doporučit všem 
výstavu s názvem Cyril a Metoděj. 
Doba, život, dílo, která se koná 
v  Brně. Nejde jen  o  představení 
cyrilometodějské mise, ale i o před-
stavení cyrilometodějských stop 
v hudbě, divadle, literatuře a lidové 
kultuře.       P. Lukasz Szendzielorz

O víkendu 26.–28. dubna 2013 se country taneční skupina Kosatky TJ 
Sokol Velké Meziříčí zúčastnila 22. ročníku Celostátního setkání dět-
ských country tanečních souborů. Celý víkend zde probíhaly výukové 
semináře s různými styly country, na kterých Kosatky nemohly chy-
bět. Součástí byla i tradiční taneční soutěž. V kategorii moderní coun-
try mladší Kosatky se svojí choreografií „Kovboj je správnej chlap“ 
skončily na druhém místě. Toto pěkné umístění jim bude připomínat 
cena v podobě stříbrného pohárku. Našim mladším Kosatkám blaho-
přejeme a věříme, že přibudou i další taneční úspěchy.

Za Kosatky Radka Jelínková, foto: archiv skupiny Kosatky

Kosatky bodovaly

Druhým rokem se konala v Mar-
tinicích besídka pro maminky 
organizovaná místními dob-
rovolníky. Letos se uskutečnila 
5. května 2013 v tamním kultur-
ním domě. Při příchodu chlapci 
rozdávali maminkám a babičkám 
narcisky, které děti vyráběly.
Nejprve se představily mladší 
děti. Jejich pásmo se neslo v du-
chu řemesel. Na  pódiu se tedy 
postupně objevovali sedláci, ko-
váři, mlynáři, pekařky, kominíci, 
švadlenky, zahradníci a muzikan-
ti. Celkem se vystřídalo 25 dětí. 
Během tohoto vystoupení zazně-
la spousta říkadel a  29 lidových 
písniček o řemeslech. Na každou 
písničku měly děti připravené 
různé tanečky. Například sedláci 
tančili s  cepy, švadlenky s  jehla-
mi, kominíčci vymetali štětkami 
komíny a zahradníci s lopatkami 
vyšli do zahrady, kováři kladívky 
kuli a  kovářky pofukovaly, mu-
zikanti předvedli svoje hudeb-

ní nástroje, a  to zdaleka nebylo 
vše. Všichni měli na sobě krásné 
kostýmy. Celé pásmo doprovázel 
skvělý hudební doprovod a zpěv 
v podání R. Uchytilové ml. a M. 
Horké. Představení se odehrávalo 
před kulisami, které představova-
ly náves.
Další částí programu bylo vystou-
pení starších chlapců a  dívek. Ti 
si nejprve připravili Prodanou 
nevěstu. Svého úkolu se všichni 
zhostili znamenitě, zvláště ti, kteří 
hráli hlavní role. Mluvené slovo 
se střídalo s  úryvky árií z  opery, 
ty byly pouštěny jako playback. 
Potom následoval country tanec 
opět v podání starších. Klobouky 
a modré sukně dodaly vystoupení 
potřebnou westernovou atmosfé-
ru a  vystoupení šesti tanečních 
párů tak roztleskalo zaplněný sál. 
Poslední vystoupení patřilo tatín-
kům, ti měli pro diváky připra-
veno malé překvapení v  podobě 
tance na píseň Máma od skupiny 

Lunetic. Též se od diváků dočka-
li bouřlivého potlesku. Na  závěr 
starosta obce Michal Drápela po-
děkoval všem účinkujícím a  or-
ganizátorům, kteří od  publika 
sklidili velký potlesk a obdiv. Pak 
následovalo občerstvení pro ma-
minky v podobě zákusků a kávy.
O  hezký kulturní zážitek a  pří-
jemně strávené nedělní odpoled-
ne se postaralo 37 dětí z Martinic 

ve věku 4–16 let. Akci zorganizo-
valy místní maminky R. Uchyti-
lová, M. Matulová, K. Smejkalová 
a  L. Chadimová, které s  dětmi 
nacvičovaly vystoupení, malova-
ly kulisy, šily kostýmy a vyráběly 
rekvizity. Finančně tuto akci pod-
pořila obec Martinice. 
Díky patří všem, kteří se na rea-
lizaci této vydařené akce podíleli.

-mm-, foto: archiv obce

V Martinicích uspořádali besídku pro maminky

Ve  středu 15. května 2013 pořá-
dala Hotelová škola Světlá a  OA 
Velké Meziříčí tradiční gastrono-
mické soutěže, kterých se zúčast-
nili žáci hotelových škol z  celé 
republiky.
Martini&Bacardi cup – 15. roč-
ník klasické barmanské soutěže. 
Soutěž v kategorii Junior – classic 
byla určena pro žáky středních 
hotelových škol, středních od-
borných učilišť a mladé barmany 
do  20 let, odborným garantem 
soutěže byla, jako již každoročně, 
PhDr. Zdeňka Endlicherová. Le-
tošního ročníku se zúčastnilo 28 
soutěžících, kteří reprezentovali 
10 středních škol. Nejen vítězka 
soutěže Markéta Sovišová ze SŠ 
PHZ Uherské Hradiště a  naše 
žákyně Jana Tvrdíková, která 
získala cenu Monin, ale všichni 
soutěžící předvedli velkou snahu 
a mistrovství.

Další gastronomickou soutěží, 
která se konala jako nultý roč-
ník, byl Barista Světlá cup – Mistr 
kávy junior. Soutěže se zúčast-
nilo 8 studentů ze 3 středních 
odborných škol, kde se poměrně 
nákladné výuce mladých mistrů 
kávy věnují. Garantem soutěže 
a  hlavním komisařem byl Mi-
chal Křižka, držitel certifikace 
SCAE barista Level 2, sponzorsky 
soutěž podpořil distributor kávy 
Libor Hájíček. Pěkný úspěch za-
znamenaly studentky ze Světlé 
Kateřina Hylasová a  Michaela 
Škodová, které se umístily na  1. 
a 3. místě.
A  konečně venku v  areálu školy 
proběhla již tradiční soutěž Gas-
tro štafeta. Hotelová škola Světlá 
a Obchodní akademie připravila 
v rámci odborné přípravy na po-
volání celostátní soutěž s názvem 
Gastroštafeta. Letos proběhl již 

třetí ročník této soutěže, které se 
zúčastnily školy ze Vsetína, z Po-
ličky, z Dačic, ze Znojma, z  Ha-
vlíčkova Brodu, z Blanska, z Vel-
ké Bíteše a samozřejmě z Velkého 
Meziříčí. První místo vybojovala 
dvojice studentů ze Světlé Radim 
Maštera a  Kamila Ondráčková. 
Všichni se skvěle bavili, a tak ví-
tězi byli nakonec všichni. 
Nezapomněli jsme ale ani 
na tradiční trhy na náměstí, kde 
jste nás mohli navštívit a ochut-
nat míchané nápoje, připravené 
podle našich originálních re-
ceptur.
Den plný gastronomických sou-
těží na Světlé se opravdu vydařil. 
K tomu jistě přispělo krásné po-
časí, dobrá nálada a zaujetí všech 
účastníků, ale také perfektní 
organizace soutěží, a  za  to patří 
velké poděkování všem zaměst-
nancům školy.

V  této souvislosti upozorňuje-
me, že tradiční 36. Gastroden, 
který jsme dosud pořádali prá-
vě v  polovině května, se koná 
v  prostorách školy ve  středu 
16. října 2013. K této změně nás 
vedla především kolize tradiční-
ho termínu gastrodne s  termí-
nem maturitních zkoušek „nové 
maturity“, ty začínají 2. května. 
Říjnový termín zároveň umožní 
žákům 4. ročníku, aby zkušenos-
ti ze své odborné činnosti během 
gastrodne začlenili do své matu-
ritní práce.
Věříme, že veřejnost přijme s po-
chopením tuto termínovou změ-
nu. Již dnes se těšíme na všechny 
přátele Světlé, kteří nás 16. října 
2013 přijdou navštívit a  zhléd-
nout gastronomické dovednosti 
našich žáků.
Mgr. Stanislav Svoboda, zástupce 

ředitelky školy, foto: archiv školy

Na Světlé proběhly gastronomické soutěže
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Sobota 25. 5. MUDr. Magdale-
na Fillová, Poříčí 11, Velké Me-
ziříčí, tel.: 566 522 442. Neděle 
26. 5.  MUDr. Věra Havlíčková, 
Radostín nad Oslavou 71, tel.: 
566 670 216. Ordinační doba 9–12 
hodin. Telefonicky ověřte aktuální 
stav na  příslušném stomatologic-
kém pracovišti. Zubní LSPP po-
skytuje Úrazová nemocnice Brno, 
Ponávka 6, po–pá 17–7 hodin, 
víkendy, svátky nepřetržitě, tel.: 
545 538 421.            (www.nnm.cz)

Zubní pohotovost

Noc kostelů ve Velkém Meziříčí 
se koná pod záštitou starosty města 

ing. Radovana Necida. 
Akce je pozváním všech lidí dobré 

vůle ke společnému setkání 
a k naslouchání zajímavých témat.

PROGRAM 
V KOSTELE SV. MIKULÁŠE 
VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ

16.00–16.20 představení Noci kostelů,
 modlitba za Noc kostelů,  
 pozdrav starosty ing. Radovana Necida 
 a ThDr. Lukasze Szendzielorze
16.30–17.15 mše svatá, P. Lukasz Szendzielorz
17.15–17.55 Haleluja, všichni zpívají – rytmické písně v podání 
 velkomeziříčské scholy
18.00–18.25 Písničky pro radost – písničky z pohádek v podání 
 pěveckého sboru Sluníčko
18.30–19.00 Za uměním sedmi století – prohlídku kostela komentuje  
 PhDr. Marie Ripperová, historička Muzea Velké Meziříčí
19.00–19.40 Buď světlem nám – recitál Pavly Kamanové 
 a Anety Vrbkové
19.40–20.00 Bachovy melodie, varhany Marie Prášková, 
 housle Marie Rosová, příčná flétna Alžběta Pospíšilová
20.00–20.30 Známe své přímluvce? – P. Miroslav Prajka o světcích
20.30–21.15 Johanka z Arku – Muzikál v podání pěveckého 
 sboru Harmonie
21.15–21.45  Kdyby kostel mohl vyprávět – komentovaná prohlíd- 
 ka kostela 
21.45–22.00 Chvíle pro vícehlas – varhany Marie Prášková, 
 zpěv Markéta Rozmarinová, Marie Rosová, 
 Kateřina Rosová, Olga Dvořáková, Ludmila Zemanová,  
 Tomáš Rozmarin 
22.00–22.30  Na cestu s námi vyjdi, pane – čtení ze Starého zákona
 s P. Lukaszem Szendzielorzem
22.30–23.00 Hudba starých a nových časů – skladby pro varhany 
 a zpěv
23.00–23.30 Modlitba za město – varhanní hudba na rozloučenou
18.00–23.00 Noční město s nadhledem – volný vstup na věž kostela 

