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Diskuze s  občany se koná 
ve čtvrtek 
3. dubna 2014 od 16 hodin 
v  loutkovém sále Jupiter clu-
bu ve Velkém Meziříčí. 
Na setkání starosta města Ra-

dovan Necid představí kon-
cepci podpory kultury v  na-
šem městě za  přítomnosti 
pracovníků katedry kulturo-
logie Filozofické fakulty Uni-
verzity Karlovy Praha.

kan KAMENOSOCHAŘSTVÍ BURŠÍK Jihlava, Rantířovská 91, 
tel.: 602 739 007, 604 647 004

Zahájili jsme sezonu ve Velkém Meziříčí v kanceláři na hřbitově (proti obřadní síni).
Zhotovujeme: 

▶ pomníky urnové rozměr 90×70 – již od  9.500 Kč
▶ jednohroby rozměr 90×200 – od 22.000 Kč
▶ dvojhroby rozměr 190×210 – od 35.000 Kč

Otevřeno 
v pondělí a v pátek 

13.00–15.00 
kancelář na hřbitově

Velké Meziříčí
Jsme firma s dlouholetou tradicí a přímí výrobci. 
U nás máte záruky a vysokou kvalitu práce. 
Majitel, který pochází z Vel. Meziříčí, se těší na vaši návštěvu.

Cena: 13 KčRočníK XXIV. číslo 45 | založeno RoKu 19192. dubna 2014 RočníK XXV. číslo 13 | založeno RoKu 1919 Cena: 13 Kč

Nejlepší sportovci Velkého Meziříčí 
za rok 2013 byli vyhlášeni na slavnost-
ním večeru v kinosále Jupiter clubu v pá-
tek 28. března 2014. Z titulu se mohou 
radovat fotbalista Hynek Ráček, vítěz 
kategorie jednotlivců do 19 let, a spolu 
s ním Martin Košut, první mezi staršími 
devatenácti let. Mezi družstvy zazářili 
juniorští volejbalisté Spartaku a první 
fotbalový tým mužů.

Anketa o  nejlepšího sportovce je přehlíd-
kou sportů, jimž se ve  Velkém Meziříčí 
daří. Všichni ocenění jsou z  řad oddílů 
města nebo jeho místních částí, které je 
nominovaly na  základě jejich sportovních 
úspěchů v  loňském roce. Vyhlášeni byli 
všichni navržení bez pořadí vyjma dvou 
hlavních kategorií, a to jednotlivců a druž-
stev do a nad devatenáct let. Jim sportovní 
komise určila pořadí na prvních třech mís-
tech. Ceny z rukou zástupců vedení města, 
sportovní komise i české olympioničky tak 
převzalo jedenatřicet jednotlivců či jejich 
zástupců a dvanáct družstev. V galerii od-
chovanců se zaskvělo dalších čtrnáct jmen 
sportovců, kteří již reprezentují naše město 
v barvách jiných oddílů a v těch nejvyšších 

soutěžích na národní i mezinárodní úrov-
ni. „Považujeme sport a sportovní aktivity 
jako nejlepší způsob, jak strávit volný čas,“ 
uvedl starosta Radovan Necid a  dodal, 
že letos poprvé v  historii město finančně 
podpořilo i dospělé sportovce, neboť i oni 
reprezentují město v kraji, republice i v za-
hraničí. Stejně jako mládež, kterou město 
podporuje pravidelně a  letos ještě víc, než 
v předchozích letech. „Snem každého spor-
tovce je účast na olympiádě, když se mu to 
podaří a  získá navíc medailové umístění, 
tak je to vrchol pro každého sportovce,“ 
sdělila vlastní zkušenost držitelka stříbrné 
medaile ze štafetového závodu na  olym-
piádě v  Sarajevu roku 1984 Dagmar Švu-
bová, bývalá lyžařka, běžkyně na  lyžích, 
československá reprezentantka v klasickém 
lyžování. „Člověk, když tam stojí a medaili 
má, cítí obrovské štěstí, ale najednou mu 
prolétne hlavou všechno, co pro to udělal 
a hlavně kdo mu pomohl,“ popsala pocity 
olympionička a připomněla zejména rodi-
če, kteří podporují dítě nejdříve. „Je smůla, 
že medaili pak sportovec přebírá sám a ne-
mohou tam s  ním být všichni ti, kteří ho 
podpořili,“ dodala ještě.

První místa mají fotbalisté, karatista a volejbalisti

Nejlepším sportovcem mladším devatenácti let je sedmnáctiletý fotbalista Hynek Ráček. 
Foto: Martina Strnadová

V Bíteši počítejte s omezením na tamním náměstí. Probíhá jeho rekonstrukce, a proto 
je zcela vymístěna autobusová doprava a je omezeno i parkování.  Foto: Iva Horká

Bítešské náměstí je v rekonstrukci
Mezi neziskové organizace 
ve Velkém Meziříčí zastupitelé 
pro rok 2014 rozdělili 222.000 
Kč. Dostalo se na ty, které dota-
cí města využívají dlouhodobě, 
ale i na fyzické osoby a jednot-
livé konkrétní akce.

Seznam dlouhodobých žadate-
lů o  dotaci eviduje 25 organizací. 
K tomu se letos sešlo dalších 13 jed-
notlivců. Celkem příspěvek získalo 
16 z  nich. Z  pravidelných žadate-
lů vesměs všichni dostali stejnou 
částku jako loni. „Pouze ve  dvou 
případech je to víc. Proč?“ požado-
vala vysvětlení zastupitelka Marie 
Ripperová. Konkrétně šlo o  zdejší 
Svaz postižených civilizačními cho-
robami (SPCCH), který loni dostal 
20 a  letos mu rada města navrhla 
25 tisíc, a pak o Vlastivědnou a ge-
nealogickou společnost (VGS) při 

Jupiter clubu, jíž oproti 15 tisícům 
radní navrhli 20. „Organizaci vede-
ní města pravidelně navštěvuje. Je 
to v podstatě největší nezisková or-
ganizace ve městě,“ uvedl starosta 
Necid k prvnímu případu SPCCH 
s  tím, že má spoustu členů i plá-
nů. Proto radní akceptovali jejich 
žádost o navýšení částky. Druhým 
případem je VGS, jejíž činnost ve-
dení města také pravidelně sleduje. 
„Zvlášť letos budou mít víc akcí, 
chtějí víc psát a navštěvovat v rámci 
spolupráce další obce, takže i  jim 
jsme vyšli vstříc, neboť jejich prá-
ce je ve městě cítit,“ sdělil starosta. 
Zastupitelé s  vysvětlením neměli 
problém a  radou navržené dotace 
schválili. Největší částku 42.000 Kč 
ze všech neziskovek dostaly Cha-
loupky, o. p.  s., pro své pracoviště 
na Ostrůvku. Na 20 či 25 tisíc ko-
run dosáhly Asociace rodičů a přá-

tel zdravotně postižených dětí ČR, 
dobrovolné sdružení onkologic-
kých pacientů Klub Naděje, Hote-
lová škola Světlá a OA či Radovan 
Hajný pro Muzikanty dětem, a  již 
zmiňované VGS a SPCCH. Po de-
seti tisících mají Klub Bechtěreviků 
a  organizace slabozrakých a  ne-
vidomých. Zbývajícím žadatelům 
byly přiděleny částky nižší. Tabul-
ka s žadateli i částkami je na webu 
města v usnesení zastupitelstva čís-
lo 26/2014 ze dne 25. 3. 2014.
Systém rozdělování dotací nezis-
kovkám je nastaven již z minulých 
let a  příliš se nemění. Kritérii pro 
přidělení a  výši dotace jsou např. 
počet členů organizace, jejich čin-
nost a  výsledky, preference míst-
ních apod. O příspěvek na nějakou 
akci nebo počin mohou zájemci 
požádat město i v průběhu roku.

 Pokračování na straně 2

Radnice se připravuje na velké dopravní omezení
Připravovaná rekonstrukce ulic 
Karlov a Sokolovská znamená 
už teď velké přípravy uzavírek 
a hledání řešení dopravních pro-
blémů, které ve Velkém Meziříčí 
nastanou. 

Na radnici se sešli zástupci policie, 
strážníků městské policie, zdravot-
nických záchranářů a hasičů s ve-
dením města, aby koordinovali bu-

doucí společný postup.„Součinnost 
už máme natrénovanou z  doby, 
kdy se opravoval dálniční most 
Vysočina a  Velké Meziříčí bylo 
trvale ohroženo zácpami. Tehdy 
jsme právě společným postupem 
dokázali větším kolapsům zabrá-
nit. Tentokrát to ale bude mnohem 
horší, protože uzavírky budou 
přímo na  nejdůležitější dopravní 
tepně našeho města,“ říká starosta 

Radovan Necid.Opravovaná silnice 
602, která Velkým Meziříčím pro-
chází směrem od Jihlavy na Brno, 
je ve vlastnictví kraje. Ten plánuje 
začít s pracemi v dubnu. Uzavírky 
tak budou na několik etap. „Jedním 
z budoucích opatření je spolupráce 
s  dálniční policií, která v  případě 
nehody na dálnici nebude pouštět 
sjíždějící řidiče z  dálnice do  naše-
ho města. Zároveň bychom chtěli 

na sjezdech instalovat mobilní elek-
tronické tabule, které budou řidiče 
informovat o  aktuální dopravní 
situaci v  našem městě,“ vysvětluje 
starosta Radovan Necid a dodává, 
„budeme také kontaktovat rádia 
a  média, aby ve  svém dopravním 
zpravodajství z  dálnice v  žádném 
případě nenabádala řidiče k objíž-
dění dálnice přes Velké Meziříčí. 
A  to ani tak, že to poradí nějaký 

telefonující dobrovolný zpravodaj 
z řad samotných řidičů.“
Na  velkomeziříčských webových 
stránkách vznikne speciální sekce 
dopravního zpravodajství, která 
bude lidem zprostředkovávat nej-
aktuálnější informace. Město také 
naváže spolupráci s  třebíčskou 
radnicí, aby se obyvatelé Třebíče 
dozvěděli o tom, že po dobu trvá-
ní prací nebude vhodné přijíždět 

k  dálnici přes Velké Meziříčí, jak 
jsou dnes zvyklí. „Zpracováváme 
také řadu organizačně technických 
opatření přímo ve  městě, které se 
například týkají dopravního znače-
ní, abychom zejména záchranářům 
a  hasičům umožnili kolem uzaví-
rek projet. Tato opatření se chys-
tají a  budeme o  nich informovat 
později,“ uzavřel starosta našeho 
města.. -ran-

Neziskovky dostaly od města 222.000 Kč

Martina Strnadová
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Meziříčí navazují spolupráci

Návštěvou představitelů rad-
nice Českého Meziříčí ve Vel-
kém Meziříčí pokračují snahy 
navázat užší spolupráci mezi 
všemi třemi Meziříčími z České 
republiky.

„Už máme před podpisem 
smlouvy o  spolupráci s  Valaš-
ským Meziříčím, teď aktuálně 
jsme navázali kontakt s  Čes-
kým Meziříčím,“ říká starosta 
Radovan Necid.

Českomeziříčští zatím předjed-
nali vystoupení svého pěvecké-
ho sboru na Velkomeziříčském 
kulturním létě, probíhají deba-
ty o  spolupráci v  rámci spolků 
a  příspěvkových organizací, 
např. juniorských hasičů, lyža-
řů či seniorů. České Meziříčí 
chce přivítat některé výstavy 
fotografií z  Velkého Meziříčí, 
naopak vyšle do Velkého Mezi-
říčí seniory, žáky základní ško-
ly a hudební kapelu.

O  spolupráci na  programu pro 
děti se snaží i  velkomeziříčská 
knihovna. „Rozhodně se s naši-
mi partnery z Českého i Valaš-
ského Meziříčí sejdeme v  září 
v rámci městských historických 
slavností a soutěže 4 klíče k vel-
komeziříčské bráně. Do  kon-
ce června bychom už měli mít 
konkrétnější představu o  tom, 
co můžeme společně podnikat 
a organizovat,“ uzavřel starosta 
Necid.

Zástupci Českého Meziříčí se na velkomeziříčské radnici seznámili mimo jiné 
i s místním týdeníkem Velkomeziříčsko (na snímku). Foto: Martina Strnadová

-ran-

Informace o květnových volbách 
do Evropského parlamentu
Informace pro občany jiných 
členských států EU o pod-
mínkách hlasování ve volbách 
do Evropského parlamentu 
(EP)  na území České republiky.

Volby do  Evropského parla-
mentu se budou na území Čes-
ké republiky konat ve  dnech 
23. a 24. května 2014. Dne 23. 
května 2014 (pátek) se bude 
hlasovat od  14 do  22 hodin 
a dne 24. května 2014 (sobota) 
se bude hlasovat od 8 do 14 ho-
din.
Občan jiného členského státu 
EU má právo hlasovat ve  vol-
bách do Evropského parlamen-
tu na  území České republiky 
za předpokladu, že
• nejpozději druhý den voleb 
dosáhl věku 18 let,
• je po  dobu nejméně 45 dnů 
přihlášen k  trvalému poby-
tu nebo přechodnému pobytu 
na  území České republiky (tj. 
nejméně od 9. dubna 2014),
• nevznikla u  něj překážka 
ve výkonu volebního práva a je 
zapsán v  seznamu voličů pro 
volby do EP.
Seznam voličů pro volby do Ev-
ropského parlamentu vede 
obecní úřad, městský úřad, 
úřad městyse, magistrát sta-
tutárního města, které není 
územně členěno, úřad městské 
části nebo městského obvodu 
(dále jen obecní úřad). Tento 
seznam sestavuje obecní úřad 
pro každé volby do Evropského 
parlamentu postupem daným 
zákonem. Občan jiného člen-
ského státu EU je do tohoto se-
znamu zapsán, jestliže
• o  zápis do  seznamu voličů 
pro volby do Evropského parla-
mentu na území České republi-
ky požádá,
• o  zápis do  seznamu voli-
čů pro volby do  Evropského 
parlamentu na  území České 
republiky požádal již při mi-

nulých volbách do  Evropského 
parlamentu v  roce 2009 nebo 
2004 a  od  té doby nepožádal 
o  vyškrtnutí z  tohoto seznamu 
a  stále splňuje podmínky pro 
výkon práva volit,
• je veden v  dodatku stálého 
seznamu voličů pro účely voleb 
do zastupitelstev obcí a u obec-
ního úřadu, u  kterého je v  do-
datku stálého seznamu voličů 
veden, podá žádost o přenesení 
svých údajů z  dodatku stálého 
seznamu voličů do  seznamu 
voličů pro volby do Evropského 
parlamentu.
Občan jiného členského státu 
EU, který má právo volit ve vol-
bách do Evropského parlamentu 
na území České republiky, pro-
jeví svou vůli hlasovat v těchto 
volbách na území České repub-
liky tím, že podá u  obecního 
úřadu, v  jehož správním obvo-
du je přihlášen k  trvalému po-
bytu nebo k  přechodnému po-
bytu na území České republiky, 
nejpozději 40 dnů přede dnem 
voleb, tj. nejpozději 13. dubna 
2014 do 16 hodin, žádost o zá-
pis do seznamu voličů pro vol-
by do  Evropského parlamentu; 
to neplatí v  případě, že občan 
jiného členského státu EU po-
žádal o zápis do seznamu voličů 
pro volby do Evropského parla-
mentu na  území České repub-
liky již při minulých volbách 
do  Evropského parlamentu 
v  roce 2009 nebo 2004 a  od  té 
doby nepožádal o  vyškrtnutí 
z tohoto seznamu a stále splňu-
je podmínky pro výkon práva 
volit ve  volbách do  Evropské-
ho parlamentu na  území Čes-
ké republiky (těmto voličům se 
doporučuje, aby si svůj zápis 
ověřili na  příslušném obecním 
úřadě). 
Občan jiného členského státu 
EU, který je veden v  dodatku 
stálého seznamu voličů pro 
účely voleb do  zastupitelstev 