Změna programu vyhrazena.
Více na www.nockostelu.cz, www.dekanstvivm.horacko.com

NOC KOSTELŮ – 24. 5. 2013

Start a cíl: v sobotu 1. 6. 2013, fotbalový areál TJ Jiskra Měřín
Prezence: pěší turisté: 7.00–9.00 hodin,
cykloturisté: 8.00–10.00 hodin. 
Na startu obdrží každý účastník mapku a popis trasy. 
Doporučujeme turistické mapy edice KČT č. 79 Jihlavsko a č. 84 Vel-
komeziříčsko, pro cyklotrasy i mapu č. 21 z edice cykloturistických 
map KČT.
Trasy pro pěší turisty:
15 km: Měřín, Blízkov, Dědkovská hora, Netín, Blízkov, Měřín
25 km: Měřín, Blízkov, Dědkovská hora, Netín, Kněžský rybník, Olší, 
Netín, Blízkov, Měřín
35 km: Měřín, Blízkov, Dědkovská hora, Netín, Kněžský rybník, Olší, 
Mostiště, U Tří křížů, Lavičky, Závist, Netín, Blízkov, Měřín
50 km: Měřín, Blízkov, Dědkovská hora, Netín, Bory, Sklené n/O., 
Mazlův rybník, Radenice, Cyrilov, Vídeň, Mostiště, U Tří křížů, Lavič-
ky, Závist, Netín, Blízkov, Měřín
Cyklotrasy:
25 km: Měřín, Blízkov, Netín, Olší, Mostiště, U Tří křížů, Lavičky, Ko-
chánov, Blízkov, Měřín,
45 km: Měřín, Blízkov, Netín, Olší, Mostiště, Velké Meziříčí, Martini-
ce, Lhotky, Březejc, Jabloňov, Dolní Heřmanice, Velké Meziříčí, U Tří 
křížů, Lavičky, Kochánov, Blízkov, Měřín,
65 km: Měřín, Blízkov, Netín, Olší, Mostiště, Velké Meziříčí, Marti-
nice, Lhotky, Březejc, Ronov, Osová Bítýška, Jáchymov, Holubí Zhoř, 
Tasov, Velké Meziříčí, U Tří křížů, Lavičky, Kochánov, Blízkov, Měřín
85 km: Měřín, Blízkov, Netín, Olší, Mostiště, Velké Meziříčí, Martini-
ce, Lhotky, Březejc, Ronov, Osová Bítýška, Vlkov, Velká Bíteš, Jasenice, 
Naloučany, Vaneč, Tasov, Velké Meziříčí, U Tří křížů, Lavičky, Kochá-
nov, Blízkov, Měřín
100 km: Měřín, Blízkov, Netín, Olší, Mostiště, Velké Meziříčí, Martini-
ce, Lhotky, Březejc, Ronov, Osová Bítýška, Vlkov, Velká Bíteš, Jasenice, 
Naloučany, Ocmanice, Častotice, Pozďatín, Pyšel, Vaneč, Tasov, Velké 
Meziříčí, U Tří křížů, Lavičky, Kochánov, Blízkov, Měřín
Startovné: pěší trasy 30 km a 50 km, cyklotrasy 45 km, 65 km, 85 km 
a 100 km 20 Kč, pěší trasy 15 km a 25 km a cyklotrasa 25 km 10 Kč, 
členové KČT (po předložení průkazu KČT) sleva 50 %
Občerstvení: na trasách (v restauracích a krčmách) a v cíli.
Bližší informace lze získat na e-mailové adrese jcf@seznam.cz a tel.: 
602 129 021
Měřínská padesátka je pořádána s podporou městyse Měřína, města 
Velkého Meziříčí, Základní školy Měřín, časopisu Turista a webové 
databáze turistických akcí www.nacestu.cz.

Velkomeziříčské Náměstí čeká poslední květnovou sobotu hudební 
maraton. Uskuteční se již sedmý ročník charitativního koncertu Mu-
zikanti dětem, který bude pomáhat sdružení, jež se zabývá prací s hen-
dikepovanými či zdravotně postiženými dětmi.
Výtěžek z letošního ročníku koncertu obdrží Asociace rodičů a přátel 
zdravotně postižených dětí v ČR, jejíž klub působí i ve Velkém Meziříčí. 
„Toto sdružení bylo založeno v roce 1995, a hlavním důvodem byl nedo-
statek informací týkajících se postižených dětí a jejich problémů,“ sděli-
la jeho předsedkyně Jitka Pacalová. „Finanční prostředky, získané díky 
koncertu, chceme použít na stavbu zahradního domku, který bude slou-
žit jako zázemí pro 
naše klienty hi-
pporehabilitace,“ 
upřesnila.
Bohatý program
V první části kon-
certu se poslu-
chačům představí 
velkomeziříčský 

orchestr základní umělecké školy, kapely Pearlštejn, Jumping Drums, 
P!nk Tribute. V podvečerních a večerních hodinách čeká návštěvníky 
vystoupení hudebních skupin Nonsense, Support Lesbiens a Renovace 
Rock. Dále dění na pódiu zpestří taneční skupina Crazy Team a pro 
návštěvníky bude připravena tipovací soutěž o hodnotné ceny.
Nejen hudební produkce v sobotu 25. května oživí velkomeziříčské 
náměstí. Pro zájemce z řad návštěvníků koncertu budou připraveny 
členy asociace tvořivé dílny. Nejmenší návštěvníci nepochybně neodo-
lají skákacímu hradu, který je též tradiční součástí nabídky. 
Samozřejmě netřeba zmiňovat, že občerstvení je po celou dobu konání 

akce zajištěno.

Kdy? 
Sobota 25. květ-
na, začátek ve 14 
hodin. Kde? Ná-
městí ve Velkém 
Meziříčí.

        -md-

Měřínská padesátka – 42. ročníkKoncert Muzikanti dětem pomůže Asociaci rodičů 
a přátel zdravotně postižených dětí v ČR 

Organizace SPCCH pořádá zájezd do Prahy 
na světovou premiéru nejkompletnější kolekce 

plakátů Alfonse Muchy 
ze soukromé sbírky Ivana Lendla.

zájezd se uskuteční 12. 6. 2013. Cena 250 Kč.
Vstupné pro členy SPCCH uhradí organizace. 

Ostatní účastníci zájezdu si hradí vstupné sami.
Vstupné plné 180 Kč, děti, studenti, senioři 90 Kč, 

skupinové vstupné 130 Kč.
Přihlásit se můžete nejpozději do 3. 6. 2013 každé pondělí

 v Klubu důchodců na Komenského ulici. Při přihlášení se vybírá 
záloha 100 Kč. Bližší informace na tel.: 776 002 492.

Přijímací talentové zkoušky 
ZUŠ Velké Meziříčí

Hudební a výtvarný obor: 
27.–31. 5. 2013, 14.00–17.00

Taneční obor: 
28. 5. 2013, 13.00–17.00 

Literárně–dramatický obor: 
31. 5. 2013, 15.00–18.00
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■ Selata a vepřové půlky 30–45 
kg. Volejte po 16. hodině, tel.: 
737 825 873.
■ ND na Renault Espace, veške-
ré náhradní díly, modrá metalí-
za, benzin. Cena dohodou. Tel.: 
739 902 188.
■ Rozkládací pohovku. Vhodná 
na každodenní spaní. Barva čer-
vená. Je nová a  nepoužitá. Cena 
dohodou. Tel.: 775 358 576.
■ Darling s  motorem, patkový 
L-motor 14 koní, pojízdný L-mo-
tor 4 koně, proorávačku brambor 
– 3 brázdy. Tel.: 604 112 330.
■ Simson Enduro, modrá meta-
líza, stav výborný. Cena 10 tis Kč. 
Tel.: 776 336 682.
■ Nabízím Peugeot 250, k využití 
na 2 roky ježdění, vše na 2 roky 
zaplaceno. Tel.: 776 008 310.
■ Obkladačky bílé – 20 m², roz-
měr 15×20 cm. Nové a  nepouži-
té, zabalené, 100 Kč/1 m².  Sleva 
300 Kč. Tel.: 776 008 310.
■ Ohybačku plechu tovární vý-
roby, do  1 m, ještě upravená. 
Cena 7.500 Kč. Tel.: 776 008 310.
■ Konzumní a  sadbové bram-
bory odrůdy Adéla, Belana, Ma-
rabel. Dále prodám pšenici a ječ-
men. Tel.: 607  299  168, nejlépe 
po 16. hodině.
■ Trubkové lešení + podlážky, 
stavební vrátek + výtah a  hor-
ní kladky. Míchačku na  4 ko-
lečka betonu. Švajc kompletní 

na  vozíku. Tel.: 606  157  522.
■ Štěňata německého ovčáka. 
Tel.: 737 999 009.
■ Vozík za  frézu Vari a  dále 
prodám jednobubnovou ro-
tační sekačku k  Vari. Cena 
dohodou. Tel.: 605  299  908.
■ Sklenice 0,7–1 l na zavařování, 
vhodné i pro včelaře na med. Asi 
200 ks. Tel.: 732 408 515.
■ Plynový kotel Junkers a  ply-
nový bojler 155 l, 12 kW. Cena 
dohodou. Tel.: 604  245  017.
■ Váhy k  selskému vozu. 
Dále prodám okno bílé, za-
sklené 60×160 cm. Obo-
jí cena dohodou. Tel.: 
732 751 515.
■ 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.

■ Štěně světlého labradora 

(i bez PP). Tel.: 736 116 678.
■ Motor na ČZ 125, 175. I ne-
kompletní. Tel.: 737 141 612.
■ Sekačku na vysokou trávu. Při-
jedu. Tel.: 776 244 164.

■ 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 RD 4+1 z  r. 1976 
ve Velké Bíteši. Cihlový, patrový, 
podsklepený, zahrada, garáž, 2× 
balkon. CP 322 m². Cena 2,7 mil. 
Tel.: 775 214 919.

■ Prodám RD 4+kk po  kom-
pletní rekonstrukci v  Osové 
Bítýšce. Velká zahrada, garáž, 
další prostory, CP 1187 m². Cena 
2.650.000 Kč. Tel.: 603 570 388.
■ Prodám RD 2+1 ve  Svařeno-
vě, částečně podsklepený, zahra-
da 1187 m², cena 1.500.000 Kč. 
Volejte po  18. hodině tel.: 
732 908 611.

■ Prodám byt 3+1 na Družstev-
ní ulici ve VM. Cena  stanovena 
dohodou. Tel: 737 209 513.
■ 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.