obcí na  území České repub-
liky, podá u  obecního úřadu, 
u  kterého je v  dodatku stálého 
seznamu voličů veden, žádost 
o  přenesení svých údajů z  do-
datku stálého seznamu voličů 
do  seznamu voličů pro volby 
do  Evropského parlamentu; 
tuto žádost je třeba podat nej-
později 40 dnů přede dnem 
voleb, tj. nejpozději 13. dubna 
2014 do 16 hodin. 
Žádosti je nutné podávat osob-
ně. Při podání žádosti se ob-
čan jiného členského státu EU 
prokáže platným průkazem to-
tožnosti. Obecní úřad žadatele 
o  zápis do  seznamu voličů pro 
volby do  Evropského parla-
mentu nejpozději 15 dnů pře-
de dnem voleb, tj. do 8. května 
2014, informuje o tom, jak byla 
jeho žádost vyřízena. 
 K  žádosti o  zápis do  seznamu 
voličů pro volby do Evropského 
parlamentu a  k  žádosti o  pře-
nesení údajů z dodatku stálého 
seznamu voličů do  seznamu 
voličů pro volby do Evropského 
parlamentu musí být přiloženo 
čestné prohlášení, ve  kterém 
žadatel uvede:
1. svoji státní příslušnost, 
2. místo pobytu, 
3. adresu volebního obvodu, 
kde byl dosud pro volby do Ev-
ropského parlamentu veden 
ve volební evidenci a 
4. to, že bude hlasovat ve  vol-
bách do  Evropského parla-
mentu pouze na  území České 
republiky. 
Na Městském úřadu Velké Me-
ziříčí lze žádost o zápis do se-
znamu voličů podat do  13. 
dubna 2014 (včetně neděle 
13. 4. v  době od  8 do  16 ho-
din) u Evy Krejskové, Náměs-
tí 14/16 (nad kanceláří České 
spořitelny), 1. patro, dveře č. 
102, tel.: 566  781  170, e-mail: 
krejskova@mestovm.cz.  

-spr. odb. MěÚ-

Na dálnici havaroval 
rumunský kamion

Bez zranění se obešla nehoda 
kamionu na 134. km dálnice 
D1, po nehodě zůstal jízdní 
směr na Prahu zcela neprů-
jezdný. 

Ve směru na Brno zablokoval dne 
26. 3. havarovaný kamion jeden 
jízdní pruh.   
Informaci o nehodě přijalo kraj-
ské operační a informační stře-
disko Hasičského záchranného 
sboru Kraje Vysočina v 5.51 ho-
din. K nehodě vyjeli profesionál-
ní hasiči ze stanic ve Velkém Me-

ziříčí a Jihlavě. Z vozidla, které 
zůstalo převrácené po nehodě na 
boku, unikly provozní kapaliny. 
Hasiči je zlikvidovali speciálním 
sorbentem. Na přeložení nákla-
du mražených kuřat a vyproštění 
havarovaného kamionu byla na 
místo události povolána speci-
alizovaná firma. Aby mohl být 
kamion vyproštěn, museli hasiči 
přeřezat v jednom místě středová 
svodidla. Příčinu nehody vyšet-
řují policisté.

Ing. Petra Musilová, HZS Kraje 
Vysočina, foto: archiv HZS

První místa mají fotbalisté, karatista...
Následoval hlavní program, tedy vyhlašování těch 
nejlepších sportovců z Velkého Meziříčí. Slavnost-
ním večerem provázel moderátor Jiří Doležal.

Nejlepším sportovcem 
mladším devatenácti let je 
Hynek Ráček
Zatím teprve sedmnáctiletý fotbalista Hynek Ráček 
si své prvenství v  jednotlivcích do  devatenácti let 
zasloužil svými výkony, díky nimž mimo jiné jako 
vůbec nejmladší hráč v historii zdejšího fotbalové-
ho klubu nastoupil v moravskoslezské divizi mužů. 
Druhou příčku této kategorie obsadila basketbalist-
ka Petra Syslová a třetí atletka Martina Homolová.
Nejlepším družstvem stejné věkové kategorie jsou 
juniorští volejbalisté, kteří vybojovali páté místo 
v extralize, čtvrté na mezinárodním turnaji v Dře-
věnicích. Hokejoví dorostenci se umístili za  nimi 
na druhé příčce. Bronz brali mladší dorostenci fot-
balu.

Mezi staršími zvítězil Martin 
Košut
V  roce 2013 mezi sportovci nad devatenáct let se 
nejvíc dařilo karatistovi Martinu Košutovi, jemuž 
náleží druhé a  třetí místo v  kumite masters, a  to 
na  Grand Prix v  Hradci Králové a  na  Wakizashi 
cupu v Nymburku. V mezinárodní konkurenci byl 
stříbrný na Kesl cupu. Stolnímu tenistovi Janu Po-
kornému, jedničce týmu, patří druhá příčka této 
kategorie. Třetím je fotbalista Jan Šimáček, člen zá-
kladní sestavy mužů A.

A  opět velkomeziříčský fotbal zabodoval i  mezi 
družstvy nad devatenáct let, když zvítězil tým mužů 
A s třetím místem v podzimní části moravskoslez-
ské fotbalové divize. To je vůbec nejlepší umístění 
mužů v  klubové historii FC. Velkomeziříčskému 
družstvu žen SDH se loni vedlo v hasičském sportu 
a komise jim přiřkla druhé místo v  této kategorii. 
A  konečně třetí příčka byla přidělena hokejistům 
prvního týmu mužů HHK.

Ceny si zasloužili i trenéři 
a další
Za úspěchy samotných sportovců nestojí jenom je-
jich talent, píle a dřina. Svůj podíl na nich mají i je-
jich trenéři a další činovníci, kteří obdrželi zvláštní 
ocenění. Důkazem, že veškerá práce jedněch i dru-
hých má smysl, pak je galerie odchovanců. 
Seznam vyhlášených a oceněných sportovců naše-
ho města najdete v  celkovém přehledu výsledků 
na sportovní straně  číslo jedenáct.

Pokračování ze strany 1

U hřbitova přibydou parkovací místa
Parkoviště u nového hřbitova 
ve Velkém Meziříčí projde ještě 
letos velkou opravou a rozšíře-
ním. Přibude zde nejméně 40 
parkovacích míst a dvě nová 
místa pro parkování autobusů.

„Oprava a  rozšíření parkoviště 
vyřeší dlouhodobý problém, kdy 
zejména o  svátcích a  větších po-
hřbech kapacita jednoduše nestačí. 
I při formulování Bílé knihy dopra-
vy, tedy soupisu nejdůležitějších 

dopravních problémů ve  městě, 
skončilo parkování u  hřbitova 
po  veřejných debatách i  diskuzích 
v  zastupitelstvu na  čtvrtém místě 
– tedy jako čtvrtý nejpalčivější pro-
blém,“ říká starosta R. Necid.
V letošním rozpočtu jsou na rozší-
ření parkoviště u hřbitova vyčleně-
ny dva a půl milionů korun. Rad-
nice na akci vyhlásí výběrové řízení 
a pokud vše půjde hladce, práce za-
čnou už v létě. Rozšíření stávajícího 
parkování bude tvořit oblouk nové 

vozovky paralelně s  ulicí Karlov 
a po jeho stranách vzniknou příčná 
parkovací místa. Toto řešení má vý-
hodu v tom, že razantně nezasáhne 
do stávajících stromů. Z celé skupi-
ny stromů budou muset ustoupit 
pouze čtyři z  nich a  jeden bude 
přesazen.
„Na doporučení vedení města bu-
dou vykácené stromy nahrazeny 
novou výsadbou ve stejné lokalitě,“ 
uzavřel starosta Radovan Necid.

-ran-

Text a foto: Martina Strnadová

Podnapilou  
nezletilou dívku 
předali kurátorovi
Dne 21. 2. 2014 ve 23.40 spat-
řila obsluha MKDS na  ulici 
K  Novému nádraží skupinu 
osob, které se při chůzi cho-
valy jako pod vlivem alkoholu 
a během cesty upíjely z láhve. 

Vzhledem k tomu, že mezi nimi 
byla i dívka, která zjevně neby-
la starší 18 let, byla na  místo 
vyslána hlídka městské policie 
(MP).
Strážníci na  místě zjistili, že 
dívce ještě není ani patnáct let 
a  že je pod vlivem alkoholic-
kých nápojů. Provedená decho-
vá zkouška byla u nezletilé po-
zitivní s výsledkem 1,5 promile 
alkoholu v dechu. 
Podnapilá nezletilá dívka byla 
následně předána zákonnému 
zástupci a  událost byla ozná-
mena kurátorovi Městského 
úřadu Velké Meziříčí. 
Devatenáctiletému mladíkovi, 
který nezletilé dívce umožnil 
požívání alkoholu, strážníci 
městské policie za  přestupek 
na úseku ochrany před alkoho-
lismem a  jinými toxikomanie-
mi uložili pokutu v  blokovém 
řízení. -MěP-
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Nové sdružení Srdce Horácka připravilo seriál o Horácku - 10. díl
Od kolébky 
ke hrobu - II. část
Velký magický význam měla 
i „svarební buchta“, zvaná jinak 
„mládě“ nebo „cimbál“ v podo-
bě velkého koláče na celý plech, 
zdobeného spletenými copánky 
těsta a  stylizovaným dítětem 
v peřince uprostřed. Mezi nápl-
němi této buchty nesměl chybět 
mák jako obřadní potravina, 
která podobně jako krupice 
měla svým množstvím malých 
zrníček přinést štěstí. S „mládě-
tem“ tancovaly vdané ženy před 
nevěstou a přály jí tak plodnost. 

To však ještě směla tančit s děv-
čaty, která se s ní obřadně louči-
la a  během večera ji odevzdala 
vdaným. Ženy jí pak sundaly 
svatební věnec a  nahradily ho 
úborem hlavy pro vdanou ženu. 
Buď to byl místně obvyklý če-
pec, nebo častěji umně vázaný 
velký šátek. Během tohoto ob-
řadu měla nevěsta plakat, a tím 
se loučit se svobodným stavem. 
Druhý den se musela rozloučit 
se starým rodičovským domem 
a  znovu obřadně a  teatrálně 
převézt do nového bydliště vše, 
co měla – jak osobní věci, tak 
věno, které dostala. V  novém 

domě se musela mladá žena 
seznamovat se vším a  také zde 
měla malá práva, minimálně 
první rok do  narození dítěte. 
Mladí hospodáři se buď uja-
li hned celého hospodářství 
nebo museli počkat, až jim 
starý hospodář ustoupí místo 
a  přestěhuje se do  „sekničky“, 
menší místnosti při domě, nebo 
do  samostatné výměnkářské 
chaloupky. 
Důležitým obdobím v  životě 
ženy bylo těhotenství a  šes-
tinedělí, které bylo opřede-
no mnoha pověrami a  zvyky. 
Šestinedělce bylo připraveno 
lože v  rohu světnice a  zakryto 
„boudnicou“ neboli „kouticou“  
plachtou, která představovala 
alespoň trochu soukromí. Pro 
ochranu před uřknutím a  pří-
stupem zlých sil byla vyšívána 
červeně nebo propíchána špen-
dlíky. Na ochranu měla pod pol-
štářem kousek chleba, u postele 
březovou metlu a na krku růže-
nec. Lidé věřili, že šestinedělka 
nesměla šlápnout holou nohou 
na  zem, po  západu slunce ne-
směla hlasitě promluvit, nesmě-
la vycházet ze dvora či jít sama 
na půdu a neměla opouštět dítě, 
aby jí ho neodnesly nebo nevy-
měnily zlé síly. Kdyby pracova-
la na poli, zvedla by se vichřice 
nebo přišlo krupobití. Naopak, 

kdyby hořelo, mohla oheň obe-
jitím domu v koutní plachtě za-
stavit. Po  skončení šestinedělí, 
ale mnohdy i  dříve, se konaly 
tzv. „ouvodky“ v  kostele, které 
vyjadřovaly poděkování matky 
za  narození dítěte a  současně 
očistu rodičky. Ženu s  dítětem 
doprovázely vdané ženy v  nej-
honosnějším kroji. 
Ženatým byl také vyhrazen 
druhý den „vostatků“, tedy ma-
sopustního veselí, kdy se ob-
řadně „tančilo na  vysokej len“ 
– aby vyrostla vysoká vlákna, 
muselo se hodně vysoko ská-
kat nebo vyhazovat panímámy 
do  vzduchu. Také většina po-
stav maškarního průvodu byla 
vyhrazena pouze ženáčům, 
podobně jako „zatahování brá-
ny“ během svatebního průvodu 
bylo vyhrazeno vdaným ženám. 
Těm byly také tolerovány las-
civní písničky, zpívané během 
ostatků nebo svatby. Kdyby je 
zpívaly dívky, bylo by to pova-
žováno za nevhodné. 
S  přibývajícím věkem lidé od-
kládali světlé a  barevné oděvy 
a  oblékali se do  těch s  klidněj-
šími barvami. Staří lidé si čas-
těji našli čas na modlitbu a měli 
oblibu v postech. Když nemohli 
pracovat, opatrovali malé děti. 
Ale ani hospodáři na výměnku 
nezaháleli, často ještě osívali 

menší rozlohu pole nebo drželi 
svůj dobytek či drůbež. 
Když člověk zakončil svůj život, 
bylo povinností a ctí celé dědi-
ny rozloučit se s ním a za mod-
liteb jej doprovodit ke  hrobu. 
Na  Horácku bylo dlouho zvy-
kem sejít se v předvečer pohřbu 
ve smutečním domě a zde téměř 
celou noc zpívat smuteční písně 
ze starých kancionálů a  modlit 
se. V přestávkách mezi modlit-
bami se podávalo občerstvení. 
Alespoň jeden z přítomných byl 
vždy u zemřelého, kolem jehož 
těla hořely svíce. 
V den pohřbu se znovu všichni 
shromáždili v domě, odsud byl 
zemřelý doprovázen do kostela 
a  na  hřbitov. Kde nebyl kostel, 
šli všichni alespoň ke  křížku 
za vesnicí, a tam se se zemřelým 
rozloučili. Po uložení do hrobu 
se konávala – a  dodnes koná-
vá – smuteční hostina. Jakmile 
země zasype rakev, jako by se 
tím vytvořila přehrada mezi 
mrtvými a  zemřelými, a  tak 
bylo možno už i  zpívat nebo 
tančit, i  když mnozí ještě dále 
smutnili. Na  zemřelé se mělo 
vzpomínat jen v  dobrém. Tak 
člověk procházel životem až 
k smrti, aby očekával vzkříšení 
mrtvých.

Mgr. Jan Kuča, etnograf
Pokračování v příštím čísle

Nově založený folklorní soubor 
Horácký Medřičan, fungující pod 
novým občanským sdružením 
Srdce Horácka, přijme do  svých 
řad zájemce o tradiční horáckou 
lidovou muziku a tance. 
Formuje se soubor jak hudební, 
tak taneční, a to dospělý i dětský, 
čili jsou zváni zájemci všech věko-
vých kategorií. V  tradiční lidové 
muzice jsou potřebné zejména 
nástroje jako housle, kontrabas, 
klarinet apod. Pokud máte zájem 
tančit, zpívat či hrát v uvedeném 
souboru, pošlete základní osobní 
údaje, hudební či taneční zaměře-
ní a fotku na email 
srdcehoracka@seznam.cz.
Přihlásit se mohou i  začátečníci 
bez zkušeností v tanečním či hu-
debním souboru, důležitý je je-
nom talent, um a opravdové nad-
šení pro tento taneční a  hudební 
žánr.                     Za Srdce Horácka:

ing. Ivana Horká, předsedkyně 
sdružení a vedoucí souboru

Horácký Medřičan 
hledá tanečníky 
a muzikanty

Tastyjátr se opět představuje
Jak ten čas letí
Divadelní spolek Tastyjátr při TJ Sokol Tasov uvedl 
v pátek 28. 3. a v neděli 30. 3. v zaplněné tasovské 
sokolovně svou novou divadelní hru „Jak ten čas letí“. 

Námět hry zpracovali Josef a  Naďa Mladých, scénáře 
a režie se chopili Josef Mladý a Bohdan Vítek. Hra svou 
originalitou a  nekonvenčním předvedením bezpochyby 
zaujala všechny přítomné diváky.  Ti z vás, kteří se do Ta-
sova ne- dosta-
li, ať již 
z  důvo- dů vy-
prodání obou 
předsta- vení, 
či osobních, máte možnost zhlédnout divadelní vystou-
pení Tastyjátru v pátek 11. dubna v 18.58 hodin v kino-
sále  Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí, nebo 27. dubna 
v kulturním domě ve Velké Bíteši. Přijměte naše pozvá-
ní. Vstupenky jsou k dispozici v předprodeji na progra-
mových odděleních obou kulturních center.

TJ Sokol Tasov 
Herci během závěrečné děkovačky v tasovské sokolovně. Foto: archiv divadelního spolku Tastyjátr

„Zatahování brány“ během svatebního průvodu bylo 
vyhrazeno vdaným ženám. Ilustr. foto: Iva Horká

Nový zpěvník obsahuje na tři stovky písniček z Podhorácka
Kniha Marty Toncrové a Silvy Smutné Lidové písně z Podhorác-
ka II vyšla na sklonku roku 2013, obsahuje na 300 písní na 512 
stranách.

V  úvodní části je studie PhDr.  Marty Toncrové pojednávající o  písních 
a sběratelích písní z jihozápadního Podhorácka. Mgr. Eva Tomášová ve své 
studii zúročila poznatky z  výzkumu obyčejových tradic v  naší oblasti. 
V ediční poznámce jsou uvedeny nejdůležitější zásady, kterých se editor-
ky držely. Úvodní část publikace uzavírá shrnutí v angličtině a němčině. 
Potom následuje hlavní písňová část (284 písní), jednotlivé kapitoly jsou 
členěny podle tematického zaměření na  písně milostné,  vojenské, žer-
tovné a pijácké, písně k obyčejům kalendářním a životního cyklu, písně 
o řemeslech a stavech, písně epické a na závěr písně duchovní. Ve spodní 
části stránek jsou u některých písní uvedeny poznámky nebo vysvětlivky 
a u všech písní pramenné údaje: kdo píseň zpíval, kdo ji zapsal a kdy, dále 
odkaz na archivní uložení záznamu nebo na tištěnou edici, většina písní 
je opatřena srovnávacím aparátem odkazujícím na další publikované va-
rianty. K písním, kde se naskýtalo vhodné místo, jsou přiřazeny fotogra-
fie. Tyto obrázky jsou vizuálním dokladem krajiny, obyvatel a jejich sídel 
v minulosti.  Staré fotografie jsme získávali z různých zdrojů, např. z obec-
ních nebo rodinných kronik, především však jsme čerpali z pozůstalosti 
náměšťského fotografa Ondřeje Knolla, jehož fond spravuje naše muzeum 
(Muzeum Vysočiny Třebíč). Všechny snímky mají vztah k vytýčené ob-
lasti. Závěrečná část knihy obsahuje převážně obvyklé seznamy a rejstříky, 
včetně praktické a přehledné mapy, v níž jsou vyznačeny obce zápisu písní 
a lokality zmíněné v písních.

Osm stran barevné přílohy obsahuje obrázky lidových zvyků a slavností ze 
současného života jihozápadního Podhorácka – jsou to převážně fotogra-
fie z dokumentace RPTLK. 
Pro jednoduchou manipulaci s knihou jsme zvolili osvědčený formát A5. 
Potah desek knihy koresponduje s výtvarným řešením dílu prvního. Vztah 
k regionu podtrhuje výběr motivu, který vychází z výšivky na plachetce 
z Moravských Budějovic (r. 1673) uchovávané ve sbírce našeho muzea. Pro 
používání knihy jako příručního zpěvníku jsou praktické dvě textilní zá-
ložky a především kvalitní šitá vazba.

Písně byly vybrány z dosud neotištěných rukopisných pramenů uložených 
ve  fondech brněnského akademického pracoviště, dále písně ze starších 
tisků a regionální literatury. Připojili jsme několik písňových zápisů ze sou-
časných výzkumů našeho krajského pracoviště TLK, dále materiály z růz-
ných archivů i ze soukromých zdrojů. Tato mimořádná publikace, je první 
rozsáhlou tištěnou sbírkou lidových písní z uvedené oblasti. 
Jak již bylo řečeno, vydavatelský projekt probíhá ve vzájemné spolupráci 
brněnského pracoviště EÚ AV ČR a MVT. Akademické pracoviště posky-
tuje odbornou garanci, naše muzeum, jako vydavatel, zajišťuje finanční 
zdroje. Avšak na přípravě publikace se podílely obě instituce v průběhu 
celého loňského roku. Odbornou práci sestávající se z mnoha úkonů od-
vedla PhDr. Marta Toncrová. Naše RPTLK provádělo digitální zpracování 
textů a notosazby, grafickou úpravu knižního bloku i obálky, připravilo 
také obrazový materiál, rejstříky a další. Všichni společně prováděli korek-
tury. Jak již bylo uvedeno, do sborníku jsou zařazeny rovněž písně ze sou-
časného výzkumu. Na sběru písní v terénu se podílela Kamila Coufalová, 
jako externí spolupracovník s hudebním vzděláním. Rejstříky zpracovala 
Mgr. Eva Tomášová, která na projektu a přímo na přípravě knihy, odvedla 
velký kus práce. 
Jak jsem již řekla, náš vydavatelský záměr směřuje především k tomu, aby 
dnes už málo známé, možná i zcela zapomenuté písně, v regionu znovu 
ožily... Slovy editorky knihy PhDr. Marty Toncrové: „...aby tyto písně zněly 
v ústech dětí ve školách, aby je předváděly soubory na pódiích, nebo aby si je 
lidé zazpívali jen tak v soukromí domova pro své vlastní potěšení. Zkrátka 
aby je zase znali a zpívali ti nejmladší i ti dříve narození.“  

Připravila Silva Smutná 
Vlevo první díl, vpravo druhý díl zpěvníku Lidové písně 
z Podhorácka. Foto: Iva Horká

Velké Meziříčí: Jupiter club, 11. 
dubna. Velká Bíteš: kulturní 

dům, 27. dubna.
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Ocenění trenéři (bez pořadí). 

Kategorie jednotlivců do 12 let (bez pořadí). Foto: Martina Strnadová

 Kategorie družstev do 12 let (bez pořadí). Foto: Martina Strnadová Kategorie družstev do 15 let (bez pořadí). Foto: Martina Strnadová

fotogalerie: vyhlášení nejlepších sportovců města velké meziříčí za rok 2013 - jupiter club, 28. 3. 2014

Fotbalisté, vítězové v kategorii družstev nad 19 let. Martin Košut, karatista, vítěz v kategorii nad 19 let.

Dagmar Švubová a Stanislav Tvarůžek.

Kategorie jednotlivců do 15 let (bez pořadí). Foto: Martina Strnadová

Volejbalisté, vítězné družstvo v kategorii do 19 let. 

Zvláštní ocenění (bez pořadí). 5x foto: Martina Strnadová

Ceny předávali také zástupci města - vlevo starosta R. 
Necid. Vpravo moderátor.  3x foto: Martina Strnadová
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řádky na neděli

Bohoslužby 
Středa 2. 4.: 7.00 mše sv. – host, DPS 10.00 mše sv. – o. J. B., Lavičky18.00 
mše sv. – o. J. B. Čtvrtek 3. 4.: 7.00 mše sv. – o. J. B., 17.30 pobožnost a mše 
sv. za nová kněžská povolání – o. L. Sz., Vídeň 18.00 mše sv. – o. J. B. Pátek 
4. 4.: 8.00 mše sv. – o. L. Sz., 14.00–15.30 příležitost ke svátosti smíření 
a pokání,  17.00 mše sv. – o. J. B., domov pro seniory 13.00 mše sv. – o. J. B. 
Sobota 5. 4.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., 18.00 mše sv. – o. J. B. Neděle 6. 4.: 
7.30 mše sv. – o. J. B., 9.00 mše sv. – o. L. Sz., 10.30 mše sv. – o. L. Sz., 18.00 
mše sv. – o. L. Sz., 14.30 pobožnost křížové cesty. Bory mše sv.: 4. 4. Dolní 
Bory 17.30 adorace nejsvětější svátosti, 18.00 mše sv. – o. L. Sz.; 6. 4. Horní 
Bory 9.45 mše sv. – o. J. B., 14.00 pobožnost křížové cesty.
Farní oznámení: ...sobota 8.00 setkání ministrantů na faře, 18.30 pří-
prava před křtem, v  Netíně bude 1. sobota v  16.00, autobus pojede 
v 15.00 od fary VM. Neděle 14.30 modlitba křížové cesty od kostela až 
ke Třem křížům. Děkuji všem, kteří pracovali ve farnosti. Děkujeme 
za sbírku na opravu varhan v Mostištích, která činila 52.500 Kč. Zaplat’ 
Pán Bůh. 
Českobratrská církev evangelická: bohoslužby v neděli od 9.00 v Hu-
sově domě (U Světlé 24, Velké Meziříčí), více na www.evangelicivm.cz
Apoštolská církev: shromáždění každou neděli od 9.00 v areálu býva-
lých lisoven, Moráňská 134/2, Velké Meziříčí, www.ac-vm.cz

příspěvky čtenářů

25. března
Plesovou sezonu v  Křižanově již 
potřetí uzavřel Ples princů a prin-
cezen. Ten je speciálně určen pro 
ty nejmenší, kteří si jej skutečně 
dokážou užít se vším všudy.
Ples se uskutečnil v  neděli 16. 
února 2014 v  místní sokolovně 
a  i  tentokrát se setkal s  velkou 
účastí. Rodiče své ratolesti vy-
strojili opravdu královsky. Vy-
zdobený sál se tak zaplnil nejen 
princi a princeznami, ale i vílami, 
piráty a mušketýry. Tancovalo se 
a řádilo, soutěžilo se jako o život 
pod vedením vychovatelek Ra-
domíry Schmidové a  Ladislavy 
Jurkové. Děti, co byly unaveny 
(nebylo jich mnoho), si mohly 
odpočinout při skládání sta-
vebnic. A  ty, které měly odvahu 
a souhlas rodičů (a byla jich vět-
šina), si nechaly pomalovat ob-
ličej od  Andrey Stehlíkové. Ne-

dílnou součástí byla samozřejmě 
tombola, častokrát i  s  pohádko-
vými cenami.
Věříme, že většina ze zúčastně-
ných protancovala alespoň jedny 
střevíčky a že ten den spala, jako-
by je do vody hodil, a nechala si 

zdát o hradu za sedmero řekami 
a sedmero horami…
Ples proběhl pod taktovkou ob-
čanského sdružení Vodotrysk 
a  školní družiny ZŠ a  MŠ Kři-
žanov. Naše srdečné díky patří 
sponzorům a  partnerům. Spon-

zory byly městys Křižanov, pro-
dejna Coufalová, prodejna Amb-
rožová, Marcela Hibšová a Leona 
Příhodová, partnerem pak ZŠ 
a MŠ Křižanov, mediální partner 
akce týdeník Velkomeziříčsko.

-on-, foto: archiv Vodotrysku

V Křižanově plesali i ti nejmenší

Po  dobrých zkušenostech z  loň-
ského roku se naše škola opět 
zapojila do projektu EDISON, je-
hož hlavním cílem je poznávání 
odlišných kultur, potlačení rasis-
mu a zdokonalení se v  cizím ja-
zyku. Hotelová škola Světlá a OA 
tak mohla první březnové pondě-
lí přivítat vysokoškolské studenty 
z  blízkých i  vzdálenějších zemí, 
aby žákům prezentovali základ-
ní fakta a zajímavosti z míst, kde 
žijí. 
Do  programu byli tentokrát 
z  velké části zapojeni naši žáci. 
Ti si úvodem pro hosty připravili 
zajímavé prezentace o  vzdělá-
vání v  České republice, o  studiu 
na  naší škole, o  našem městě, 
kraji a  o  prázdninových zahra-
ničních praxích, které absolvova-
li. Hned první den mohli stážisté 

nahlédnout do  kuchyněk, kde 
na ně čekalo voňavé překvapení. 
Dívky ze 4. C upekly vynikající 
bábovku a  perníčky a  umožnily 
stážistům, aby si sami vyzkou-

šeli vyválet těsto nebo nazdobit 
hotové perníčky. Poté je pozva-
ly k  prostřenému stolu, kde se 
mohla rozběhnout první nesmělá 
konverzace v anglickém jazyce. 