■ Pronajmu byt 2+1 na  uli-
ci Kolmá ve  Velkém Meziříčí. 
Ihned volný. Tel.: 602 572 603.
■ Pronajmu cihlový byt 2+1 

na  ulici Krškova. Od  1. 7. 2013. 
Tel.: 777 734 530.
■ Pronajmem byt 3+1 ve Velkém 
Meziříčí, ulice Záviškova, cena 
dohodou. Tel.: 608 484 440.
■ Pronajmu byt 3+1 blízko cen-
tra, relativ. klidná lokalita ul. 
Bezděkov č. 81, obytná plocha 
70 m², 5. patro. Dům je zatep-
len, nová plastová okna, nově 
rekonstruovaný výtah. V  r. 2011 
byl byt částečně rekonstruován 
(úprava byt. jádra, nové podla-
hové krytiny, koupelna, WC). 
Ve  vybavení kuchyňská linka 
a plynový sporák. Vlastní plyno-
vý kotel (vytápění a ohřev vody), 
náklady na  teplo jsou minimál-
ní. K  bytu patří 2 sklepní kóje 
(1. na  patře, 2. v  suterénu). Ná-
jemné 7.500 Kč (zahrnuje fond 
oprav, splátku úvěru na  zatep-
lení, 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 2+1 na  ul. 
Krškova, ve  Velkém Meziříčí, 
3. patro, volný ihned. Vo-
lejte večer, tel.: 724  771  763. 

■ Poptávám firmu k  provedení 

rekonstrukce dřevěného scho-
diště v  rodinném domě. Tel.: 
737 209 513.
■ Poptávám firmu k  zhoto-
vení zahradní pergoly. Tel.: 
737 209 513.
■ Vyměním kravský chomout 
za  0,04÷0,5 l slivovice. Tel.: 
732 751 515.

■ Starší kuchyňský robot 
Eta s  příslušenstvím. Tel.: 
566 522 719, 731 138 085.
■ Fenu německého ovčáka, 
starou 2 roky. Z  rodinných 
důvodů. Tel.: 737  999  009.
■ Štěňátka kříženců, 3 pejsci a 2 
fenečky. Daruji do  dobrých ru-
kou. Tel.: 721 553 029.
■ Hlínu za vlastní odvoz. Loka-
lita Velké Meziříčí. Marek R., tel.:  
777 593 494.

■ Příjemná žena hledá kama-
rádku nebo kamaráda od 55 let 
výš na návštěvu kultury, dovole-
nou a pod.  Tel.: 724 851 044.

              

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!

▶ SOS  (sdružení obrany spotřebitelů) – pravidelná poradna
otevřena každou středu 14—16 hodin v nové budově MěÚ (obecní živnostenský úřad, dveře č. 4).
▶ Občanská poradna 

poRadny na MěstskÉM Úřadě

Občanská poradna Žďár nad Sázavou se sídlem ve Žďáru nad Sáza-
vou, Dolní 165/1, poskytuje odborné sociální poradenství občanům 
v  nepříznivé sociální situaci nebo jim taková situace hrozí. Rady 
a informace jsou občanům poskytovány v oblasti práva pracovního, 
rodinného, občanského, oblasti sociální, finanční a dluhové proble-
matiky, exekučního řízení, pojištění, náhrady škody, bydlení, ochra-
ny spotřebitele, občanského soudního řízení, a dalších. 

Poradenství je bezplatné, nestranné a  diskrétní. Občané mohou 
své problémové situace konzultovat s poradkyní anonymně. 
Poradenské dny ve Velkém Meziříčí: středy v sudých týdnech od 11.30 
do 15 hodin v budově MěÚ Velké Meziříčí v zasedací místnosti ve 2. 
patře. 
Tel.: 721 137 458. Více o službách Občanské poradny Žďár nad 
Sázavou na webových stránkách www.opzdar.cz.

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

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. 

▶ 22. 5. od 7.30 do 14.45, ul. Hornoměstská od č. p. 390 (č. p. 800) 
obě strany směrem do města, Pod Hradbami, Radnická po MěÚ, Skři-
vanova, Zámecká po Policii ČR, Zám. schody 1203 a 53, Malá strán-
ka, Třebíčská od  Hornoměstské po  býv. technické služby, Nádražní 
od Třebíčské po Družstevní, V Jirchářích.
▶ 23. 5. od 7.30 do 14.45, MŠ Čechova, Čechova (1455, 1460, 1523, 
1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1660), Gen. Jaroše (od č. p. 1474 
po 1660, Poštovní 1392, 552, 557, Sokolvská 1535, 1589, 1590, 287.
▶ 27. 5. od 7.30 do 14.45, Bezděkov 201, 950, Vrchovecká (od Novosad 
po č. p. 186 – pod dálničním mostem), Podhradí, Poříčí 164, 808, 844, 
Příkopy (od ZS po č. p. 174), zimní stadion.                                     -E.ON- 

Nepůjde elektrický proud

Přijmeme řidiče

 
pro vnitrostátní 
kamionovou dopravu. Pra-
cujeme pro společnost Lidl  

Stránecká Zhoř. Tel.: 
604 860 686.

O R L Í  H N Í Z D O
BERCHTESGADEN 
– JEZERO KÖNIGSEE

1. 6. (sobota)
C ena 890 Kč

Nástup:  ▶ VM (Billa)  1.00  
▶ Měřní 1.15; ▶ Jihlava 1.35 
Informace, objednávky tel.: 
607 541 915, 775 055 501

www.miris-tour.cz

AUTOKAROSÁŘE 

Tel.: 608 666 320, e-mail.: zachoval@horacke-vm.cz

Firma Horácké autodružstvo Velké Meziříčí, 
K Novému nádraží 1345  přijme

Nabízíme perspektivní práci v příjemném prostředí, 
dobré platové podmínky. Nástup možný ihned.

Dále nabízíme k podnájmu byt 2+1, 70 m². 
Možno také jako ubytovna.

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

O prázdninách připravím na 
reparát a na dobrý start na 

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

NABÍDKA 
STAVEBNÍCH PARCEL

Obec Uhřínov nabízí 
k prodeji 

stavební parcely 
v nové zástavbě RD. 
Cena 350 Kč/m². 
Více informací na 

www.uhrinov.cz nebo 
na tel.: 566 520 440,

777 492 985.

Hostinec U Brány 
(Komenského ul.) 
zve k posezení 
na zahrádce

po–čt 10–21, pá 9–23, 
so 16–23, ne 18–12, 

16–21 hodin

Výuka jazyků ve Velkém Meziříčí.
Kurzy pro děti i dospělé! 

Vytvořte si vlastní 
Prázdninový kurz na míru! 
Využijte naši mimořádnou letní 
nabídku 2 os za cenu 1 os!

Domov pro seniory Velké Meziříčí nabízí k pronájmu moderně vyba-
vené školící prostory Univerzity třetího věku. Přednášková místnost 
má kapacitu 24 míst a je vybavena prezentační technikou (notebook, 
interaktivní tabule, dataprojektor, flipchart a mikrofon). K dispozici 
je i počítačová učebna se čtyřmi počítači. Součástí školicích prostor je 
kuchyňka a WC. V domově lze také objednat obědy či drobné občer-
stvení pro účastníky.
Bližší informace o ceně se dozvíte na internetových stránkách domova: 
www.domovvelkemezirici.cz nebo se obraťte na paní Gruberovou, tel.: 
734 875 428, tel.: 561 201 570, email: gruberova@domovvelkemezirici.cz.

(placená inzerce)

Nabídka pronájmu školicích prostor

Inzerce, tel.: 
566 782 009, 739 100 979.
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kph - nabídka sezony 2013/2014

společenská RUbRika sUdokU

Společenská rubrika – uzávěrka společenské rubriky je v pátek 
ve 12 hodin. Příspěvky s fotografiemi lze kromě osobního předání 

v redakci (Náměstí 17, Velké Meziříčí)
také zasílát e-mailem: velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz

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

Informace o předplatném do Horáckého 
divadla v Jihlavě

Jupiter club, s. r. o. ve spolupráci s  uměleckou agenturou Globart, 
s. r. o. přinášejí nabídku nové sezony KPH 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. Vstupné: 250/180 Kč 
(děti, studenti, senioři)

■ Pavla Kopecká – harfa, Libor Bartoník – hoboj, 14. 11. 2013
Pavla Kopecká vystudovala hru na  harfu na  brněnské konzervatoři 
ve třídě Mgr. Mileny Chromkové a na Hudební fakultě pražské AMU 
ve  třídě prof.  Renaty Kodadové. Členka orchestru Národního diva-
dla v Brně, dále členka Tria Debussy. Libor Bartoník studoval v letech 
1989–1995 obor hra na hoboj na brněnské Konzervatoři u prof. P. No-
váka. Dále pokračoval ve studiu na JAMU v Brně pod vedením J. Bar-
toníka, kterou absolvoval v roce 1999. Spolu se svými rodiči se podílel 
na  nahrávání skladeb pro dva hoboje a  anglický roh, od  roku 1995 
je členem komorního souboru Brněnské dechové kvinteto. 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 – sop-
rán, Roman Hoza – baryton). Moravské klavírní trio ve spolupráci 
s operními sólisty představí svátečně laděný program, zaměřený také 
na slavné árie a dueta z oper a operet světového repertoáru. 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. V  repertoáru souboru jsou zejména 
skladby klasiků doplněné 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 
generace. Největším úspěchem souboru je vítězství na  Mezinárodní 
soutěži Leoše 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 nejlepší interpretaci 
díla Bohuslava Martinů. 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). Předprodej vstupenek a abo-
nentek: 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-

Autor sudoku: 
Zdeněk Málek ©, 

obtížnost těžká.
Řešení dnešní sudoku 

otiskneme příště.
Řešení z min. čísla ←

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

Vzpomínky

Blahopřání

❧ Čas plyne, 
vzpomínky zůstávají. ❧

Dne 24. května tomu bude 8 let, 
co nás navždy opustil manžel, 
tatínek, dědeček, pan

Bohumír Koudela 
ze Lhotek

Stále vzpomínají manželka 
a děti s rodinami.

Dne 26. května 2013 vzpome-
neme 30. výročí úmrtí pana 

Františka Požára 
z Velkého Meziříčí.

Za tichou vzpomínku všem, 
kteří jste ho znali a měli rádi, 

děkuje rodina.

Dne 28. května vzpomeneme 
100. výročí nedožitých narozenin 
pana 

Antonína Aubuse,
dlouholetého zaměstnance stát-
ní banky a spořitelny ve Velkém 
Meziříčí.

S láskou vzpomíná 
syn Karel s rodinou.

Dne 25. května oslaví své 85. na-
rozeniny náš tatínek a dědeček, 
pan 

Ladislav Doležal.

Do dalších let Ti přejeme hlavně 
hodně zdraví 

a božího požehnání, 
za vše, co jsi pro nás udělal 

Ti děkujeme.

Jménem celé rodiny dcera Pavla

Součástí prohlídkové trasy muzea je v letošním roce výstava Šálek la-
hodného moku. Návštěvníci se mohou potěšit pohledem na šálky roz-
ličných tvarů i vzorů od proslavených porcelánek v Míšni či Vídni až 
po obyčejný „kafáč“ bez označení výrobce. Představeny jsou i nápoje 
– čaj, káva, čokoláda či melta.