Následující dny se mohli žáci 
setkávat s  Ilke z  Turecka, Ev-
geninem z  Bulharska a  Wenyi 
z  Taiwanu při vyučování a  vy-
slechnout si zajímavé prezentace, 

které byly z velké části zaměřeny 
na zvyky, tradice a typické pokr-
my dané země. Součástí prezen-
tací byla i tzv. global village, kde 
žáci dostali možnost ochutnat 
taiwanské cukrovinky, bulhar-
skou polévku tarator a  mohli si 
nechat napsat své jméno pomocí 
čínských znaků.
Ve středu odpoledne se role stá-
žistů a žáků opět prohodily. Ten-
tokrát se stážistům věnovali žáci 
2. C pod vedením paní učitelky 
Urbanové. V  hodinách obslu-
hy si zahraniční studenti mohli 
vyzkoušet pro ně zcela nové do-
vednosti – skládání ubrousků, 
vyřezávání ovoce, flair a  sklízení 
a  roznášení talířů. Bylo to velice 
příjemné odpoledne, z něhož stá-
žisté odcházeli nadšeni. 
Ve  svém volném čase navštívili 

zahraniční studenti v  doprovo-
du našich žáků a  paní učitelky 
Štouračové místní závod spo-
lečnosti Alpa, prohlédli si město 
a nevynechali ani prohlídku okolí 
velkomeziříčského zámku. 
Veškeré aktivity probíhaly samo-
zřejmě v  anglickém jazyce. Žáci 
tak byli nuceni, kromě vzájemné 
spolupráce, spoléhat při komuni-
kaci pouze na své znalosti, což je 
snad bude vést k  větší motivaci 
k učení jazyků. Věřím, že se tento 
projekt žákům líbil, stejně jako 
stážistům, kteří pobyt na  naší 
škole zhodnotili jako skvělé za-
vršení návštěvy České republiky. 
Děkuji tímto všem, kteří se 
na  přípravách a  programu pro-
jektu jakkoliv podíleli. 

Mgr. Lenka Michalová, 
foto: archiv školy

I letos na Světlé pokračují v projektu, jenž vede k poznávání odlišných kultur

Ve středu 26. 2. 2013 proběhl v mateřské škole Dolních Heřmanic kar-
neval pro děti a žáky místní školy. Zavítaly na něj nejrůznější pohád-
kové postavy, strašidelné masky, převleky zvířátek i postavičky mnoha 
profesí. Fantazii se meze nekladly. Také paní učitelky nemohly na tom-
to karnevalu chybět bez řádně připravených kostýmů. Zábavné dopo-
ledne bylo plné hudebních, pohybových a dramatických aktivit. Děti 
mohly v soutěžích zaměřených na rychlost, obratnost i dovednost zís-
kat omalovánky, pastelky i nějakou tu sladkou odměnu. Karnevalové-
ho dovádění se zúčastnili také rodiče i prarodiče, kteří přišli podpořit 
své ratolesti, ochutnat připravené dobroty, ale také se zapojit do taneč-
ního reje. Legrace, úsměvy, ale především rozzářené dětské oči plné 
radostí a zážitků byly pro nás dospělé tou nejkrásnější odměnou. Ne 
nadarmo se říká, že „zlatý věk je tam, kde jsou děti“. Společně bychom 
všichni rádi poděkovali za ochotu, podporu a sponzorské dary. 

Za kolektiv ZŠ a MŠ Dolní Heřmanice Lucie Hejátková,
foto: archiv školky

V heřmanické školce měli karneval

Kino Jupiter ve  Velkém Meziříčí ožilo stov-
kami dětí ve  čtvrtek 20. března a  z  jeho sálu 
zněl jejich veselý smích, potlesk a zpívání. Už 
potřetí za uplynulé dva roky tam zavítalo Hu-
dební divadlo dětem Michaely Novozámské 
a opět své malé diváky z mateřských a prvních 
stupňů základních škol nezklamalo tak, jako 
ani při svých předešlých návštěvách. Však také 
pohádky O pejskovi a kočičce spisovatele, gra-
fika a malíře Josefa Čapka neznají jen děti, ale 
znají je i  jejich paní učitelky. A jako ve všech 
představeních tohoto originálního divadla 
mimo hezkého pohádkového příběhu děti 
slyšely a hlavně si i zazpívaly spoustu veselých 
písniček. „Náš koncert pro děti se jmenuje Po-
vídejme si děti, ale mimo toho povídání, jsme 
si opravdu s chutí s dětmi zazpívali,“ řekl nám 
Jan Pouchlý, jeden z protagonistů představení 

a  člen Hudebního divadla dětem. „Hudební 
a  písničková tvorba je nedílnou a  důležitou 
součástí našeho repertoáru pro děti a  jsme 
rádi, že podle reakcí nejen dětí, ale i jejich pe-
dagogů se publiku líbí a zůstávají nám věrni při 
našich opakovaných návštěvách tak jako i tady 
ve Velkém Meziříčí. Těšíme se do zrekonstru-
ovaného sálu kulturního domu Jupiter, který 
chceme hned v příštím roce navštívit s novým 
představením pro nejmenší a  užít si skvělou 
atmosféru stejně, jako jsme si ji užili s  mojí 
hereckou a pěveckou kolegyní Michaelou No-
vozámskou, která je i  autorkou představení, 
dnes,“ dodal. Přejeme Hudebnímu divadlu dě-
tem, aby je dětské úsměvy provázely při jeho 
další tvorbě a těšíme se na další návštěvu diva-
dla ve Velkém Meziříčí.
                -cbf-, foto: archiv Hudebního divadla

Pohádky a písničky bavily děti v kině Jupiter

Vzpomínám si, jak se v devadesátých letech v Polsku vedla diskuze o in-
terupcích. V mnohých televizních pořadech se setkávali jak zastánci, tak 
i odpůrci potratů. V jedné diskuzi jeden z horlivých zastánců slovně za-
útočil na přítomného kněze ve studiu: Když církev tvrdí, že život člověka 
začíná v okamžiku početí, tak proč křesťané slaví narození Ježíše a ne 
jeho početí? Kněz reagoval bleskově a  připomněl, že kromě slavnosti 
Narození Páně existuje slavnost Zvěstování Páně, a to přesně devět mě-
síců před Vánocemi, čili 25. března. Je to památka početí Ježíše. 
Minulý týden jsme znovu oslavili tento svátek. Chtěl bych ale připo-
menout, že kromě toho, že to je církevní svátek, je to také meziná-
rodní Den nenarozených dětí. V  tento den si máme připomínat, že 
život každého člověka je unikátní a neopakovatelný, a začíná okamži-
kem početí. V březnu 2001 Hnutí „Pro život ČR“ (HPŽ ČR), Asociace 
pro právní ochranu dětí a mládeže a Občanský institut vyhlásily Den 
nenarozených dětí na  půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 
Někdy se tento den také označuje za Den modliteb za úctu k poča-
tému životu a  za  nenarozené děti. V  mnoha zemích se pak v  tento 
den konají celonárodní pochody pro život. V Praze se tento pochod 
konal v sobotu po 25. březnu. A týden před pražským pochodem pro 
život a několik dní před slavností Zvěstování Páně zazněla na vlnách 
Rádia Proglas úvaha řeckokatolického exarchy, biskupa Ladislava 
Hučka, ke  společenským i  náboženským rozměrům ochrany života 
od  početí do  přirozené smrti. Biskup v  souvislosti s  Pochodem pro 
život řekl: V první řadě nejde o protest proti potratům, ale o oslavu 
života a jeho nekonečné hodnoty, v jejímž rámci potrat nemá místo, 
je nemyslitelný. Nemá smysl jen něco nekonat, ale je třeba něco konat 
pozitivně. Musíme umožnit pochopit, že tam, kde se začne vkrádat 
do  tzv. lidských práv převlečený egoismus, začínají se rodiny rozpa-
dat, děti trpí, rozmnožují se potraty (…) Život se má vidět v celé své 
šíři, máme obdivovat jeho krásu, účelnost, poukazovat na jeho tvůrce, 
na jeho komplexnost, složitost… A život, to není „nějaký život, něčí 
život“, ale je to i náš, můj život. Když mluvím o životě, není to jen něco 
objektivního, ale i subjektivního, vlastního. A největší chybou dneška 
je zvěcnění života, zvěcnění jeho duchovního rozměru, jeho negace, 
oddělení vlastního života od života jiných lidí, co pak dokáže vést až 
k  negaci počatého života ve  vlastním lůně. Popíráním duchovního 
rozměru života člověk zabíjí sám sebe, v sobě zabíjí to nejcennější… 
a když zabije sebe, nejednou lehce padají i zábrany zabíjet druhé. (…) 
Můžeme tady v souvislosti s tímto pochodem za život parafrázovat Je-
žíšův výrok: „Když budeme mlčet, bude (namísto nás) křičet kamení.“ 
(srov. Lk 19,40). P. Lukasz Szendzielorz
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Jubilejní 10. ročník Tradiční košt pálenek
Hudební doprovod – Akordeon band Vysočina
Letos opět vystoupí tanečnice orientu a zumby, lektorka brněnského 
Centra tance Lada Tkadlecová (Janáčková), 
společně  s dalšími členkami taneční skupiny Dalal as-Sabah. 

Dne 12. dubna v sále „hasičky“ ve Velkém Meziříčí v 15 hodin

A dále jsme pro vás připravili novinku – ukázky bojového 
umění KUNG FU. Akademie YULONG se pravidelně umísťuje 
na předních příčkách mistrovství republiky i na zahraničních soutěžích.

Nezvýšené vstupné – pouze 150 Kč 
(v ceně je ochutnávka, sklenička a další drobnosti).
Bližší informace jsou na našich webových stránkách: www.kostpalenek.wbs.cz

Jubilejní desátý ročník se bude konat dne 12. 
dubna 2014, opět v sále „hasičky“ ve Velkém 
Meziříčí, Nad Gymnáziem 464/17. Zahájení v 15 
hodin. Prodej vstupenek s občerstvením na mís-
tě. Hudba zajištěna. Vstup je povolen jen osobám 
starším 18 let.
Každoročně stoupá zájem o  tuto výstavu. Infor-
mační články přinesly různé deníky a  mediálním 
partnerem je každoročně týdeník Velkomeziříčsko. 
O  akci se rovněž dočtete na  různých interneto-
vých denících na portálu www.kudyznudy.cz nebo 
na portálu Kraje Vysočina www.region-vysocina.cz. 
Krátký televizní šot je uveden na www.televizevm.
cz. O výstavě již od roku 2007 probíhá každoročně 
vysílání v radiu Český rozhlas – Region (87,9 MHz) 
www.rozhlas.cz/vysocina/portal/. Podrobné infor-
mace o  všech dřívějších ročnících je možné najít 
na webových stránkách www.kostpalenek.wbs.cz. 
Zdejší košt pálenek má velkou popularitu, a  je 
na něm vynikající zábava, kterou dotváří i výborná 
hudební skupina Akordeon band Vysočina. Letos 
program opět zpestří tanečnice orientu a  zumby 
Lada Tkadlecová s kolegyněmi, ale chystáme i pře-
kvapení – čínské bojové umění kung fu. Ochutnáv-
ka se zatím všem líbila, nikoho neskolila, a tak ne-
váhejte a přijďte letos i vy. Přijďte ochutnat nejlepší 
pálenky ze širokého kraje!
Bližší informace:

1) Vystavovat může jen osoba ve věku 18 a více let.
2) Vzorky pálenek o obsahu 0,50 litru se podávají 
nejpozději do  5. dubna 2014 do  12 hodin
•  u Jaromíra Plodka (bytem Kozlov, nádraží č. 32 
– tel: 604 809 429), možno i poštou na adresu: Koz-
lov 32, 594 51 Křižanov
•  v pěstitelské pálenici Kozlov č. 29 u Karla Eliáše 
(tel: 604 758 947), možno i poštou na adresu: Koz-
lov 29, 594 51 Křižanov
•  v pěstitelské pálenici Osová Bítýška u Jiřího Hor-
kého (tel: 776 320 856) lze i poštou na adresu: 594 53 
Osová Bítýška 213
•  v pěstitelské pálenici Lavičky u Jiřího Skryji (tel: 
608 038 550), možno i poštou na adresu: 
Lavičky 111, 594 01 Velké Meziříčí.
Vzorky označte druhem ovoce, rokem výroby 
a  procentem alkoholu, popř. uveďte místo pálení 
(nepovinný údaj). Soutěží se dle kategorií ovoce 
(slivovice, jablkovice, hruškovice, meruňkovice, 
rynglovice atd.)
3) Přijímají se vzorky s  procentem alkoholu maxi-
málně do 55%.
4) Vyhodnocení provedou stanovené komise – vy-
hlášení výsledků bude zveřejněno na veřejné výsta-
vě pálenek dne 12. dubna ve Velkém Meziříčí.
5) Vítězové obdrží diplom a rovněž cenné poháry. 
POZOR – Neposílejte LIKÉRY! Tuto kategorii ne-
hodnotíme.                                       (pi) Jaromír Plodek

Tradiční košt pálenek – 12. 4. 2014

VELIKONOČNÍ 
VELKÝ MEDER 

(termální lázně) – 21. 4.
680 Kč – celodenní vstupné 

vč. dopravy 
Nástupní místa: 

Měřín (5.30), VM (5.40)
Info na tel.: 607 541 915

775 055 501
www.miris-tour.cz

Nepůjde elektrický 
proud: 
Ve dnech 7. 4., 10. 4., 14. 4., 16. 4. 
7.15–16.00, Velké Meziříčí – ul. 
Čechova 1660/30, Gen.  Jaroše 
od č. p. 1474 po 1613, 1571, garáže.                                           
-E.ON-