-ripp-

OZNÁMENÍ:
Poslední 6. představení divadelní sezony HDJ 2012/2013 sk. O se 
uskuteční ve středu 19. června 2013 v 19 hodin. 
Hra Michala Frayna BEZ ROUCHA – bláznivá komeide o divadle 
na divadle. Za poněkud dvojsmyslným názvem se neskrývá žádná 
erotika, nýbrž originální komedie světoznámého dramatika z diva-
delního zákulisí. První část představení diváka zavede na generálku 
divadelní hry s názvem Sardinky, Sardinky!, odehrávající se v noci, 
pouze několik hodin před samotnou premiérou. Generálka doopravdy 
připomíná katastrofu. Nic se nedaří a nic nefunguje. Na pódiu vládne 
takový zmatek, že je div, že se generálka dohraje až do konce. V druhé 
polovině představení čeká diváka pohled na stejné představení po mě-
síci repríz, ovšem z jiné perspektivy – ze zákulisí, kde je opět všechno 
vzhůru nohama. Partneři se rozhádají, jeden z herců se nedostaví na 
představení, další je namol. Situaci nezvládá ani režisér, který všech-
ny peskuje za vzniklý zmatek. Povede se vůbec za těchto podmínek 
představení odehrát? Děj plný zápletek a zvratů je obohacen vtipnými 
dialogy a bezpochyby pobaví každého, kdo je naladěn na nenáročnou, 
přitom však kvalitní zábavu.
Odjezd autobusu od Jupiter clubu v 17.45 hodin.                                 -hs-

Navštivte novou výstavu v muzeu s názvem 
Šálek lahodného moku

Sobota 22. června 2013 ve 21 hodin
vnitřní nádvoří zámku 

(v případě nepříznivého počasí Jupiter clubu).
Vstupné: předprodej 300 Kč, na místě 350 Kč

Rezervace a prodej vstupenek na program. oddělení JC, tel.: 
566 782 004 (001), po–čt  8.00–16.00, pá 8.00–14.00 hodin.

Změna programu vyhrazena!

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

koncert skupiny JAVORY
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Michal Nesvadba v pořadu Michal je kvítko

Neděle 9. 6. 2013 od 19.30 hodin, velký sál  Jupiter clubu.
Režie Zdeněk Svoboda, Josef Marek. 

Hrají: Pavel Janeček, Nikola Dvořáková, Barbora Seknič-
ková, Vít Ráček, Hana Holánková, Marie Marková, Marie 

Vávrová, Lucie Kučerová, Helena Krátká, Marie Bradá-
čová, Svatopluk Šturma a Josef Marek. Vstupné 80 Kč. 

Prodej vstupenek na programovém oddělení Jupiter clubu, 
tel.: 566 782 004 (005, 001).

...Příběh dvou rozhádaných snoubenců a jedné velké 
sázky. Situační humor plný proměn a překvapení. 

A na konci samozřejmě rozuzlení – pro někoho happy 
end, pro někoho nečekaný závazek na celý život... 

Festival Concentus Moraviae 

velký sál JC
v 19.30 hodin

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

Pátek 14. června 2013

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. 

Informace IC Nové Město na Moravě

Agentura Pragokon-
cert  přiváží dětem 
z  Velkého Meziřičí 
a okolí pořad Micha-
la Nesvadby 
MICHAL 
JE KVÍTKO.
Představení se usku-
teční v pátek 24. květ-
na 2013 v  17 hodin 
v kinosále Jupiter clu-
bu ve Velkém Meziří-
čí. Vstupenky na  vy-
stoupení zakoupíte 
v  kanceláři progra-
mového oddělení Ju-
piter clubu, Náměstí 
17, Velké Meziříčí,  
tel: 566 782 004, 
566 782 005 (001). 

Výsledky soutěže o volné vstupenky a DVD
Týdeník Velkomeziříčsko ve spolupráci s agenturou Pragokoncert při-
pravil pro děti soutěž. Soutěžní otázku a úkol jsme otiskli v číslech 16 
a 17.
Z doručených prací a odpovědí byli vybráni tito výherci: 
Štěpán Fiala, Martina Vitešníková, František Vitešník a Aneta Skou-
malová – získali volné vstupenky na představení v Jupiter clubu.
Dále za dodané odpovědi získávají DVD Michala Nesvadby:
Kamila Derahová, Barbora a Kateřina Blahovy.                                  -red-

Oceněné práce: (zleva nahoře) chřestítko od Františka Vitešníka, kabelka od Anety Skoumalové. Zleva dole:  
pejsci od Štěpána Fialy, zápich v podobě Františka z Kouzelné školky, vějíř od Martiny Vitešníkové. Foto: -simf-

neděle 16. 6. 2013 v 19.30 hodin
Velké Meziříčí – zámek, zámecká jídelna
Roberta Invernizzi – soprán, Craig Marchitelli – theorba
Do Itálie sklonku 16. a první poloviny 17. století nás zavede poutavě 
vystavěný program s  lákavým titulem „Nejkrásnější z  krásek“. Sku-
tečná operní diva první velikosti Roberta Invernizzi udivuje lehkostí 
a virtuozitou svého koloraturního sopránu. V jejím podání ani nejkr-
kolomnější koloratury neznějí samoúčelně a jsou vždy naplněny bo-
hatým hudebním výrazem. Craig Marchitelli předvede pro dnešního 
posluchače možná neobvyklý čtrnáctistrunný nástroj, připomínající 
loutnu s dlouhým nástavcem pro basové struny - theorbu, která zazní 
nejen jako doprovodný nástroj, ale představí se i v sólových kusech, 
které dají vyniknout magické hloubce a nezvyklé kráse jejího zvuku.
Vstupné: 250 Kč/150 Kč

Sobota 29. 6. 2013 v 19.30 hodin – Luteránské gymnázium VM
Slavnostní závěrečný koncert; Collegium 1704, Václav Luks – umě-
lecký vedoucí, Martina Janková – soprán
Letošní závěrečný koncert je opravdovou přehlídkou hudebních es, 
a to jak z hlediska dramaturgického, tak i díky výběru interpretů. „Il 
caro Sassone“ (drahý Sas) Händel si v Itálii, kde prožil pravděpodobně 
nejšťastnější léta svého života, získal obrovskou popularitu a uznání; 
Corelliho kariéra byla lemována úspěchy a  společenským uznáním 
od samého počátku a Vivaldi byl již za svého života nejproslulejším 
z benátských hudebníků proslaveným skladatelskými kvalitami, hous-
lovým uměním i excentrickým zjevem. Jejich skladby zazní v konge-
niálním provedení souboru Collegium 1704 pod vedením fenomenál-
ního Václava Lukse. Pěvecká hvězda Martiny Jankové pak slavnostní 
závěrečný koncert rozzáří naplno.
program: Arcangelo Corelli (1653 – 1713): Concerto grosso op. 6. č. 
1 D dur; Antonio Vivaldi (1678 – 1741): Cantata „Vengo a  voi luci 
adorace“ RV 628; Sinfonia „Griselda“; Georg Friedrich Händel (1685–
1759): Gloria
Vstupné: 300 Kč/200 Kč. Předprodej vstupenek na programovém od-
dělení Jupiter clubu, s. r. o., Velké Meziříčí, Náměstí 17, 594 01 Velké 
Meziříčí, www.concentus-moraviae.cz
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fotbalovÉ 
soUtěže

J. Strnad (na snímku) se napřahuje ke gólu, ale i tak 
se Mostiště na výhru nadřely. Foto: Jitka Plašilová

MKVM Liga veteránů
Stará garda Měřín – SK FC Kři-
žanov 0:2 (0:1)
Měřínským se nepodařilo najít 
recept na  mužstvo z  Křižanova 
a na neutrální půdě prohrálo 0:2.
Branky Křižanova: 20.' Kubiš Ja-
romír, 44.' Tomšík Roman.
MKVM Harrach liga
Pobřeží kocoviny – SK Mostiště 
2:4 (1:1)
V desáté minutě otevřel skóre zá-
pasu špílmachr domácích Luboš 
Hrad a  poslal Kocovinu do  ve-

dení. Mostiště srovnaly až těsně 
před pauzou Jiřím Pokorným, 
který na jaře posílil tým od břehů 
Oslavy.
V  druhé půli již ukázali kvalitu 
favorizovaní hosté, zápas si pohlí-
dali do vítězného konce a mohou 
tak hájit 4. příčku od dotírajících 
Kašparů s dostatečnou rezervou.
Branky Pobřeží kocoviny: 10.' 
Hrad Luboš, 50.' Simandl Ondřej 
I. Branky SK Mostiště: 21.' Pokor-
ný Jiří, 40.' Strnad Josef, 42.' Strá-
dal Marek, 49.' Pól Jan.

1. A tř., sk. B
Sokol Křoví – FC VM B 4:4 (1:2)
Rozhodčí: Šimák – Pojezdný, 
Kuchyňa; diváci: 50; branky: 3× 
Karaffa (53.), (55.), (59.) L. Ně-
mec (42.) – 2× Vahila (14.), (23.) 
a  Liška (56. pen.), (67.); karty: 
žlutá – Vítek (30.). Sestava: Jícha 
– Maloušek, Souček, Halámek, 
Bouček – Kozuň (71. Bradáč), E. 
Smejkal, Vítek (82. Štefka), Vy-
skočil – Liška, Vahila.
Dohrávku 16. kola jsme hráli 
ve Křoví netradičně v úterý 14. 5. 
Pomoci nám jeli Souček a  E. 
Smejkal. Kvůli naší nelichotivé 
pozici jsme museli v tomto zápa-
se bodovat naplno. 
Na začátku utkání měli šanci do-

mácí, ale Jícha s velkými problé-
my vyrazil míč nad břevno. Hned 
nato otestoval Jíchu i Kalina. V 6. 
minutě Smejkal zkoušel ze střed-
ní vzdálenosti brankáře Sáru, 
ale ten stál na  správném místě. 
Ve  14. minutě Vyskočil zatáhl 
z  lajny míč do  středu hřiště, ná-
sledně vyslal kolmicí do běhu Va-
hilu, který z úhlu zacílil na zadní 
tyč a  bylo to 0:1. Ve  23. minutě 
Liška poslal krásný křižný míč 
za obranu na nabíhajícího obrán-
ce Malouška, který si jej zpraco-
val, a následně poslal na Vahilu, 
který ho bez problému dopravil 
do  brány, 0:2. Poté L. Němec 
dvakrát vyzkoušel pozornost Jí-
chy, ale nevyzrál na něj. Stejně 

jako ve 36. minutě Karaffa. Ve 38. 
minutě Smejkal poslal nádherný 
centr mezi obránce na  Vyskoči-
la, který si jej zpracoval a  poslal 
na  bránu, ale brankář Sára fa-
mózním zákrokem míč vytáhl 
na  roh. O  minutu později Liška 
poslal dlouhý pas na  zadní tyč, 
kde stál osamocený Vítek, ale ten 
ve  stoprocentní šanci, hlavičko-
val vedle brány. Ve 42. minutě Ví-
tek zbytečně ztratil míč, následně 
domácí založili rychlý protiútok, 
kdy Pekárek přihrál za  obranu 
a L. Němec vstřelil gól, 1:2. Ve 44. 
minutě mohl Vítek vyrovnat, ale 
brankář Sára chytil. 
Do  druhého poločasu jsme 
vstoupili aktivně, Vyskočil měl 

šanci, ale v  dobré pozici zakon-
čil z  prvé nad bránu. V  53. mi-
nutě střílel z  25 metrů Karaffa, 
ale těsně před Jíchou míč skočil, 
a následně skončil za zády bran-
káře, 2:2. V  55. minutě Smejkal 
zbytečně ztratil míč na  půlicí 
čáře, odebral mu ho Kalina, který 
přihrál Karaffovi, a ten ze střední 
vzdálenosti vystřelil doprostřed 
na  Jíchu. Ale míč tak nešťastně 
zaplaval, že skončil v  bráně, 3:2. 
V 56. minutě zahrál ve vápně Ha-
mřík rukou a sudí Šimák nařídil 
penaltu. Na  tu se postavil Liška 
a bez větších problémů ji promě-
nil, 3:3. V  59. minutě Šustáček 
poslal PVK z  půlky do  vápna 
na  M. Němce, který míč sklepl 

před sebe na naprosto neobsaze-
ného Karaffu, který jej dopravil 
k  tyči, 4:3. O  tři minuty později 
se dostal do naprosto tutové šan-
ce Vahila, ale bohužel ho bran-
kář Sára vychytal. V  67. minutě 
Maloušek centroval do  vápna, 
ale míč tečoval domácí obránce 
k Liškovi, který jej uklidil k tyči, 
4:4. V 70. minutě Vyskočil poslal 
míč po  rohu do  vápna na  Smej-
kala, ale ten hlavičkoval těsně nad 
břevno. Vyskočil, Vahila, Vítek se 
nás pokoušeli dostat do vedení, 
ale marně. Ještě v závěru zápasu 
se dostali do velmi nebezpečných 
šancí Vyskočil a Smejkal, ale ani 
jednomu se nepodařilo dát roz-
hodující gól. 