Vrásky mi přidělávají kamenické firmy zdaleka, které se na Jih-
lavsku vyrojily jako houby po  dešti a  nabízejí své produkty 
a služby. Jsem majitelem kamenosochařství v Jihlavě a pěknou 
řádku let a  teď už v seniorském věku se snažím firmu předat 
mým pokračovatelům, dceři a  jejímu manželovi. Učil jsem je 
a vedu stále k tomu, aby se zákazníkům snažili při dodávkách 
náhrobku a osazení hrobu poradit a neokrádali je na materi-
álech. Ty by měly zákazníkům sloužit navěky. Právě poctivé-
ho přístupu a  jednání se ovšem zákazník těžko může dočkat 
u firem, které na letácích nabízejí velice levně svoje produkty. 
Ty firmy mnohdy nemají ani zázemí kamenického podnikání. 
Zákazníci se nechávají zlákat sliby, že dodavatel je nejlevněj-
ší a potom litují a mají velké starosti i vydání s nápravou vy-
kutálené zakázky. Zmiňovaní podnikatelé totiž materiál šidí 
hlavně na rozměrech. Například nechat si položit na dvojhrob 
krycí desky o síle 3 centimetry je pro zákazníky velké riziko. 
O dalším pohřbu, kdy se s deskami musí hýbat a zvláště v zimě 
mohou prasknout, může majitel přijít k velké škodě. Nehledě 
na to, že se tenké desky musejí opatrně odnést od hrobu, aby 
při pohřbu nepřekážely, případně aby se neztratily. Navíc je 
třeba demontovat železné vzpěry, které podpírají slabé desky, 
aby se neprohýbaly. Potom se zákazník diví, na kolik ho přijde 
rozebrání desek a po pohřbu po slehnutí země jejich montáž. 
A to byl jenom malý příklad, co se může stát při použití sla-
bých materiálů. Silnější desky se při manipulaci položí na sebe 
a nehrozí žádné nebezpečí. Samozřejmě že tito rádoby kame-
níci dodávají i obrubníky a podstavce pod pomníky menších 
rozměrů. Ovšem základy mnohdy zhotoví na  dva betonové 
překlady a mají hotovo.
Podívejme se po hřbitovech u starých hrobu, jaké masivní kusy 
usazovaly v minulosti kamenické firmy a  jaké hroby zhotovují 
v dnešní době v Rakousku a Německu. Naše firma má v nabídce 
také levnější kamenné vybavení hrobu, ale kvalitní a nešizené.
Na rozdíl od uvedených podnikatelů dáváme záruky a jistotu, že 
naši firmu si zákazník může kdykoli najít. Oproti tomu u někte-

rých zmiňovaných „kameníků“ se v tom horším případě zákaz-
ník může bát, že firmu nikdy nenajde z toho prostého důvodu, že 
neexistuje. Tomu, kdo uslyší na lacinou nabídku dodavatelů osa-
zení hrobu, bych poradil, aby napoprvé nepodepisovali žádné 
objednávky ani smlouvy. Vždycky je lépe si ověřit jejich nabídku 
u nejbližší zavedené kamenosochařské firmy, která už má jméno. 
Zákazník může naletět i na informaci zmiňovaných podnikatelů, 
že neberou zálohy. Ovšem do nákladů si účtují všechno včetně 
letáku i svých obchůzek po hřbitovech, kde loví zákazníky. Když 
potom přijde na placení, dovedou ze zákazníka dostat daleko víc 
peněz, než bylo v nabídce. Mám dokonce informace o tom, že 
nastoupili tvrdí vymahači. Ničemu neuškodí, když si zákazník 
zjistí, kde dodavatel sídlí a  ještě lepší je ověřit si jeho existenci 
tak, že se vypravíme do jeho firmy.
Chci vám dát ještě jednu radu – nakupujte u kameníků ověře-
ných, kteří už mají svoje místo na Vysočině. Je jich víc, a věřte 
tomu, že vás neokrádají, dnes si to ostatně nemůže nikdo do-
volit. Zavedená větší kamenictví dnes kupují kámen například 
z Itálie za přibližně stejnou cenu.
Dodavatelé nabízejí i  levnější popraskané kameny, které se 
dnes dají tak dobře zavoskovat, že se to nepozná řadu let. Do-
davatelé, o nichž byla řeč, se nevyhýbají slevám. Moje motto 
i heslo mých pokračovatelů je nejlepší kvalita, a ta se u kamene 
pozná i za sto i více let. Staří kameníci svoji práci uměli, byli 
tvůrčí, precizní a  poctiví. Když se podívám do  budoucnosti, 
mám trochu obavy z toho, jak bude vypadat naše hřbitovní ar-
chitektura. Nechtěl bych, aby na  hřbitovech byly jednoduché 
uniformované pomníky s  rovnou deskou nebo jednoduchou 
vlnkou. Vymýšlíme nové zdobné tvary, nebojíme se barevné-
ho kamene. Vždyť kámen na hřbitově nemusí být jenom černá, 
šedá a bílá v pravých úhlech. Ať tak, či onak, naši nejbližší ze-
mřelí si zaslouží pěkné a solidní místo posledního odpočinku.                                   

Pavel Buršík                             
(článek je součástí placené inzerce na titulní straně)

www.kamenictvi.jihlavsko.com

Buďte obezřetní při výběru kamenické firmy 

Na Velikonoce do ‚termálů‘
Cestovní kancelář Miris tour připravuje na Ve-
likonoční pondělí celodenní zájezd do  ob-
líbených slovenských lázní s  léčivou vodou 
bohatou na minerály – Velký Meder. Jsou zde 
perličkové lázně, podvodní masážní trysky, 
cvičení ve  vodě, tobogány, vodopády, velký 
dětský bazén s atrakcemi, ideální i pro menší 
děti. Nástupní místa budou v Měříně a ve Vel-
kém Meziříčí, po  dohodě je možný nástup 
i jinde na trase. Z Mederu se odjíždí zpět v 17 
hodin.                                    -mt- (placená inzerce)

Pozvánka na VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI 
ZO ČZS Velké Meziříčí, 

která se koná dne 10. dubna 2014 
od 18 hodin v budově moštárny.

Hlavními body programu jsou volba členů výboru, 
zpráva o činnosti ZO, 

zpráva o hospodaření za rok 2013 a rozpočet na rok 2014.
Všichni členové jsou srdečně zváni!

ZO ČZS Velké Meziříčí pořádá 
ZÁJEZD NA FLORU OLOMOUC
Termín: 26. dubna 2014. Odjezd v 7.00 od Domusu.

Cena: člen ČZS 100 Kč, ostatní 300 Kč  (platí se zároveň s přihláškou)
Přihlášky: do 20. 4. 2014 u p. Švejdové, Radnická 13, VM  (pokud možno v dopoledních hodinách)

Mediální partner týdeník 

Zubní pohotovost: 
So 5. 4. a ne 6. 4.  MUDr. B. Bílková, Stro-
jírenská 6, Žďár n. Sáz., tel.: 566 642 545 
(www.nnm.cz). 
Víkendová pohotovost MUDr.  Z. Mo-
ravusové, Nový Telečkov 30 (cca 10 km 
od  VM,  čtvrtek 17.00–neděle 7.00, tel.: 
737 585 224. 

V pátek 28. 3. 2014 jsem byl ná-
vštěvníkem představení ochotní-
ků Tastyjátr v Tasově. 
Představení začalo dialogem 
mezi hlavním představitelem 
(Josef Mladý) a druhým, tím byl 
v civilu Milan Dufek, ředitel Jupi-
ter clubu, zde ovšem v roli vůdce. 
Nastínil děj, který se odehrával 
od  vzniku Československé re-
publiky po současnost. Na místě 
bylo použito minimálně kulis, 
za  to režisér mistrovsky použil 
vrchní projekci z  mostu v  so-
kolovně, kde nechal promítat 
do děje film na plátno, kdy v ča-
sové posloupnosti se otevíraly 
problémy našeho národa a  Ev-
ropy a  samozřejmě také druhé 
světové války. Aby to umocnil, 
tak perfektně režisér představení 
nechal předtočit situaci s  „Pře-
myslem Oráčem“, kdy je skutečný 
děj odehrávající se v  sokolovně, 
konfrontován s  projekcí, tzn. 
Oráč přichází z hlediště s kolem 

a v obleku a začíná hovor, který je 
přerušen návštěvníky. Těmi jsou 

ti současní i  minulí, za  všechny 
bych přece jenom jmenoval re-
žiséra Josefa Mladého, Milana 
Dufka – mluvčího, Zdeňka Tobi-
áše – majitele toaletních papírů. 
A  dovolím si osobně, poněvadž 
jsem za  „totality“ šest let praco-
val v  Mahenově činohře v  Brně, 
ocenit herecký výkon Petra Zed-
níčka. On – ač ochotník – se 
po perfektních kostýmech doká-
zal převtělit do  několika postav 
v  ději kromě jeho podle mého 
názoru herecky komplikovaného 
napodobení blížící se skutečnosti 
výkonu lidské potřeby pod mysli-
veckým krmelcem – což je scéna 
hodná Bohumila Hrabala a Jiřího 
Menzela. Tasovští, ale  i velkome-
ziříčští herci, nadchli zaplněnou 
sokolovnu a kdyby i snad výkon 
nebyl dobrý, což byl nadprůměr-
ný, tak rozdávali zdarma před 
a po představení slivovici!
Pořad byl natáčen v HD rozliše-
ní a  DVD bude do  čtrnácti dnů 
k  prodeji na  uveřejněných mís-
tech.

Ladislav Nestrašil,
foto: archiv divadelního spolku 

Tastyjátr

Na Velkomeziříčsku žijí divadelníci
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příjem inzerce: vm náměstí 17, 1. patro
velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz, 

tel.: 566 782 009, 739 100 979

D O U Č Í M   M AT,  F Y Z ,
připravím na přijímací 

zkoušky na SŠ.
Info:  774 621 703 
http//mat-fyz.cz

Výkup králičích kůží, 
každou 1. neděli v měsíci 

u býv. sběrného dvora, 
K Novému nádraží v 9.00. 

Za nejvyšší cenu. 
Tel.: 723 128 907.

Koupím

Nemovitosti

Různé

Pronajmu 

prodám – koupím – vyměním

■ Peřinu, větší, zachovalou, 
nepoužívanou s  novou výplní 
(peří). Tel.: 604 756 519.
■ Škodu Felicii 1,3 Mpi, nové 
přední blatníky,  eko daň zapla-
cená, aku 1 rok, STK 08/15, tlu-
miče, čepy. Cena 7.500 Kč. Vo-
lejte prosím v 19–20 hodin. Tel.: 
605 324 297.
■ Tvárnice škvárobetonové, do-
mácí výroby. Cena dohodou. Tel.: 
776 589 310.
■ Letní pneu 4 ks 165/80 R14. 
Tel.: 603 760 218.
■ Sadbu brambor odrůdy Adéla 
– Belana. Dále prodám pšenici 
a ječmen. Tel.: 607 299 168.
■ Jekl  80/80 – síla  stěny  5 mm  
–  1 m délky, celkově  cca 50 ks,  
možný  kusový  prodej. Cena  120 
Kč/ks. Tel.: 604 532 448.  
■ Favorit, r. v. 1993, zachovalý, 
spolehlivý. Cena 8.500 Kč. Tel.: 
777 835 062.
■ Vozík přívěsný (Sport  Yacht), 
ložná plocha 130×100×30, 
malá kola. Dále prodám jí-
delní stůl rozkládací + 4 žid-
le (mahagon).  Dětskou pa-
trovou postel (90×200), bez 
matrací, bříza. Velké Meziříčí, 
ceny dohodou. Tel.: 737 976 757.

■ Kompresor Orlík, jednoválec 
kompletní s nádrží 150 l,  výbor-
ný stav za  9.000 Kč. Dále pro-
dám pilové listy do  strojní pily 
na kov,  délka 300 mm 50 Kč/ks.  
Sadu spojkových lamel do  ČZ 
175 – skútr Rikša za 300 Kč. Tel.:
 728 954 227.
■  Pásovou pilu na dřevo továr-
ní výroby, průměr kol 800 mm. 
Cena dohodou. Tel.:  737 335 474.
■ Dřevo. Prodám levně zby-
tek po  těžbě, oblast Amerika, 
dobře přístupné, asi 2 m3. Tel.: 
603 849 249.
■ Piano. Dále prodám náhrad-
ní díly na  felicii – levně. Tel.: 
739 144 196.
■ Hotové šalování na  schody 
z OSB desek – 17 ks. Cena doho-
dou. Tel.: 724 063 930.

■ Malotraktor domácí nebo to-
vární výroby a  lištovou sekač-
ku MF 70 (nebo tera-Vari). Tel.: 
605 884 826.

■ Lednici Calex 450 v  dob-

rém stavu. Tel.: 733  530  355.
■ České hračky z  60., 70. a  80. 
let na baterku, setrvák, plechové, 
bakelitové, plastové. I poškozené. 
Tel.: 737 811 674.
■ Auto, jakékoliv i  bez STK, 
cenu i  stav respektuji. Tel.: 
608 029 036.
■ Babetu nebo Korádo i v nepo-
jízdném stavu. Tel.: 737 811 674.
■ Škodu 1000 MB i  nové ná-
hradní díly a na Škodu 100 nové 
náhradní díly. Tel.: 737 811 674.
■ Sběratel koupí půdní nálezy. 
Koupím a dobře zaplatím za staré 
pivní lahve s  nápisem, vojenské 
helmy, kožené vojenské řemeny, 
opaskové přezky, kožená pouzd-
ra na  pistole, plechové – dřevě-
né muniční bedýnky, zásobníky 
do  zbraní, nábojnice, vojenské 
uniformy (i  potrhané), masko-
vací celty, maskovací oblečení, 
vatované kabáty, vyznamenání, 
vojenské nášivky, masky, vojen-
ské čepice, brigadýrky, bodáky, 
dýky, šavle a pochvy k nim, staré 
fotografie vojáků, staré žehličky, 
hmoždíře atd. z  vaší půdy, sto-
doly, pozůstalosti. Za  nabídky 
předem děkuji.  Tel.: 608 714 444; 
776 776 007.

■ Prodám zahradu na  Fajtově 
kopci, 2 100 m2. Tel.: 603 537 681.

■ Pronajmu byt 2+kk ve  VM, 
56,6 m2, lokalita Hliniště ve VM. 
Byt je umístěn ve  3. patře s  bal-
konem. Byt je částečně zařízený, 
je vybaven kuchyňskou linkou, 
lednicí, indukční deskou a  ná-
bytkem. K  dispozici je sklepní 
kóje, která náleží k bytu. Upřed-
nostňujeme nekuřáky. Plynové 
topení a ohřev vody. Cena včetně 
inkasa a  internetového připojení 
9.000 Kč. Kauce ve  výši jednoho 
nájmu. Pro více informací volejte 
tel.: 724 770 286 nebo e-mail: ca-
rinae@centrum.cz.

■ Pronajmu byt 1+kk s balkonem 
v nové výstavbě za školou. Vyba-
vení: kuchyňská linka, lednice, 
varná deska. Součástí pronájmu 
je sklepní kóje. Tel.: 777 566 055.

■ Pronajmu byt 2+kk v  centru 
VM. Tel.: 775 714 714.
■ Pronajmu byt ve Velké Bíteši, 
ulice U  Stadionu. Byt je po  re-
konstrukci. Tel.: 720 489 946.
■ Pronajmu byt 2+1 na ulici Če-
chova. Tel.: 774 925 445.
■ Pronajmu garáž na  ulici Uh-
řínovská, cena dohodou. Tel.: 
737 961 710.

■ Hledám malíře a  natěrače 
s ŽL. Tel.: 602 736 108.

Prodám

DOUČÍM ANGLIČTINU
tel.: 608 662 781

PRODÁVÁME NOSNICE  – 
začínají nést , prodej  Hrbov 42, 

A. Novotný, tel.: 737 477 773

Dlouhodobý přivýdělek, 
i při zaměstnání. 

Volejte: 773 213 735
ŽALUZIE, ROLETY, 
SÍTĚ, PODLAHY.

TEL .:  602 950 763.

Nebankovní půjčky 
od 5.000 Kč bez poplatku, 

rychlé vyřízení, volejte 
po 14.00. Tel.: 739 033 463.

lisovna plastů, spol. s r.o., karlov 139, velké meziříčí, 
přijme na částečný úvazek na cca 1 rok

spolupracovníka/spolupracovnici na pozici:

vhodné pro důchodce!

V případě zájmu volejte tel.: 566 502 566 nebo 
pište na katerina.novakova@lisovnavm.cz

stavební technik
požadujeme:

• praxe v oblasti přípravy, realizace a dozoru staveb min. 2 roky
náplň práce:

• práce na 2-4 hodiny/den
● příprava, realizace a kontrola menších stavebních akcí 
 v areálu firmy

lisovna plastů, spol. s r.o., karlov 139, velké meziříčí, 
přijme spolupracovníka/spolupracovnici 

na zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou na pozici:

nabízíme:
● velmi dobré mzdové podmínky   
● 1,5 násobek mzdy ročně navíc, podíl na ekonomických 
   výsledcích firmy
● 5 týdnů dovolené ● příspěvek na stravování 
● další zam. výhody (masáže, posilovna, kult. a sport. akce)

V případě zájmu zašlete svůj strukturovaný 
životopis s motivačním dopisem na adresu:

katerina.novakova@lisovnavm.cz, tel.:566 502 566

vedoucí 
logistiky a nákupu

požadujeme:
• VŠ popř. SŠ vzdělání 
• komunikativní znalost AJ podmínkou, NJ výhodou 
• zkušenost s řízením lidí 
• zkušenost s jednáním s dodavateli (zákazníky), vyjednávací
   schopnosti 

náplň práce:
• vedení úseku logistiky 
• vyjednávání cen a podmínek s dodavateli
• komunikace se zákazníky a dodavateli v cizím jazyce 

lisovna plastů, spol. s r.o., karlov 139, velké meziříčí, 
přijme spolupracovníka/spolupracovnici 

na pozici:

nabízíme:
● velmi dobré mzdové podmínky   
● 5 týdnů dovolené
● 1,5 násobek mzdy ročně navíc, podíl na ekonomických 
      výsledcích firmy
● příspěvek na stravování 
● další zam. výhody (masáže, posilovna, kult. a sport. akce)

V případě zájmu zašlete svůj strukturovaný 
životopis s motivačním dopisem na adresu:

katerina.novakova@lisovnavm.cz, tel.:566 502 566

technik jakosti
požadujeme:

• středoškolské vzdělání technického směru 
• nutná komunikativní znalost angličtiny
• znalost práce na PC (MS Word, Excel, Outlook) 
• znalost práce s měřidly 
• znalost požadavků normy ČSN ISO/TS 16949 výhodou  

náplň práce:
• práce na zkrácený pracovní úvazek (4 hodiny/den)
• provádění vzorkování (dokumentace ke schvalování vzorků)
• písemná i ústní komunikace se zákazníky
• spolupráce při zavádění nových projektů

Své strukturované životopisy 
posílejte na e-mail:

mlady@eurowagon.cz

ASISTENTKU
ZÁKAZNICKÉHO

SERVISU 

Výrobce mobilních buněk
Přijme do pracovního poměru

Požadujeme: 
znalost AJ podmínkou, 
flexibilitu, pozitivní myšlení
Nabízíme: 
možnost seberealizace 
výhodné platové podmínky
zázemí prosperující firmy. Své strukturované životopisy 

posílejte na e-mail:
kucera@eurowagon.cz 

tel.: 775 211 200

TRUHLÁŘE,
ZÁMEČNÍKA

Výrobce mobilních buněk
Přijme do pracovního poměru

KOVOVÝROBA 
VELKÉ MEZIŘÍČÍ 

PŘIJME PRACOVNÍKA 
OBR ÁBĚČE KOVŮ 

(nástup dle dohody, 
pouze ranní směna). 

Tel: 604 532 448, e-mail: 
kovo.nevecny@seznam.cz

Truhlářskou protahovačku 
30 cm Rojek nebo KDR. Tel.: 
603 165 320.

ZAHRADNÍ 
NÁBYTEK 

LIŠKA
Provozovna 

Průmyslová 2049, Velké Meziříčí

HLEDÁ ZAMĚSTNANCE 
NA TYTO POZICE:

 ▶ Natěrač/ka zahradního  
 dřevěného nábytku
 ▶ Truhláře pro výrobu
 zahradního nábytku

Praxe nebo vyučen v oboru 
v obou případech nutností, 

jednosměnný provoz.
Zájemci se mohou dostavit 

po–pá od 8–12 hodin.

HLEDÁME  ŘIDIČE
 

pro vnitrostátní 
kamionovou dopravu. 

C+E podmínkou. Více info 
na tel.: 604 860 686.

www.enviroeko.cz ISO 9001, ISO 14001

Ušetřete  peníze za vodu
a pořiďte si vlastní zdroj  !!! 

 VRTANÉ STUDNY

volejte 777 666 269

 JARNÍ 
   AKCE

(vrt většího průměru - výhoda delší životnosti) 

        O 150 mm  od  700,- Kč/m 

      O 185 mm  od  1000,- Kč/m 

rozbor vody zdarma v ceně

JOPP Automotive, s. r. o.
Průmyslová 2047
594 01 Velké Meziříčí
Tel.:+420 566 522 425, e-mail: hr-cz@jopp.com

Společnost JOPP Automotive, s.r.o. hledá vhodného kandidáta
na následující pozici:

SEŘIZOVAČ VSTŘIKOVACÍCH LISŮ NA PLASTY
Požadujeme: 
● SOU/SŠ vzdělání technického směru
● znalost procesu vstřikování plastů
● praxe na pozici seřizovače min. 2 roky
● znalost strojů Arburg/Demag výhodou
● ochota pracovat v nepřetržitém provozu
● zodpovědný přístup k práci
Náplň práce: 
● výměna vstřikovacích forem
● seřízení lisu včetně periferních zařízení
● řešení problémů ve výrobním procesu
● preventivní údržba forem a strojů
● dokumentace procesních parametrů
Nabízíme: 
● možnost podílet se na rozjezdu nové výroby plastů 
● možnost profesního růstu
● firemní benefity
Nástup: květen 2014

PŘIJÍMÁME dětský textil 
do KOMISNÍHO PRODEJE 

v NOVÉM dětském second-
handu DUHOVÁ KOČKA. 

Tel.: 775 335 528 
duhovakocka@post.cz

AUTOSERVIS, PNEUSERVIS
VRCHOVECKÁ

Vrchovecká 950 
Velké Meziříčí

Tel.: 566 524 785, 605 290 861
e-mail: info@autohmk.cz

www.autohmk.cz
▶ Přezutí pneu + seřízení 

geometrie laserovým 
přístrojem – 480 Kč

▶ Prohlídka po zimě – 99 Kč
▶ Náhradní díly Auto Kelly 

3 roky záruka

Pronajmu byt 3+1 v  blízkosti 
centra ve Velkém Meziříčí, ná-
jemné 7.000 Kč+energie,  volný 
od 1. 5. 2014. Garáž k dispozi-
ci. Prohlídky dle dohody. Tel.:
724 025 983.
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Vzpomínky

sudoku
Autor sudoku: Z. Málek © 
Řešení sudoku z min. čísla

→

společenská rubrika

Vlastivědná a genealogická společnost 
při Jupiter clubu, s. r. o., Velké Meziříčí
plán přednášek 1. pololetí 2014 
v předsálí kina Jupiter clubu, v 15.30 hodin:
22. 4. – Otvírání studánek (film), Libor Smejkal
13. 5. – Život a dílo MUDr. Fr. Dreuschnecka,
               prvního rentgenologa na Moravě,
               přednáší Zuzana Valová
27. 5. – Volynští češi, přednáší Dr. Josef Láznička
17. 6. – Leopold Lojka, řidič od Sarajeva, 
               přednáší Mgr. Jiří Skoupý

Předprodej na tel.: 775 057 754, 564 409 319
www.jabbapoint.cz

Mediální partner týdeník 

Dvě soutěže o vstupenky:
NA STOJÁKA, TATA BOJS

JMÉNO
BYDLIŠTĚ

N
A

 STO
JÁ

K
A

Soutěžní kupon týdeníku 
ODPOVĚĎ

E-MAIL NEBO TEL.

V  minulém týdnu jsme zveřejnili soutěž o  vstupenky na  pořad 
Na stojáka, na 24. dubna v klubu Jabba Point.
Soutěžní otázka: Napište jméno ženy, která také vystupovala v po-
řadu Na stojáka a měli jsme ji možnost vidět v pořadu ve Velkém 
Meziříčí.
Správnou odpověď vepište do kuponu (viz níže – označený NA STO-
JÁKA) a doručte do redakce nejpozději do pátku 4. 4. (včetně).                                                     

Nyní připojujeme i  další soutěž o  vstupenky. Na  koncert skupiny 
TATA BOJS v Novém Městě na Moravě. 
Soutěžní otázka: Kolik hlavních alb vydala skupina Tata Bojs? 
Správnou odpověď vepište do  kuponu (viz níže – označený TATA 
BOJS) a doručte do redakce nejpozději do úterý 8. 4. (včetně).                                   

❧ „Nepočítejte roky,
počítejte vzpomínky!“ ❧

Dnes 2. dubna 2014 si připomí-
náme již desáté smutné výročí, 
kdy od  nás a  všeho co měl rád, 
nečekaně odešel milovaný man-
žel, tatínek a dědeček, pan 

Jaromír Mikyska 
z Velkého Meziříčí.

Prázdnota a  smutek nad jeho 
náhlým odchodem v nás zůstává!

S láskou vzpomínají 
manželka Ludmila, 

dcery, vnučky a celá rodina.

SBĚR ŠATSTVA
CHARITNÍ ŠATNÍK

prostory sběrného dvora v areálu 
Technických služeb, s. r. o., VM, Karlov 97

 úterý   15. 4.  8–17 hodin
 středa 16. 4.  8–17 hodin

Můžete darovat: letní a zimní oblečení (pánské, dámské, dětské – čis-
té a složené do plastového pytle nebo krabice), lůžkoviny, prostěradla, 
utěrky, ručníky, záclony, látky – min. 1 m (ne odstřižky ani zbytky), do-
mácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky (nepoškozené), polštáře, 
deky, obuv – veškerou nepoškozenou, batůžky, ledvinky, pánské opas-
ky, tkaničky do bot, potřeby osobní hygieny, čisticí prostředky, funkční 
ruční nářadí. Co nelze přijmout: nábytek, ledničky a další elektrospotře-
biče určené ke zpětnému odběru, znečištěné nebo vlhké prádlo a oděv, 
zmačkané prádlo.                                                                                                   -měú-

Dne 3. dubna 2014 si připome-
neme nedožité 90. narozeniny 
pana 

Viléma Jahody, 
pokrývače z Velkého Meziříčí.

A  dne 23. května 2014 bude 
18leté smutné výročí jeho úmrtí.

S láskou vzpomínají manželka 
a děti s rodinami.

Oznámení
Přátelské setkání bývalých pracovníků 

Svitu Velké Meziříčí se koná dne 24. dubna 2014  
v 9 hodin v restauraci Nový Svit.
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❧ K Tvým narozeninám 
Ti nemůžeme už nic přát, 
ani ruku podat a pusu dát, 
jen na Tebe stále vzpomínat. ❧

V neděli 6. dubna 2014 by oslavi-
la 90. narozeniny paní

Františka Navrátilová.

Na drahou maminku a babičku 
stále vzpomíná dcera Růžena 

a vnučky Marcela a Lucie.

Dne 3. dubna vzpomínáme se 
zármutkem 3. výročí úmrtí naší 
drahé maminky, babičky a praba-
bičky, paní 

Josefiny Schmidtové. 

Drahá maminko, odešla jsi 
od  nás k  Pánu s  jasnou myslí 
v požehnaném věku 100 roků. 

Děkujeme Ti za Tvou lásku a po-
rozumění. Nikdy nezapomene-
me.

Jménem rodiny, dcera
RNDr. Eleonora Čermáková, CSc.

Dolní Radslavice

TATA
BOJS

11. dubna 2014 od 20 hodin
Kulturní dům Nové Město na Moravě
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host

vstupné 220 Kč v předprodeji / 280 Kč na místě
Předprodej: Informační centrum Nové Město na Moravě / Restaurace U Pasáčka Nové 
Město na Moravě / Informační centrum Velké Meziř íč í  / Hudebniny Step (naprot i  
bazénu) Žďár nad Sázavou / Turistické a informační centrum Bystřice nad Pernštejnem 

JMÉNO
BYDLIŠTĚ

TA
TA

 B
O

JS

Soutěžní kupon týdeníku 
ODPOVĚĎ

E-MAIL NEBO TEL.

14. Ročník charitativního plesu DS Březejc ve Velké Bíteši
Tímto patří poděkování všem, kteří se zúčastnili 14. charitativního 
plesu DS Březejc, konaného v kulturním domě ve Velké Bíteši. 
Velké díky patří zejména sponzorům, dražitelům a  všem zúčastně-
ným, kteří dokázali vytvořit skvělou atmosféru, a to bez rozdílu mezi 
návštěvníky a handicapovanými.
Letos, vzhledem k rekonstrukci Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí, se ples 
konal poprvé ve Velké Bíteši. Účast hostů byla až překvapivě velká. 
Mezi nimi jsme mohli zahlédnout členy hraběcí rodiny Podstatzky – 
Lichtenstein, starostu Velké Bíteše ing. Milana Vlčka, místostarostu Vel-
kého Meziříčí Josefa Komínka či starostu Osové Bítýšky Josefa Macha.
Po celý večer skvěle hrála přítomným k tanci i poslechu skupina PKT 
– Písně, Které Těší.
Plesovým večerem příjemně provedl moderátor Honza Hlaváček. Jako 
host plesu vystoupil Pavel Helan, který se zároveň stal s bítešským ře-
ditelem Klubu kultury Tomášem Jelínkem jedním z  licitátorů slav-
nostní dražby devíti vlastnoručně vyrobených předmětů klientů DS 
Březejc. Dražba přinesla celkovou částku 47.200 Kč. Z  toho ZŠ a  SŠ 
Březejc za tři výrobky dostala částku 8.100 Kč. Dětské středisko Bře-
zejc za šest výrobků vydražilo částku 39.100 Kč. Březejckým patří vý-
těžek z tomboly, který je 37.400 Kč.
Vřelé poděkování patří těm, kteří přispěli do tomboly a aktivně dražili 
výrobky klientů DS Březejc.
Kociánka Brno – pan Komárek; BDS, s. r. o.,Velká Bíteš – paní Kli-
mentová; Sanborn, a. s., Velké Meziříčí – pan Holub; pan Komínek 
– místostarosta Velké Meziříčí, pan Žmolil STERIWUND, s. r. o., 
z Orlové, PBS, a. s., Velká Bíteš – pan Dvořák; zástupce ČSOB z Jih-
lavy – pan Vala; rodina Rašovská z Velkého Meziříčí; Stavební firma 
Pelánek z Rudy a všem ostatním. 
Mediálně akci podpořil týdeník Velkomeziříčsko. Moc děkujeme.

Klienti a zaměstnanci DS Březejc, 
Informační centrum a Klub kultury Velká Bíteš

Ohlédnutí: Charitativní 
ples DS Březejc
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divadelní sezona jaro 2014

Středa 23. dubna 2014 v 19.30 hodin, kinosál Jupiter 
BUTCH CASSIDY A SUNDANCE KID 
– WESTERN Z BOHNIC
Divadlo Komediograf 
Hrají: Tomáš Matonoha, Josef Polášek, Barbora 
Poláková
Úterý 20. května 2014 (termín bude upřesněn) 
v 19.30 hodin
LEDŇÁČEK – divadlo Ungelt
Hrají: Fr. Němec, Alena Vránová, Petr Kostka

Pátek 30. května 2014 v 19.30 hodin, kinosál Jupiter 
BIOSTORY – divadlo MALÉhRY. 
Hrají: Bára Seidlová, Daniela Zbytovská, Nikola 
Zbytovská.