„Do zápasu jsme vstoupili s cí-
lem naplno bodovat. Zápas 
jsme měli dobře rozehraný, ale 
bohužel nás srážely individuál-
ní chyby, které nás stály vítěz-
ství. Křoví po celý zápas kopalo 
dlouhé míče na bratry Němco-
vy, kteří je zpracovávali nebo 
okamžitě posílali na  nabíha-
jící hráče, hlavně na  Karaffu. 
V první půli nás dobře podržel 
brankář Jícha, ale ve  druhém 
poločase se mu nedařilo. My 
jsme měli hodně možností roz-
hodnout zápas, ale pořád nám 
chybí štěstí. Bohužel i  z venku 
je pro nás v  této situaci bod 
málo,“ řekl po  zápase trenér 
Libor Smejkal mladší. 

Jeden bod z dohrávky pro Benfiku je málo

-ls-

Mostiště si výhru vydřely, 
Měřín nestačil Křižanovu

MSDD sk. D starší dorost
dohrávka
FC Boskovice – FC VM 1:1 (1:0) 
Rozhodčí: Julínek – Strija, Hlu-
bínka; diváci: 40; branky: Štindl 
(9.) – Pokorný (57.); karty: žlutá 
– Bradáč (58.), Ráček (72.); se-
stava: Jícha – Nápravník, Štefka, 
Doucha, Benda – Pokorný – Bár-
ta, Ráček, Bradáč, Nevoral (46. 
Kurečka, 75. Heto) – Krčál.
Do Boskovic jsme odjížděli s dě-
ravou sestavou. Voneš a Komínek 
byli nemocní. Díky trenérům 
nám šli pomoci tři mladší doros-
tenci. 
Hned na začátku utkání v 9. mi-
nutě skórovali domácí po  akci 
Pupíka, Živného a  Štindla, 1:0. 
V  19. minutě Nápravník při-
hrál špatně na  Bártu, míč vysti-
hl Pupík, okamžitě jej posunul 
na Štindla, který střílel těsně nad 
břevno. O  čtyři minuty později 
měl šanci Šťarha, ale Jícha ji zlik-
vidoval. V závěru poločasu jsme 
se osmělili i my, když poslal Po-
korný ze střední vzdálenosti pro-
pagační střelu na bránu.

Do  druhého poločasu jsme 
vstoupili konečně aktivně, když 
ve  47. minutě Ráček poslal 
dlouhý křižný míč na Bártu, ale 
ten střílel jen do brankáře. V 57. 
minutě Jícha odkopl od  brány 
míč na Douchu, který jej poslal 
za  obranu na  Pokorného, jenž 
postupoval sám na  brankáře 
Klimeše a  vyrovnal, 1:1. Poté 
se oba týmy pokoušely dostat 
do  vedení, šance byly na  obou 
stranách, ale gól ani na jedné už 
nepadl.
„První poločas se mi hodnotí na-
prosto těžce, protože kluci vůbec 
nic nepředvedli, bylo to bez po-
hybu. Kdybych s kolegou přijel až 
na druhý poločas, tak by se vůbec 
nic nestalo. Kluci dostali o polo-
čase pořádnou sprchu a následně 
podporu do  druhého poloča-
su. Ten oproti prvnímu byl jako 
‚nebe a  dudy‘, protože se zlepšil 
pohyb, ale k  dokonalosti pořád 
něco chybělo. Chtěli jsme v tom-
to zápase vyhrát, ale i  jeden bod 
z venku je dobrý,“ míní trenér Li-
bor Smejkal ml.

Starší dorost je i s jedním 
bodem z venku spokojený

-ls-

V Mostištích na kurtu proběhl florbalový turnaj
V  pátek 10. května jsme pořádali 
na kurtu u naší základní školy flor-
balový turnaj. Pozvání přijali žáci 
ze ZŠ Bory s  trenérem Martinem 
Chalupou a ze ZŠ Křižanov s Kar-
lem Rousem. Naši hráči se na turnaj 
dlouho těšili. Pečlivě se připravo-
vali pod vedením Michala Drápely 
a přesto, že se tomuto progresivní-
mu sportu věnují teprve od září loň-
ského roku, nastupovali do turnaje 
s  přiměřenou dávkou sebevědomí 
a odhodláním být co nejlepší.
Hrálo se netradičně venku na kur-
tu s umělým povrchem. Počasí vy-
šlo na jedničku. Role rozhodčího se 
ujal se ctí Michal Krča, hráč hoke-
jového A týmu VM. Z každé školy 
se přihlásily dva týmy. Ty byly roz-
losovány do dvou základních sku-
pin. Ve  skupinách hrála družstva 
systémem každý s každým. Týmy, 
které se umístily na prvních dvou 
místech, se potom utkaly křížem 

proti sobě v  semifinále. A  pak už 
následovaly souboje o  umístění. 
V klání o páté místo porazili naše 
Pantery Mostiště ostřílenější hráči 
družstva Křižanov B výsledkem 
2:0. Souboj o  třetí místo se vyví-
jel od  začátku ve  prospěch borců 
z  týmu Bory A. Svého soupeře 
Křižanov A nakonec zdolali cel-
kem hladce výsledkem 3:0. Před 
samotným finále proběhla soutěž 
pro všechny tři trenéry. Pánové 
vyzkoušeli za mohutného povzbu-
zování svých svěřenců vlastní stře-
leckou mušku. A pak už nastal fi-
nálový zápas mezi družstvy Bory B 
a naším týmem Mostiště Gepardi. 
Oba dva týmy předváděly bravurní 
výkony. Především zásluhou obou 
brankářů skončilo utkání v základ-
ní hrací době nerozhodně 0:0. Při 
samostatných nájezdech stálo štěstí 
na straně našich Gepardů, kterým 
se podařilo proměnit ten poslední 

v uznanou branku. Radost z vítěz-
ství byla obrovská. Musíme touto 
cestou pochválit také naše fanouš-
ky, kteří nás secvičenými bojový-
mi pokřiky hnali kupředu. Svým 
fanděním vytvořili také pěknou 
kulisu při slavnostním vyhlašová-
ní výsledků celého turnaje. Hráči 
všech týmů obdrželi díky vstříc-
nosti sponzorů velmi pěkné ceny. 
Děkujeme tímto firmám Nápoje 

Homola, Nowaco VM, Stavebniny 
Smejkal, dále Miloši Krčovi – Ho-
rácké autodružstvo VM, Ditě Dob-
rovolné – Banka Jihlava, Martě 
Kobylkové z VM a rodině Kocour-
kových z Mostišť.
Věříme, že podobně vydařených 
sportovních akcí zorganizujeme 
v budoucnu víc. 

MŠ a ZŠ Mostiště, 
foto: archiv školy

-bíl-

2. liga ml. dorost Morava
TJ Sokol VM – TJ Sokol Dolní 
Cerekev 30:26 (12:14)
V  posledním utkání naši doros-
tenci házené, již jistí vítězové 2. 
ligy, nastoupili proti družstvu 
Dolní Cerekve. V  závěrečném 
utkání jsme si chtěli užít oslavy 
prvenství, předvést fanouškům 
pěkné utkání a rozloučit se se se-
zonou výhrou.
Cerekev nechtěla nechat kůži 
zadarmo a  vstoupila do  utkání 
lépe (1:3). Do  15. minuty jsme 
srovnali krok a vyrovnali na 6:6. 
Uvolněná atmosféra byla na hrá-
čích znát a v obraně chyběl pat-
řičný důraz. Velmi dobře chytal 
Vojta Drápela a držel vyrovnaný 
stav. Nevyvarovali jsme se chyb 
a  nechali soupeře odskočit až 

na rozdíl 4 branek. Do poločasu 
jsme především díky individuál-
ním akcím Davida Pavliše a Mar-
tina Janíčka snížili na 12:14.
Jelikož během sezony jsme měli 
vždy lepší druhé poločasy, dvou-
brankové manko nemělo být pro 
náš tým velký problém. Houžev-
natá Dolní Cerekev vzdorovala 
až do  42. minuty, kdy jsme vy-
rovnali. Pak už jsme tahali za del-
ší konec a udržovali si nejtěsnější 
náskok. V této fázi se dařilo To-
máši Stupkovi a Michaelu Amb-
rožovi. Soupeř dokázal opět sní-
žit na  jednu branku ještě ve  28. 
minutě na  27:26, v  posledních 
dvou minutách už Vojta Drápela 
za  dobrou obranou za  svá záda 
žádnou branku nepustil a přidali 
jsme branky tři. Se sezonou jsme 

se tak rozloučili výhrou. Mohly 
tak vypuknout oslavy prvního 
místa v soutěži, které jsme si za-
jistili ziskem 33 bodů se skóre 
582:503! 
Individuální ocenění si vysloužil 
David Pavliš ziskem třetího střel-
ce soutěže se 138 nastřílenými 
brankami. S  týmem mladšího 
dorostu se loučí opory David 
Pavliš a  Honza Lečbych, kteří 
jdou do vyšší kategorie a v příš-
tím roce budou sice věkově starší 
dorostenci, ale měli by se zapra-
covávat do družstva mužů. Dou-
fejme, že klukům, jak odcházejí-
cím tak setrvávajícím v  dorostu, 
se podaří navázat na tuto úspěš-
nou sezonu i v příštím soutěžním 
ročníku!
7m hody 5/3:3/2 vyloučení: 2:1, 
diváků 103. Sled branek: 1:3, 3:5, 
6:7, 8:12, 10:13, 12:14, 14:17, 18:18, 
22:20, 23:22, 25:24, 27:25, 30:26. 
Sestava a  branky: Drápela Voj-
těch – Pavliš David (9/1), Janíček 
Martin (7), Lečbych Jan (5/2), Fi-
ala Martin (3), Stupka Tomáš (2), 
Ambrož Michael (2), Blaha Tomáš 
(2), Svoboda Filip, Macoun Filip, 
Pažourek Tomáš, Frejlich Tomáš, 
trenér Šidlo Ladislav, vedoucí 
družstva Kácal Petr.
1. V. Meziříčí 20 16 1 3 582:503 33
2. Rožnov p. R. 20 15 0 5 621:508 30
3. Zlín 20 13 1 6 608:509 27
4. Polanka 20 13 0 7 497:484 26
5. Telnice 19 10 0 9 565:528 20
6. Ivančice 19 8 0 11 567:600 16
7. Dolní Cerekev 20 8 0 12 552:581 16
8. Prostějov 20 7 1 12 591:586 15
9. Napajedla 20 7 1 12 502:561 15
10. Litovel 19 7 0 12 502:555 14
11. Nové Bránice 19 2 0 17 408:580 4

Dorostenci zvítězili a slavili prvenství

-šid-

Martin Janíček v zakončení. Foto: Jaroslav Hugo

I. B třída mužů skupina B
Polná B – Křižanov 5:0
Přibyslavice – Měřín 2:1
Velká Bíteš B – Jakubov 5:1
1. Hrotovice 20 15 2 3 60:25 47
2. Polná B 20 13 3 4 63:28 42
3. Velká Bíteš B 20 12 2 6 45:34 38
4. Bystřice n. P. B 20 11 2 7 52:39 35
5. Telč 20 11 2 7 39:27 35
6. Stařeč 20 9 2 9 36:39 29
7. Křižanov 20 8 2 10 29:32 26
8. Měřín 20 7 4 9 31:39 25
9. Rokytnice n. R. 21 8 1 12 25:49 25
10. Studenec 20 7 3 10 34:38 24
11. Jakubov 20 7 1 12 31:46 22
12. Přibyslavice 20 5 5 10 32:40 20
13. Šebkovice 20 5 4 11 27:41 19
14. Bohdalov 21 5 3 13 21:48 18

OP mužů II. třída
O. Bítýška – Nedvědice 4:3 (3:3)
Branky: Bednář Libor 2, Veče-
řa Jan, Machát Pavel – Darkwah 
Michael 2, Havíř Petr
Bobrová – Radostín 0:3 (0:2)
Branky: Promberger Jaroslav, Ko-
vář Roman, Vokoun Pavel
Svratka – Moravec 5:1 (1:1)
Branky: Sádovský Martin, Štěpá-
nek Petr, Vítek Tomáš, Kulík Petr, 
Makovský Pavel – Hladík Jiří
Hamry – Bory 2:0 (0:0)
Branky: Sláma Jiří, Vašek Petr
1. Hamry 21 15 1 5 60:33 46
2. Radostín 21 14 3 4 70:28 45
3. Rad. Svratka 21 13 3 5 58:34 42
4. Moravec 22 13 3 6 55:43 42
5. Rozsochy B 21 10 6 5 42:32 36
6. Nová Ves B 21 10 4 7 56:41 34
7. Nedvědice 21 8 4 9 39:54 28
8. O. Bítýška 21 7 6 8 39:47 27
9. Bory 21 6 7 8 53:50 25
10. Svratka 21 7 4 10 44:47 25
11. Bobrová 21 6 4 11 39:51 22
12. Rovečné 21 5 4 12 32:52 19
13. Ujčov 21 4 2 15 42:78 14
14. Rožná 22 4 1 17 37:76 13

Zdroj: www.fotbal.cz
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Vítězné družstvo dívek z gymnázia VM uprostřed, nalevo druhé ze ZŠ Měřín 
a napravo třetí ZŠ Oslavická. Foto: Martina Strnadová

Okresní kolo Poháru rozhlasu 
v atletice ve Velkém Meziříčí
Ve  čtvrtek 16. května proběhlo 
okresní kolo v  atletických soutě-
žích žáků a  žákyň 8.–9. tříd. Po-
řadatelé – učitelé tělesné výchovy 
ZŠ Oslavická a  ZŠ Školní Velké 
Meziříčí – ve  sportovním areálu 
přivítali více než dvě stovky soutě-
žících. Celkově 21 družstev dvou 
kategorií jedenácti škol okresu po-
měřilo svoje sportovní dovednosti 
a utkalo se o ceny, které věnovala 
Okresní rada Asociace školních 
sportovních klubů ČR.
V kategorii dívek si vedly nejlépe 
týmy velkomeziříčského regionu. 
Prvenství si zajistily studentky 
Gymnázia Velké Meziříčí před 

žákyněmi ZŠ Měřín a  pořáda-
jícím družstvem ze ZŠ Osla-
vická Velké Meziříčí. Kategorie 
chlapců měla v celkovém pořadí 
na  čele zástupce žďárského regi-
onu. S  více než dvěstěbodovým 
náskokem nakonec zvítězili žáci 
ZŠ Švermova před ZŠ Komenské-
ho 2 Žďár nad Sázavou. Bronzové 
ocenění z rukou pořadatelů pře-
vzali chlapci ZŠ TGM Bystřice 
nad Pernštejnem.
Vítězná družstva čeká v  úterý 
21. května krajské kolo v Třebíči.
Vítězové jednotlivých disciplín:
60 m: Tomáš Blaha ZŠ Měřín 
a  Josef Gončar ZŠ Komenské-
ho 2, Žďár nad Sázavou 7,7 
sec, Petra Macková Gymná-

zium Velké Meziříčí 8,3 sec
1500 m: Dominik Malicki ZŠ Ko-
menského 2, Žďár nad Sázavou 
5:07 min
800 m: Klára Maloušková ZŠ 
Školní Velké Meziříčí 2:50 min
skok daleký: Daniel Krčál 
573 cm, Adéla Strnadová 454 cm, 
oba Gymnázium Velké Meziříčí
skok vysoký: Michal Zobač ZŠ 
Švermova Žďár nad Sázavou 
165 cm, Tereza Očenášková ZŠ 
Oslavická Velké Meziříčí 140 cm
vrh koulí: Tomáš Blaha ZŠ Měřín 
11,28 m, Agáta Uchytilová Gym-
názium Velké Meziříčí 9,67 cm
štafeta 4 × 60 m: ZŠ Velká Bíteš 
31,0 sec, ZŠ Oslavická Velké Me-
ziříčí 35,0 sec. 

Atleti celého okresu závodili o Pohár rozhlasu

Pořadí družstev starších žáků
pořadí školy bodů celk. 60 m 1500 m výška dálka koule 4 kg 4 × 60 m
1. ZŠ Švermova, Žďár 5 301 7,80 5:11,00 165 566 11,02 31,08
2. ZŠ Komenského 2, Žďár 5 071 7,70 5:7,00 155 524 9,85 31,70
3. ZŠ TGM, Bystřice 4 916 8,20 5:15,00 155 528 11,26 32,70
4. ZŠ Sokolovská, VM 4 625 8,00 5:40,00 160 521 9,91 31,70
5. ZŠ Velká Bíteš 4 539 8,00 5:17,00 160 497 9,22 31,02
6. ZŠ Měřín 4 502 7,70 5:30,00 145 533 11,28 32,10
7. ZŠ Oslavická, VM 4 387 8,20 5:33,00 145 515 10,42 31,07
8. ZŠ Palachova, Žďár 4 368 8,00 5:34,00 155 478 9,59 31,33
9. ZŠ Školní, VM 3 865 8,10 5:24,00 135 485 11,25 0,00
10. Gymnázium VM 3 745 7,90 5:19,00 150 573 7,76 0,00
11. ZŠ Komenského 6, Žďár 2 640 8,80 6:49,00 135 409 9,28 36,90
Pořadí družstev starších žákyň
pořadí školy bodů celk. 60 m 800 m výška dálka koule 3 kg 4 × 60 m
1. Gymnázium VM 4 746 8,30 2:54,00 130 454 9,67 35,20
2. ZŠ Měřín 4 628 8,90 2:54,00 135 449 7,58 35,10
3. ZŠ Oslavická, VM 4 312 9,20 2:58,00 140 446 8,28 35,00
4. ZŠ Komenského 2, Žďár 4 161 8,90 2:59,00 135 409 7,39 35,90
5. ZŠ Velká Bíteš 4 090 9,00 2:53,00 115 407 7,40 35,20
6. ZŠ Švermova, Žďár 4 084 8,90 2:53,00 120 441 7,68 36,80
7. ZŠ TGM, Bystřice 4 079 9,10 3:15,00 130 425 8,12 36,60
8. ZŠ Školní, VM 4 077 8,80 2:50,00 120 394 8,84 36,20
9. ZŠ Palachova, Žďár 3 748 9,00 3:5,00 120 392 7,27 35,20
10. ZŠ Komenského 6, Žďár 2 493 9,80 3:30,00 110 367 7,27 39,30-záv-

Jeden z rozběhů závodu chlapců na 1500 metrů. Foto: Martina Strnadová

Ve středu 15. května se ve Velkém 
Meziříčí uskutečnilo okresní kolo 
atletického čtyřboje žáků základ-
ní škol praktických a speciálních. 
Tuto soutěž pravidelně organizu-
je ZŠ a Praktická škola Velké Me-
ziříčí ve spolupráci s DDM VM. 
Soutěžilo se v těchto disciplínách: 
běh na 60 metrů, skok do dálky, 
hod kriketovým míčkem a  vytr-
valostní běh na  800 metrů (dív-
ky) a 1500 metrů (chlapci).
Výsledky okresního kola:
Chlapci: 1. místo Karel Hofta– 
ZŠ Nové Město n. M., 2. Filip 
Špinar – ZŠ Žďár n. S., 3. Martin 
Hrubý– ZŠ a PŠ V. Meziříčí
Dívky: 1. místo Veronika 
Horváthová – ZŠ Nové Město 
n. M., 2. Karolína Pěčková– ZŠ 
Nové Město n. M., 3. Kateřina 
Kotková – ZŠ a PŠ V. Meziříčí.
Tito tři nejlepší žáci a  žákyně 

budou reprezentovat okres Žďár 
nad Sázavou ve  středu 22. květ-
na na  krajském kole atletického 
čtyřboje, které se uskuteční rov-
něž ve Velkém Meziříčí. Přízniv-
ci mohou závodníky podpořit 

od 9.30 hodin ve sportovním are-
álu u 3. základní školy.
Děkujeme Městu Velké Meziří-
čí a  Kraji Vysočina za  podporu 
a také všem našim sponzorům.

-mk-, foto: archiv ZŠ a PŠ VM

Školy se utkaly v atletickém čtyřbojiŠachový turnaj
XXX. ročník turnaje O putovní pohár
V sobotu 8. června v KD Junior v Chotěboři
Startovné 100 Kč, mládež a  ženy polovic. 
Finanční + věcné ceny zajištěny, občerst-
vení také. 
Odjezd zájemců z  VM: parkoviště na  dol-
ním konci Třebíčské ulice v 7.15 (10 míst). 
Přihlášky u  V. Pařila nebo M. Čtveráč-
ka, U  Kozů (neděle 9.00–12.00), Na  Poříčí 
(čtvrtky 18.00–22.00).