Bližší informace získáte na programovém oddělení 
Jupiter clubu, 
tel.: 566 782 004 (001). Jednotlivé vstupné: 300 Kč.  
Elevace sedadel (odstupňované hlediště). 
Změna programu vyhrazena!                                                                 -zh-

kph - další koncert sezony

Loutková pohádka 
Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá v sobotu 5. 4. 2014 od 15 
hodin na malé scéně loutkovou pohádku s názvem ADÁMEK MEZI 
BROUČKY. Vstupné: 40 Kč. Vstupenky lze rezervovat na telefonním 
čísle  566 782 004, 566 782 005, nebo osobně na programové oddělení 
Jupiter clubu, Náměstí 17, Velké Meziříčí, v po–čt 8-16 hodin, v pátek 
8–14 hodin. Rezervované vstupenky je nutné vyzvednout do pátku před 
termínem loutkového divadla. Výjimka v sobotu (a  to po předchozí 
tel. domluvě) nejpozději do 14.45 hodin. Poté budou dány vstupenky 
do volného prodeje.                                                                                                       -hs-

Středa 9. 4. v 19 hodin, luterán-
ské gymnázium Velké Meziříčí, 
vstupné: 150/120 Kč (děti, stu-
denti, senioři), informace: pro-
gramové oddělení Jupiter clubu, 
Náměstí 17, Velké Meziříčí, tel.: 
566 782 005, 001.
Kristina Czajkowská, Lenka 
Koplová – housle, Klára Hege-
rová – viola, David Hrubý – vio-
loncello. Přední české smyčcové 
kvarteto mladé generace ověnče-
né cennými tituly z  mezinárod-
ních soutěžím přiveze do  Velké-
ho Meziříčí mimo jiné proslulý 
Dvořákův Americký kvartet.

 DISCO s DJ BONDEM 
čtvrtek 17. 4., sál luteránského gymnázia 17–21 hodin. 

Pro žáky od 10 do 15 let. Vstupné 40 Kč. Pořádá Jupiter club.

Korngold Quartet Od září 2011 nese naše kvarteto 
ve  svém názvu jméno význam-
ného skladatele Ericha Wolfgan-
ga Korngolda. Rozhodli jsme se 
k tomu také proto, že E. W. Korn-
gold je brněnský rodák a  viděli 
jsme v  tom určitou symboliku, 
protože i  náš soubor má kořeny 
v Brně. Rádi bychom také české-
mu publiku představili kvartetní 
tvorbu tohoto skladatele, která 
je v našich končinách téměř ne-
známá a  myslíme si, že je velice 
posluchačsky i  interpretačně za-
jímavá.
V  době našeho studia na  br-

něnské konzervatoři jsme začali 
poznávat svět komorní hudby. 
A  za  pomoci našich pedagogů, 
nejdříve Břetislava Vybírala – vi-
oloncellisty Janáčkova kvarteta 
a  později prof.  Adolfa Sýkory – 
člena legendární sestavy Janáč-
kova kvarteta – jsme postupně 
začali chápat, že nestačí „jen“ 
naučit se svůj part, že souznění 
po stránce hráčské i lidské je pro 
smyčcové kvarteto jednou z nej-
zásadnějších věcí. Důležitým 
impulzem pro nás byla roční stáž 
na univerzitě ve Vídni, kde jsme 
měli možnost navázat spolupráci 

s  Univ-Prof. Johannesem Meiss-
lem (Artis Quartet), který nám 
poskytl mnoho nových podnětů 
ohledně práce s  partiturou, hle-
dání co nejvyváženějšího zvuku, 
vlastního názoru na  dílo i  jeho 
přesvědčivé interpretace.
Rádi bychom naší hudbou pře-
dávali poselství, která autoři 
do  svých děl vložili – často až 
jakousi osobní zpověď, životní 
výpovědi, jejichž intimitu a  zá-
važnost právě toto spojení čtyř 
smyčcových nástrojů plně vysti-
huje.                                           (Zdroj:
          www.korngoldquartet.com)

Spolek žen Velké Meziříčí a  Ju-
piter club, s. r. o., Velké Meziříčí 
zvou na velikonoční výstavu 
POMLÁZKA NAŠE LÁSKA
v pondělí 14. dubna – středa 16. 
dubna 2014
luteránské gymnázium Velké 
Meziříčí, 9–17 hodin
Uvidíte svátečně prostřené ta-
bule, pletení pomlázek z  proutí, 
pleskačů z pedigu,  výrobu veliko-
noční keramiky, drobné bižuterie 
z kamínků a drátků,  ukázky dře-
vořezbářské práce, košíkářství, 

paličkování, zdobení velikonoč-
ních perníčků, kraslic různými 
technikami, zaujme vás  originál-
ní  velikonoční floristika, strojové 
výšivky, ruční gelové a  voskové 
svíčky, výrobky háčkované, ruč-
ně vyšívané,  z kukuřičného šus-
tí a  z  pedigu, roztomilé obrázky 
a  řadu dalších jarních dekorací. 
Získáte spoustu nápadů, jak zpří-
jemnit velikonoční svátky sobě 
i svým blízkým. Některé výrobky 
bude možné zakoupit. 
Vstupné dobrovolné!                   -hs-

Připravují velikonoční výstavu

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí uvede divadelní 
pohádku 
O  MEDVĚDU ONDŘEJOVI v  sobotu 12. dubna 
2014 v 16 hodin, v kinosále Jupiter clubu. 
Na zámku v jednom království chtějí vdát princeznu 
Zlatavu za  urozeného nápadníka, protože království 
nemá krále. Princezna se ale vdávat nechce… 
Jak to v pohádce, kde se prohání loupežníci, medvědi 
a další pohádkové postavy dopadne?
Hrají: Julie Jurištová, Dana Bartůňková, Aneta Krejčí-
ková/Martina Macková, Libor Jeník a další.
Vstupné: 60 Kč (děti do 2 let zdarma)
Předprodej vstupenek na  programovém odděle-
ní Jupiter clubu, Náměstí 17, Velké Meziříčí, tel.: 
566 782 004 (001). 
Změna programu vyhrazena!                                    -zh-

Pohádka O medvědu Ondřejovi DDM Velké Meziříčí
pořádá 17. 4. 2014
▶ ▶ ZÁBAVNÉ 
VELIKONOČNÍ 
DOPOLEDNE 

pro děti, 8–12 hodin
(rukodělné dílny, 

turnaj deskových her)

▶ ▶TVOŘIVOU 
VELIKONOČNÍ DÍLNU 

– tvorba jarního aranžmá
16.30–19.30

(nutno přihlásit se předem, 
tel.: 566 781 853) 

cena 70 Kč+materiál
www.ddmvm.cz
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kuželky

Krajský přebor v šachu, 7. kolo
Spartak VM A – Spartak Pelhři-
mov A 3,5:4,5
Za  Meziříčí bodovali Mrazík, 
Denk a  Kučera po  1 b. – Janák 
Jos. remíza a 0,5 b. – Nedoma (C), 
Čtveráček, Janák M. a Jan 0 b.
Co naplat, že naši prohráli jen 
tím vůbec nejtěsnějším možným 
rozdílem; když ona je to pořád 
porážka a  přírůstek bodů druž-
stvu do tabulky je čistá nula (díl-
čí body jednotlivých šachistů se 
počítají jen do  skóre). Ne že by 

naši hráči neprojevovali snahu 
a bojovali snad jen na půl plynu, 
ale i  tak velkomeziříčské bojo-
vé praporce stále vlají pouze tak 
nějak schlíple a takříkajíc stažené 
na půl žerdi…
Regionální soutěž v šachu – sk. 
Jih, 9. kolo
Spartak VM B – Spartak Velká 
Bíteš A 2,5:2,5
Za  domácí Zeman a  Urbánek 
po 1 bodu – Dvořák Jos. 0,5 b. – 
Dvořák Dom. a Dohnalík 0 b.
Za  Velkou Bíteš Vojtěch a  Bárta 

po 1 b. – Kincl 0,5 b. – Grégrová 
a Šilhan 0 b.
Oba Spartaky se nakonec roze-
šly se stejným výsledkem jako 
na podzim ve Velké Bíteši. Na sou-
kromé vítězné vlně se ovšem stále 
nesou Urbánek a  Zeman… Ob-
zvláště bilance Jiřího Urbánka – 
který je sice rodilý Meziříčák, ale 
nyní sem dojíždí z Níhova – sku-
tečně zasluhuje obdiv; vždyť třeba 
vloni vyhrál z  osmi závodních 
partií kompletně všech osm, a  to 
ať už měl tempově zvýhodněné 

bílé, anebo naopak vodil mírně 
znevýhodněné černé kameny.
Ve skupině Sever tentokrát selha-
ly Jámy. Zatímco na podzim po-
razily i ve čtyřech v Havl. Brodu 
tamější E 4:1, nyní s  týmž druž-
stvem doma prohrály v  poměru 
1,5:3,5 (Pelikán C 1 b. – Prášil 0,5 
b. – Bukáček, Šalát a Mička 0 b.).
V  KP zaujímá tým VM A  8. 
příčku z devíti, v RSJ je kolektiv 
VM B mezi pěti 2. před V. Bíteší 
a v RSS patří Jámám 3. stupínek 
z pěti. 

Snaha byla, úspěch nepřišel

-vp-

Dne 15. 3. se v rámci soutěže jihomoravské oblasti představili z velko-
meziříčského boxerského klubu Hornet dva borci. Boxovalo se v jiho-
moravském Mistříně.
Ve váze do 64 kg ve  svém teprve třetím zápasu 14letý Tomáš Meze-
ra razantními údery překvapil kvalitního boxera Hrtůse z BC Bruiser 
Kroměříž a zaslouženě zvítězil 3:0 na body.
V kategorii mužů nastoupil v těžké váze ke svému prvému zápasu Mi-
lan Tvrdý. Také tento boxer disponuje těžkým úderem a svého soupeře 
Zotova z Dynama Svitavy porazil již v druhém kole TKO.
Na mezinárodní scéně v rakouském Welsu nastoupil o den dříve vel-
komeziříčský Erik Teplý boxující v barvách třeboňského prvoligového 
boxclubu. Erik v  dramatickém prvém kole zkušeně nepodlehl tlaku 
soupeře, nicméně v dalších dvou kolech se mu vyrovnaný vývoj utkání 
na svou stranu zvrátit nepodařilo a prohrál na body.

Z amatérského boxu...

-jf-

V  Humpolci proběhl v  sobotu 
15. března 2014 letošní první 
kemp regionálního výběru dívek 
do  13 let, který se týkal děvčat 
z  Vysočiny a  Jihomoravského 
kraje. 
Dvě tréninkové jednotky 
pod vedením trenérů Libora 
Smejkala z  Velkého Meziří-
čí a  Jána Kubíka z  Humpolce 
absolvovalo celkem sedm-
advacet dívek, kterým ani 
nepříznivé počasí nezabrá-
nilo zúčastnit se této akce. 
Město Velké Meziříčí reprezen-
tovala i hráčka místního klubu 
(mladší žáci U13) Hana Pavla-
sová, která hraje i  na  střídavý 
start ve  Slavii Praha. Na  vše 
dohlížel i trenér reprezentační-
ho týmu žen Stanislav Krejčík. 
Poděkování jistě patří i  rodi-
čům, kteří děvčata celoročně 

podporují a  nyní je i  dovezli 
například až ze sto třicet ki-
lometrů vzdáleného Hodoní-

na. Areál v  Humpolci nabídl 
příjemné prostředí a  zázemí.
Cílem projektu je vytipování ta-

lentovaných hráček všech regio-
nů, ze kterých se stane jádro bu-
doucí dívčí reprezentace do  15 
let. Dále je také cílem informo-
vanost děvčat, která hrají pou-
ze v  chlapeckých týmech, a  že 
jich v  Humpolci nebylo málo, 
kde existuje jejich budoucnost 
u  ženského fotbalu. Účelem je 
i  probudit zájem klubů v  regio-
nu, aby se ženský fotbal dostal 
opět o kus dál.
Celá akce je projektem Komisí 
fotbalu žen Fotbalové asociace 
České republiky, která odsou-
hlasila rozpočet na  celý rok. 
Nyní čeká Dušana Žovince, 
který má na  starosti tento pro-
jekt, zrealizovat další kempy 
v  ostatních regionech napříč 
celou republikou. První tur-
nus proběhne do konce května, 
další akce se plánují po  letních 

prázdninách a na závěr by mělo 
proběhnout srovnání mezi regi-
ony v  rámci několika utkání či 

turnajového klání. Příští kemp 
by se měl uskutečnit ve Velkém 
Meziříčí. 

Vpravo velkomeziříčská hráčka Hana Pavlasová. Foto: 
zfotbal.cz

V Humpolci proběhl dívčí fotbalový kemp. Další má být v Meziříčí

Trenéři Ján Kubík z Humpolce a Libor Smejkal 
z Velkého Meziříčí (vpravo). Foto: zfotbal.cz

-ls-

Ve středu 26. března 2014 se v překrásném atletickém areálu Olym-
pu Praha běžel první jarní závod Poháru pražských běžeckých nadějí. 
Z atletického oddílu Sokola Velké Meziříčí se na startovní čáru posta-
vili dva zástupci. Zuzana Rašovská a Petr Vokoun. Pro Zuzku to byla 
premiéra v tomto poháru. Mezi 34 startujícími z předních pražských 
atletických oddílů se však neztratila. Bojovným výkonem si zajistila 
velmi pěkné osmé místo a připsala si tak na svoje konto první pohá-
rové body. Petr nastupoval na start v roli favorita, protože je držitelem 
stříbrné pozice z minulého ročníku. Touto novou rolí se ale nenechal 
vyvést z rovnováhy a na závod se plně koncentroval. Po startu se oka-
mžitě ujal vedení startovního pole, po  celou dobu závodu diktoval 
tempo a poté, co si vybudoval dostatečný náskok, s přehledem doběhl 
do cíle na první pozici. Lepší začátek sezony si nikdo nemohl přát.

Text a foto: Miloš Vokoun

Sokolíci v Praze

Pouze v  šesti hráčích do  pole, 
protože další kluky bohužel 
skolila nemoc, odjela hokejová 
přípravka HHK Velké Meziříčí 
na turnaj do Lanškrouna, kde se 
zúčastnila 7. ročníku Memoriá-
lu Jaroslava Jandíka. I přes tento 
minimální počet chlapci odehráli 
výborný turnaj a vybojovali zlaté 
medaile. 
Turnaj byl rozdělen na  dvě sku-
piny – skupina A  (ročník 2005 
a  mladší) a  skupina B (ročník 
2006 a mladší). Naši hráči spadali 
do skupiny ročníku 2006 a mlad-
ší, kde se kromě domácího Lanš-
krounu ještě utkali s  Valašským 
Meziříčím a Opočnem. 
Naši nejprve remizovali po  dra-
matickém průběhu s  Valašským 
Meziříčím 6:6. Ve druhém zápase 
porazili domácí Lanškroun s pře-
hledem 13:8. A  v  posledním zá-
pase stejně přesvědčivě přehráli 
Opočno 7:2. 
HHK Velké Meziříčí tak turnaj 
vyhrálo, stříbro zůstalo v  Lanš-
krouně, na  třetím místě skon-
čilo Valašské Meziříčí a  za  ním 
Opočno. Nejlepším hráčem 

z  týmu byl vyhlášen Michal 
Krejčí. Dle slov trenéra všich-
ni předvedli perfektní výkony 
a  zaslouží pochvalu a  gratulaci. 
Branku HHK bedlivě střežil 
Adam Brož a o góly se postara-
li všichni hráči, a  to 8× Michal 

Krejčí, 6× Vlasta Zachoval, 4× 
Lukáš Zeman, 3× Tomáš Vej-
mola, 3× Dan Kratochvíla a  2× 
Richard Čamek. Trenér Jiří 
Štourač.