MSDD sk. D st. dorost – 24. kolo
FC H. Brod – FC VM 5:2 (2:0) 
Rozhodčí: Jaroslav Beneš – To-
man, Kliner. Diváci: 20. Branky: 
4× Vopršal (2.), (50.), (67.), (69.), 
Prchal (1.) – Ráček (55.), Štefka 
(70. pen.). Karty: žlutá – Ráček 
(31.), Bradáč (44.). Sestava: Jícha 
– Nápravník (84. Heto), Štefka, 
Voneš, Komínek – Doucha (60. 
Kurečka) – Pokorný (57. O. Liš-
ka), Ráček, Bradáč (82. Š. Ostrý), 
Bárta – Krčál (80. M. Ostrý).
K  utkání jsme odcestovali bez 
zraněného Votoupala, Lázničky, 
Polanského, Řeháčka a Bendy. Ha-
vlíčkův Brod se nacházel na  dru-
hém místě v tabulce. 

Hned na  začátku utkání Franc 
obešel Voneše, předal na  vápno 
Kubátovi, ten přihrál volnému 
Prchalovi, který překonal bran-
káře Jíchu, 1:0. Neuběhla ani mi-
nuta a znovu se radovali domácí, 
když Nápravník špatně odcen-
troval na  domácího Vopršala, 
který sám postupoval na  Jíchu, 
2:0. V  10. minutě zahrozili Vo-
pršál a Voneš, a  Jícha vyrazil míč 
na břevno. V 18. minutě Svobo-
da poslal dlouhý pas na  France, 
který obešel Komínka, ale jeho 
stoprocentní šanci zlikvidoval 
v malém vápně Jícha. Ve 24. mi-
nutě Bradáč ztratil zbytečně míč 
na  půlce, kde ho obral Horn, 

poslal do brejku Vopršala, ale Jí-
cha jasný gól na  poslední chvíli 
zlikvidoval skluzem na brankové 
čáře. Ve  25. minutě jsme se do-
stali konečně do první šance, kdy 
Pokorný prošel přes čtyři obrán-
ce, nahrál Ráčkovi, ale byl z toho 
jen roh. Znovu měl šanci Pokor-
ný, ale nadvakrát nedokázal sám 
před brankářem skórovat.
Na začátku druhé půle jsme se po-
řádně nerozkoukali a mohli jsme 
znovu inkasovat, ale střelu Vopr-
šala zlikvidoval parádním zákro-
kem Jícha. V  50. minutě špatně 
hodil aut Nápravník, míč získal 
Prchal, který posunul do  úniku 
Vopršala. Toho na poslední chví-

li fauloval ve  vápně Voneš. Ná-
slednou penaltu sám postižený 
proměnil, 3:0. V 55. minutě Bra-
dáč získal míč na  půlce, posunul 
Ráčkovi, který okamžitě vysunul 
Bradáče do  běhu, jeho střelu vy-
razil brankář Chalupa před sebe 
na  Ráčka, který z  vápna korigo-
val na 3:1. V 67. minutě Francův 
dlouhý nákop našel ve  vápně 
úplně volného Prchala, který míč 
zpracoval a poslal do kolmice na 
Polívku, a  ten ještě přihrál míč 
před prázdnou bránu Vopršalovi, 
který zkompletoval svůj hattrick, 
4:1. O dvě minuty později Vopršal 
dostal míč do  vápna, na  kterého 
nikdo z  našich hráčů nedokázal 

zareagovat a  střelou pod břev-
no nedal Jíchovi šanci, 5:1. V 70. 
minutě Kurečka vybojoval míč, 
posunul míč na  Bradáče, který 
byl ve vápně faulován. Na penaltu 
se postavil zkušený Štefka a  bez 
problému proměnil, 5:2. To byl 
poslední gól zápasu. 
„Dnes jsme podali katastrofální 
výkon. V zápase jsme byli ve všem 
horší. Chyběl nám pohyb, dů-
raz a  přesnost. Domácí naprosto 
zaslouženě vyhráli. Mrzí mě, že 
jsme schopni dostat během dvou 
minut dvě branky. Ve středu hra-
jeme doma důležitý zápas ve 14.15 
s poslední Třebíčí,“ vyjádřil se tre-
nér Libor Smejkal ml. -ls-

Starší fotbaloví dorostenci po špatném výkonu soupeři podlehli Liga Vysočiny házené mužů
TJ Sokol VM B – TJ Sokol Dolní 
Cerekev 21:27 (8:12)
V posledním domácím utkání se 
naše béčko utkalo s týmem Dolní 
Cerekve, která nám oplatila poráž-
ku z domácího prostředí. Po celé 
utkání jsme tahali za kratší konec. 
Bohužel soupeř byl lepší v produk-
tivitě v útoku a zvítězil. Z pěti týmů 
jsme v tabulce předposlední.
7m hody 1/0:1/1 vyloučení: 2:1. 
Sestava a branky: Stoklas David – 
Strašák Pavel (6), Pospíšil Jan (4/1), 
Šidlo Ladislav (4), Živčic Pavol (3), 
Juránek Jakub (2), Horák Petr (1), 
Kubiš David (1), Brabec Josef, tre-
nér Šidlo Ladislav, vedoucí druž-
stva Kácal Petr. -šid-

Béčko prohrálo
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Soupeř Velmezu ukázal, jak se má bojovat o body

kdy a kaM

na fotbal dnes 22. května ve 14.15 dorost starší – HFK Třebíč, v 16.30 
dorost mladší – HFK Třebíč; v sobotu 25. května FC Vikt. Otrokovice 
– muži A (16.30) a v neděli 26. května v 16.30 muži B – Sokol Herálec

MSD sk. D
FC VM – SFK Vrchovina 1:2 
(1:1)
Střelci: 4. Vyskočil – 37. Čoupek, 
47. Schindler. Rozhodčí: Ságl, 
Fridrichovský, Kučerík. Sestava 
FC VM: Jícha – Mucha Z. (85. 
Liška), Pokorný, Doucha (75. Ví-
tek), Bouček – Dufek, Vyskočil 
(46. Smejkal), Šimáček, Netrda 
– Simr, na  lavičce Invald, trenér 
Smejkal. ŽK: Čoupek, Schindler, 
Večeřa, Jeřábek. Diváků 321.
Utkání začalo lépe pro domácí, 
když ve 4. min vybojoval ve stře-
du hřiště míč Pavel Simr, našel 
Honzu Šimáčka, který poslal přes-
nou přihrávku Jardovi Dufkovi 
a jeho centr poslal za záda gólma-
na Kollára Roman Vyskočil 1:0. 

I  v  dalších minutách to byli do-
mácí hráči, kteří dobře presovali 
soupeře a kombinovali. V 7. min 
poslal pěknou přihrávkou Honza 
Šimáček na  nabíhajícího Pavla 
Simra, ten našel Miloše Netrdu, 
jeho pohotovou střelu vyrazil gól-
man hostí na  rohový kop. V  10. 
min zahrával přímý kop Čoupek, 
s jeho centrem si však Tomáš Jícha 
poradil. V 16. min vystřelil z váp-
na Jarda Dufek, gólman Kollár byl 
však pozorný. V  17. min pronikl 
po křídle do vápna Novotný, jeho 
střelu z  úhlu vyrazil Tomáš Jícha 
na  rohový kop, následný centr, 
který proletěl naším malým váp-
nem, odvrátil do  bezpečí Pavel 
Simr. V 18. min se k odraženému 
míči dostal Miloš Netrda, jeho 

střelu však zastavila tyč brány hos-
tů. Ve 20. min centroval do vápna 
Hradil, jeho centr zastavila zadní 
tyč, od které se míč odrazil do ná-
ruče brankáře Jíchy. Ve  25. min 
našel centr Miloše Netrdy ve váp-
ně Jardu Dufka, jeho pohotovou 
střelu však obrana hostí zbloko-
vala, stejně dopadla další střela 
Romana Vyskočila. Ve  30. min 
to byl opět Miloš Netrda, který 
poslal centr do  vápna, k  odraže-
nému míči se dostal Jarda Dufek, 
jeho tvrdou střelu vyrazil gólman 
Kollár před sebe, k  dorážce se 
však nikdo z  domácích nedostal. 
Ve 32. min si poradil dobře chy-
tající Kollár s hlavičkou Pavla Si-
mra. Ve 37. min pronikl do vápna 
Kucharčuk, nahrál nabíhajícímu 

Čoupkovi, ten obešel Zdeňka Mu-
chu a křížnou střelou na zadní tyč 
prostřelil Tomáše Jíchu 1:1. A tak 
šli do  kabin spokojenější hosté, 
kteří jen díky gólmanovi Kollárovi 
udrželi nerozhodný stav.
Druhý poločas přinesl úplně jiný 
obraz hry. Hosté se hned ve  47. 
min po  rohovém kopu a  střele 
úplně volného Schindlera z malé-
ho vápna ujali vedení 2:1. Domácí 
hráči ve druhém poločase přestali 
soupeře účinně presovat, pohy-
bem se nabízet spoluhráčům pro 
přihrávku a místo kombinace čas-
to míč jen nakopávali na obsazené 
hráče. V 50. min se dostal do ne-
bezpečného zakončení Milan 
Souček, ale jeho hlavička šla nad 
bránu hostů. Stejně skončila i stře-

la Edy Smejkala v 73. min. Hosté 
předvedli ve  druhém poločase 
bojovný výkon, snažili se přerušit 
naše útočné akce i za cenu faulů, 
hru rozdrobili a do nebezpečného 
zakončení nás nepouštěli. A když 
v 90. min zneškodnil gólman Ko-
llár střelu Miloše Netrdy po  pří-
mém kopu, radovali se z  plného 
bodového zisku, ve který nemohl 
po prvním poločase věřit ani ten 
největší jejich optimista. 
„Dnešní utkání bylo zápasem 
dvou rozdílných poločasů. Kdy-
bychom po  první půli vedli vět-
ším brankovým rozdílem, ne-
mohl by se nikdo divit a  mohlo 
být o  osudu utkání rozhodnuto. 
Druhý poločas byl černou mů-
rou každého trenéra. Za  výkon 

svých svěřenců se chci našim fa-
nouškům omluvit. Nevím, co se 
v  poločasové přestávce odehrálo 
v hlavách našich hráčů a doufám, 
že se takto hanebný výkon nebu-
de již v budoucnu opakovat. Sou-
peř nám dnes názorně ukázal, jak 
se má bojovat o  divizní body,“ 
nešetřil své svěřence trenér Libor 
Smejkal starší. 
1. Třebíč 23 15 6 2 37:11 51
2. Líšeň 23 13 7 3 42:22 46
3. Napajedla 24 11 6 7 48:29 39
4. Velké Meziříčí 23 10 3 10 37:37 33
5. Polná 24 8 9 7 35:36 33
6. Bystřice n. P. 23 8 7 8 41:45 31
7. Bystrc-Kníničky 24 9 4 11 33:49 31
8. Hodonín 23 8 6 9 28:26 30
9. Otrokovice 23 8 5 10 36:35 29
10. Vrchovina 23 6 11 6 25:27 29
11. Vyškov 23 6 10 7 27:22 28
12. Pelhřimov 24 8 4 12 34:45 28
13. Tasovice 22 7 3 12 28:40 24
14. Brno Bohunice 23 5 7 11 35:39 22
15. Spytihněv 23 5 6 12 25:48 21
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2. liga házené mužů Morava jih
TJ Sokol VM – Tatran Bohunice 
14:21 (8:12)
V  posledním utkání sezony se 
naši muži utkali již s jistým vítě-
zem 2. ligy Tatranem Bohunice, 
které vyhlíží baráž o 1. ligu. Naše 
mužstvo i bez Romana Matušíka 
chtělo získat dva body, aby si po-
jistilo 5. místo v tabulce. V přípa-
dě porážky mu, kvůli vyrovnané 
tabulce, hrozil pád až na konečné 
osmé místo.
Úvod začali lépe hosté, kteří se 
ujali vedení 1:3. Obě družstva 
se opírala o  dobře organizované 
obrany. Ve  12. minutě se naše 
družstvo dotáhlo na rozdíl bran-
ky (4:5), pak následovalo přísné 
vyloučení našeho hráče a  Bo-
hunice si vypracovaly čtyřbran-
kový náskok. Hosté si tento ná-
skok udržovali až do poločasové 
pauzy. Poločas chudý na  branky 
tak skončil v poměru 8:12.
Úvod druhé půle byl na  branky 
ještě chudší. Skóre otevřely až 
v 36. minutě Bohunice, které po-
kračovaly šňůrou dalších tří bra-

nek. Naše družstvo se střelecky 
trápilo. Chyběl nám lepší pohyb 
v útoku a těžko jsme se probíjeli 
přes dobrou obranu hostí. První 
branku v  druhé půli jsme vstře-
lili až po  jedenácti minutách 
hry. Do  44. minuty jsme ukro-
jili z  náskoku soupeře na  11:16, 
pak následovala série oslabení 

a  přesilovek na  obou stranách, 
v této fázi jsme byli střelecky ne-
mohoucí a  hosté opět odskočili 
na osmibrankový náskok. V dru-
hé půli i přes bojovný výkon jsme 
vstřelili pouze 6 branek a na sou-
peře jsme nestačili. Poslední 
utkání jsme tak zakončili s  chu-
dým brankovým účtem 14:21.

Závěr sezony se našemu družstvu 
nevydařil. Dohnalo nás trénin-
kové manko ze zimní přípravy 
a průběhu soutěže. sezonu 2012–
2013 tak zakončíme na 7. místě. 
7m hody 3/3:5/5 vyloučení: 6:5 
navíc domácí Trojan ČK za  3×2 
min, počet diváků 71.
Sled branek: 1:3, 2:5, 4:8, 7:9, 
8:12, 9:16, 11:17, 12:19, 13:20, 
14:21.
Sestava a branky: Stoklasa David, 
Kotík Libor – Trojan Vítězslav (4), 
Fischer Radim (4/3), Živčic Pavol 
(1), Kříbala Petr (1), Horák Petr 
(1), Konečný Ladislav (1), Bezděk 
Jakub (1), Kaštan Jiří (1), Hron 
Vojtěch, Pospíšil Jan, Necid Mi-
loš, trenér Šidlo Ladislav, vedoucí 
družstva Kácal Petr. 

Házenkáři zakončili druholigovou sezonu porážkou

Zakončující Vítězslav Trojan. Foto: Jaroslav Hugo 
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1. Bohunice 22 19 0 3 656:510 38
2. SK Kuřim 22 15 2 5 621:586 32
3. Hustopeče 22 14 1 7 636:555 29
4. Brno B 22 13 1 8 635:630 27
5. Ivančice 22 10 1 11 586:550 21
6. Prostějov 22 9 2 11 611:622 20
7. V. Meziříčí 22 10 0 12 537:575 20
8. Kostelec n. H. 22 8 3 11 539:586 19
9. Sokolnice 22 9 1 12 572:639 19
10. Telnice 22 8 2 12 562:577 18
11. Maloměřice 22 8 2 12 595:582 18
12. H. Brod 22 1 1 20 545:683 3

1. A tř., sk. B
Sokol Želetava – FC VM B 5:2 
(1:0)
Rozhodčí: Příkazský – Kliner, Te-
sař. Diváci: 90. Branky: 2× Pacas 
(46.), (77.), M. Vrbka (21.), Vran-
ka (79.), T. Vrbka (88.) – Liška (66. 
pen.), Bouček (85.). Karty: žlutá – 
Ráček (45.), Liška (48.); červená 
– Ráček (65.), Liška (72.). Sestava: 
Jícha – Kozuň, Šimáček, Polák, 
Bouček – Malec – Liška, Ráček, 
Vítek, Vyskočil – Antoš.
K důležitému utkání do Želetavy 
jsme odjížděli ve velmi kostrbaté 
sestavě. Tři hráči z lavičky museli 
hrát v základu, Šimáček, Vyskočil 
a Bouček měli v  sobě dopolední 
zápas. Na poslední chvíli nám jel 
pomoci mladší dorostenec Rá-
ček. Svázala nás velká marodka.
Pokutový kop hned na  začátku 
dal šanci soupeři, ale excelentně 
zakročil brankář Jícha. Vedení 
zajistil Želetavě po  individuální 
akci M. Vrbka, který přešel přes 
tři protihráče, jeho první pokus 
zastavila tyč a  ujala se až doráž-

ka do  prázdné brány. Ve  26. mi-
nutě Vyskočil poslal dlouhý míč 
do vápna na volného Lišku, ale ten 
jej v dobré pozici minul. V závěru 
poločasu Čurda poslal dlouhý míč 
za  obranu na  Simandla, ale ten 
minul bránu o centimetry.
Ve druhém poločase jsme založili 
rychlou akci na  jeden dotek, ale 
bohužel, Liška zkazil jednodu-
chou přihrávku a míč zachytil M. 
Vrbka, okamžitě vyslal do  brej-
ku Simandla, který poslal křiž-
nou přihrávku do  malého vápna 
na  Pacase, a  ten bez problému 
vstřelil laciný gól. V  53. minutě 
Bouček vybojoval míč ve  středu 
hřiště, pokračoval sám na  obra-
nu, ale místo nahrávky do  rych-
lého brejku zvolil zbytečně střelu 
vedle brány. V  61. minutě zne-
škodnil nebezpečnou střelu Jícha. 
V 65. minutě byl faulován Antoš. 
Rozhodčí nechal hru dál běžet, 
ale hned nato nechtěně fauloval 
Antoš na  půlce domácího hráče, 
který spadl na  Ráčka a  nečeka-
né gesto udělal hlavní rozhodčí, 

kdy udělil druhou kartu Ráčkovi 
a musel pod sprchy. V 68. minu-
tě brankář Tománek trefil zboku 
v malém vápně Antoše a okamži-
tě dostal červenou kartu a kopala 
se penalta, na  kterou se postavil 
Liška, jenž ji proměnil. V 72. mi-
nutě byl faulován na  lajně Liška, 
rozhodčí ponechal výhodu, ale 
Liškovi při faulu vypadl chránič, 
hlavní rozhodčí přerušil v  rych-
lém protiútok akci a Liškovi za to 
dal nesmyslně žlutou kartu, a  to 
byla jeho již druhá, takže musel 
jako Ráček do kabin. Sám trenér 
domácích Vranka se divil a  smál 
se. Tyto dvě červené karty roz-
hodly o zbytku zápasu. V 79. mi-
nutě na druhé straně přenechal M. 
Vrbka míč Vrankovi, a ten se mý-
lil. Za dvě minuty vyslal M. Vrb-
ka kolmicí na  zteč Pacase, a  ten 
skóroval podruhé. V 85. minutě si 
všiml špatného postavení branká-
ře Simandla Bouček, který z půl-
ky dokázal přelobovat vyběhlého 
brankáře, byl to gól naprosto jako 
z  učebnice. Na  konečných 5:2 

pečetil dvě minuty před koncem 
po parádní akci Ondráčka s Vran-
kou střídající T. Vrbka. 
„Na  začátku utkání zahrozili 
domácí, ale postupně jsme se 
vyrovnali i  měli občas převahu. 
Bohužel, dostali jsme zbyteč-
ný gól. Kluci obdrželi pokyny 
do  druhého poločasu, ale ne-
čekaně jsme hned na  začátku 
zbytečně inkasovali po  hrubé 
chybě. To byl takový menší zlom 
v utkání. Bohužel se na dnešním 
zápase podepsal i  hlavní roz-
hodčí, který dal neprávem dvě 
červené karty,“ řekl po  zápase 
rozčarovaný trenér Libor Smej-
kal ml. 
1. Přibyslav 21 11 8 2 52:29 41
2. Štěpánov n. S. 21 12 2 7 41:31 38
3. Křoví 21 10 5 6 48:45 35
4. Budišov-Nárameč 21 9 4 8 38:36 31
5. Rantířov 21 10 1 10 49:53 31
6. Rapotice 21 8 5 8 49:49 29
7. Želetava 21 9 2 10 57:61 29
8. Žďár n. S. B 21 8 4 9 41:46 28
9. Stonařov 22 7 6 9 47:49 27
10. V. Meziříčí B 22 8 3 11 42:45 27
11. Vrchovina B 21 7 5 9 35:37 26
12. Třebíč HFK B 21 7 5 9 39:42 26
13. Kouty 21 8 0 13 31:36 24
14. Herálec (ZR) 21 6 6 9 51:61 24
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O utkání Benfiky rozhodla marodka i červené karty

1. kolo Regional cupu mládeže
V neděli 19. května se sešli mladí 
hasiči na  1. kole seriálu soutěží 
Regional cup mládeže ve  Strá-
necké Zhoři. Opět nám přálo po-
časí a  téměř po celou dobu nám 
svítilo sluníčko. 
Mladí hasiči z  Velkého Meziříčí 
pojali tuto soutěž jako přípra-
vu na  krajské kolo, které bude 
8. června 2013 v Havlíčkově Bro-
dě, a vyrazili do Stránecké Zhoře 
se dvěma družstvy. Družstvo A si 
odvezlo ze soutěže ceny za  dru-
hé a čtvrté místo. Družstvu B se 
tolik nedařilo, obsadilo 10. a 16. 

místo, ale nasbíralo další zkuše-
nosti pro další kola. Příští soutěž 
v požárním útoku čeká na mladé 
hasiče už příští neděli v  Blízko-
vě. O  týden později odjedeme 
do Počátek na soutěž „Šedesátky 
Vysočiny“, kde budou naši mla-
dí zástupci soutěžit v  disciplíně 
běh na  60 metrů s  překážkami. 
Ve  Velkém Meziříčí se tato sou-
těžní družstva představí 23. červ-
na, kdy se od  13. hodiny budou 
na  náměstí prát o  další body 
do tohoto ročníku RCM.

-jág-, foto: archiv SDH Velké 
Meziříčí

Hasiči měli regional cup