Zpracoval: Aleš Horký, foto: 
archiv HHK VM

Hokejová přípravka ovládla turnaj

SportVM.cz a Happy sport club pořádají 

Velikonoční badmintonový 
turnaj ve čtyřhrách
Kategorie: čtyřhra muži, čtyřhra smíšené páry

V sobotu 19. dubna, prezence 9.30, start 10.00
Na turnaj je nutné se předem přihlásit. 
Přihlášení je možné na stránkách rezervačního systému 
squashvm.jdesenato.cz nebo na e-mailu: info@sportvm.cz

Krajský přebor Vysočiny
Spartak VM A – Sokol Častrov 
2557:2633 * 1:7
Baloun 455:456 Němec M.
Lavický Ji. 413:461 Němec D.
Lavický B. 445:446 Votruba
Kováč 423:399 Švácha
Lavický Jo. 419:429 Havlíček
Korydek 402:442 Němec P.
Krajská soutěž Vysočiny, sk. B
BOPO Třebíč B – Spartak VM B 
1701:1524 * 6:0
Šplíchal 408:405 Trnka
Polomski 414:365 Kamenský
Franc 432:395 Lavický F.
Frantík 447:359 Mička
PSJ Jihlava C – Spartak VM B 
1690:1515 * 5:1
Pausar 423:355 Mičková
Souček 410:338 Fajmonová
Švehlík 462:369 Lavický
Partlová 395:453 Mička
BOPO Třebíč C – Spartak VM C 
1500:1487 * 4:2
Svoboda 339:363 Badalík
Kolářová 381:390 Lavický A.
Ježková 397:387 Weiss
Oujezdská 383:347 Bača

-sta-

FC VM – FK Pelhřimov 0:2 (0:2)
Střelci: Michut – Benda, Novot-
ný, Voneš, Kurečka – Nevoral, 
Votoupal, Ráček (50. min. Heto), 
Liška O. – Pech, Pavlíček (70. 
min. Prchal). 
Po  minulém povedeném do-
mácím utkání nastoupili velko-
meziříčští hráči proti hráčům 
z  Pelhřimova s  třemi vynuce-
nými změnami, ale s  odhodlá-
ním nedopustit stejný debakl 
jako na podzim. A že to nebyly 
pouze plané řeči, ukazovali hned 
od  začátku. Ve  3. min. měl sto-

procentní šanci Pech, kterého 
Votoupal přesnou přihrávkou 
mezi stopery vybídl k samostat-
nému úniku. Hostující bran-
kář však jeho zakončení vyrazil 
na  roh. O  minutu později pro 
změnu Ráček vybídl Pavlíčka 
k zakončení z hranice vápna. Ten 
však zvolil přihrávku na volného 
Pecha. Ta ale svého adresáta ne-
našla. Naopak v 6. min. z ničeho 
nic udeřil soupeř. Po nedorozu-
mění domácího brankáře s obra-
nou a  jeho špatném vyběhnutí 
(nevyběhnutí), jej z  hranice 

velkého vápna přeloboval pel-
hřimovský útočník. Domácí, ač 
opařeni inkasovanou brankou, 
se stále snažili o srovnání skóre. 
Bohužel, při jedné z  útočných 
akcí ve  26. min. přišli o  míč. 
Hosté následně využili situace 
a  po  krásné kombinaci na  pra-
vém křídle neměl pelhřimov-
ský útočník sebemenší problém 
se zakončením z  malého vápna 
0:2. Do  konce poločasu měli 
velkomeziříčští hráči ještě jednu 
obrovskou šanci na  snížení. To 
když po  individuální akci Liška 

naservíroval na penaltu Pechovi. 
Ten však přestřelil. 
Druhý poločas se nesl v  duchu 
neplodné snahy domácích o  ko-
rekci výsledku. K  tomu, aby si 
vypracovali nějakou stoprocent-
ní šanci, chyběla vetší přesnost 
v  předfinální fázi. A  tak nejslib-
něji se jevilo zakončení hlavou 
Novotného po  Nevoralově rohu. 
Škoda. Velkomeziříčští hráči si 
za  bojovnost nějaký ten bod za-
sloužili. Utkání však rozhodly 
neproměněné šance a  darovaná 
branka v úvodu.

Fotbalový starší dorost podlehl Pelhřimovu

-kli-
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Druhým turnajem v  letní části 
pokračovala Liga Vysočiny há-
zené starších žáků. Pro nemoci 
a zranění byli ze zálohy povoláni 
Filip Svoboda a Vojtěch Drápela. 
V  prvním utkání jsme dokonale 
zaskočili lídra soutěže Nové Veselí 
A. Od  úvodních minut jsme vel-
mi dobře bránili a dovolili soupeři 
za poločas pouze dvě branky (5:2). 
V  druhé půli jsme udržovali vy-
budovaný náskok díky aktivní hře 
a brankám Filipa Svobody a Domi-
nika Buchty. Soupeři jsme uštědřili 
vůbec první porážku v soutěži, a to 
v poměru 10:7. Do druhého utkání 
s Dolní Cerekví jsme vlétli a ujali se 
vedení 5:1. Houževnatý soupeř sice 
bojoval, ale duo Vojtěch Drápela 
a  Filip Svoboda jej drželo branko-
vě v odstupu. Utkání jsme dovedli 

k  vítězství 11:9. Ve  třetím utkání 
jsme si snadno poradili s  Novým 
Veselím B. Za vítězstvím v poměru 
15:10 tým táhli především Sam Bár-
ta a Dominik Buchta. V posledním 
utkání po  velmi pěkném kolektiv-
ním výkonu jsme slavili vítězství 
14:9 proti Havlíčkově Brodu.
Družstvo se prezentovalo kolek-
tivním a  bojovným výkonem. 
V  bráně celý turnaj spolehlivě 
odchytal František Kratochvíl, 
který si díky 7m hodu také vstře-
lil branku. Potěšující bylo, že se 
všichni hráči dokázali během 
turnaje brankově prosadit.
Pořadí turnaje: 1. TJ Sokol Vel-
ké Meziříčí, 2. TJ Sokol Nové Ve-
selý A, 3. TJ Sokol Dolní Cerekev, 
4. Jiskra Havlíčkův Brod, 5. TJ 
Sokol Nové Veselý B.

Sestava a  branky: Kratochvíl 
František (1) – Svoboda Filip 
(22), Drápela Vojtěch (9), Buchta 
Dominik (6), Bárta Samuel (5), 

Rous Václav (3), Svoboda Vojtěch 
(2), Šroler Dominik (2), trenéři 
Šidlo Ladislav a Petr Kaštan.

-šid-, foto: Marie Kaštanová

SPORTOVEC MĚSTA VELKÉ 
MEZIŘÍČÍ 2013
Celkové výsledky
Jednotlivci do 12 let (bez pořadí) 
Natálie Malcová – lyžování (trenéři Tomáš Malec, Ivo 
Doležal)
Petr Švejda – hokej (Karel Nekvasil)
Vojtěch Svoboda – házená (Petr Kaštan)
Petr Vokoun – atletika (Miloš Vokoun, kolektiv trené-
rů atletiky)
Hana Pavlasová – fotbal (Zdeněk Veselý)
Petr Kališ – stolní tenis (Petr Klíma)
Štěpán Dvořák – basketbal (Petr Pešout, Kristýna 
Dvořáková, Kristýna Čermáková)
Jednotlivci do 15 let (bez pořadí) 
Michal Kovář – basketbal (Tomáš Rapušák, Petr Filla, 
Jiří Procházka)
Karolína Jelínková – atletika (kolektiv trenérů atleti-
ky)
Adam Jágrik – fotbal (Libor Deket/Jaroslav Kořínek)
Vojtěch Drápela – házená (Ladislav Šidlo)
Vojtěch Řepa – hokej (Karel Nekvasil)
Tamara Bočková – lyžování (Ivo Doležal)
Eduard Heřmánek – volejbal (Petr Vašíček, Petr Juda)
Jednotlivci do 19 let 
1. Hynek Ráček – fotbal (Libor Smejkal/Jan Klimeš)
2. Petra Syslová – basketbal (Tomáš Rapušák, Kamil 
Hugo)
3. Martina Homolová – atletika (Zuzana Villertová)
Jednotlivci nad 19 let 
1. Martin Košut – karate
2. Jan Pokorný – stolní tenis
3. Jan Šimáček – fotbal (Libor Smejkal)
Družstva do 12 let (bez pořadí) 
FC Velké Meziříčí, mladší žáci U13 – fotbal (Zdeněk 
Veselý)
SDH Velké Meziříčí, mladší žáci – hasičský sport (Eva 
Mikišková, Lenka Jágriková)
HHK Velké Meziříčí, přípravka – hokej (Jiří Štourač)
Družstva do 15 let (bez pořadí) 
Stolní tenis Velké Meziříčí – družstvo nejmladších 
žáků – stolní tenis (Petr Klíma)
SDH Velké Meziříčí, starší žáci – hasičský sport (Kris-
týna a Miroslav Jágrikovi)
Spartak Velké Meziříčí, starší žáci – volejbal (Petr 
Vašíček, Zdeněk Zmrhal)
Družstva do 19 let 
1. Spartak Velké Meziříčí, junioři – volejbal (Petr 
Juda, Petr Vašíček)
2. HHK Velké Meziříčí, dorost – hokej (Jiří Štěpánek)
3. FC Velké Meziříčí, mladší dorost – fotbal (Jan Heto, 
Pavel Pártl)
Družstva nad 19 let 
1. FC Velké Meziříčí, muži A – fotbal (Libor Smejkal/
Jan Šimáček)
2. SDH Velké Meziříčí, ženy – hasičský sport (Stani-
slav Kratochvíl st.)
3. HHK Velké Meziříčí, muži A – hokej (Miroslav Sy-
sel)
Nejlepší trenér (bez pořadí)
Stanislav Kratochvíl st. – hasičský sport
Ladislav Šidlo – házená
Libor Smejkal – fotbal
Zvláštní ocenění (bez pořadí)
Rudolf Horák – hokej
Zdeněk Horák – fotbal
Karel Vidlák – fotbal
Ladislav Kopecký – hokej, fotbal, učitel Tv
Veronika Čamková – lyžování
Petr Holánek – atletika
Antonín Jeřábek – hokej
Zdeněk Svoboda 
Galerie odchovanců
Martin Kryštof, Berlín – volejbal
Michal Hrazdíra, Milán – volejbal
Zdeněk Málek, Stex Příbram – volejbal
Marek Zmrhal, Volejbal Brno – volejbal
Jan Barák, Fatra Zlín – volejbal
Matěj Uchytil, Fatra Zlín – volejbal
Miroslav Blaha, Fatra Zlín – volejbal
Anna Gebre Selassie, DHK Zora Olomouc – házená
Ivana Salašová, DHK Zora Olomouc – házená
Lukáš Horký, MAT Plzeň – házená
Theodor Gebre Selassie, Werder Brémy – fotbal
Vlastimil Voda, SDH Lavičky – hasičský sport
Petr Peňáz, Olymp Praha, VSK Univerzita Brno – 
atletika
Pavel Zacha, Bílí tygři Liberec – hokej -měú-

Starší žáci zvítězili na domácím turnaji Ligy Vysočiny

2. liga ml. dorostu Morava
TJ Sokol VM – HK Ivančice 
40:27 (23:11)
V  18. kole mladší dorost hostil 
tradičního rivala z  Ivančic. Hos-
tům jsme chtěli oplatit jedno-
brankovou porážku z „podzimu“. 
Soupeř přijel v  neúplné sestavě 
a  náš celek si tak se soupeřem 
snadno poradil.
Vyrovnaná házená se hrála pouze 
do třetí minuty, kdy ještě Ivanči-
ce snížily na 3:2. Následně již náš 
celek jasně na  hřišti dominoval. 

Dobrá obrana, rychlý přechod 
do  útoku a  pestrá kombinace 
znamenaly již v 16. minutě vede-
ní 16:6. Tomáš Blaha s Martinem 
Janíčkem zasypávali branku sou-
peře svými projektily a brankový 
účet narůstal až na  poločasový 
výsledek 23:11.
Do  druhé půle jsme nastoupili 
vcelku vlažně. Laxnost v  obraně 
znamenala dvě vyloučení. Hou-
ževnatý soupeř přesilovek využil 
a snížil na 26:19 a následně ve 44. 
minutě na  28:22. Na  tento stav 

jsme reagovali oddechovým ča-
sem a znovu vrátili naší hře řád. 
Rozdíl ve skóre opět začal narůs-
tat. Potěšující bylo, že se všichni 
hráči dokázali prosadit. Ve  dru-
hé půli se nejvíce střelecky činil 
Martin Fiala. Brankový účet s ko-
nečným skóre 40:23 uzavřel sym-
bolicky náš nejlepší střelec utkání 
Tomáš Blaha, autor 11 branek.
Družstvo je třeba pochválit za ko-
lektivní výkon. Příští víkend čeká 
družstvo dorostenců předehrávka 
posledního kola v  Brně Juliáno-

vě, kde chceme naplno bodovat. 
7m hody 0:2/1 vyloučení: 4:2, 
diváků 54. Sled branek: 3:1, 7:3, 
11:5, 16:6, 20:8, 23:11, 25:15, 
28:22, 35:24, 37:24, 40:27. Sestava 
a  branky: Drápela Vojtěch, Kra-
tochvíl František – Blaha Tomáš 
(11), Fiala Martin (9), Janíček 
Martin (9), Svoboda Filip (7), 
Ambrož Michael (1), Macoun Fi-
lip (1), Frejlich Tomáš (1), Pažou-
rek Tomáš (1), trenér Šidlo Ladi-
slav, vedoucí družstva Kácal Petr.

-šid-

Dorostenci házené doma nedali Ivančicím šanci

1. A tř., sk. B
FC VM B – Sokol Želetava 1:1 
(0:1)
Rozhodčí: Sýkora – Škorpík, 
Krulík. Diváci: 40. Branky: Po-
korný (72.) – Vranka (37.). Kar-
ty: žlutá – Štefka (33.), Netolický 
(80.), Maloušek (82.). Sestava: Jí-
cha – Netolický, Štefka, Halámek, 
Maloušek – Malec – Vítek, D. 
Smejkal, Pokorný (89. Láznička), 
Kafka (23. Večeřa, 65. M. Polák) 
– Liška.
První mistrovské fotbalové utkání 
jsme odehráli za velmi příznivého 
počasí na umělé trávě. Hráli jsme 
s  prvním celkem tabulky –  Žele-
tavou. Z A týmu nám šel pomoct 
jen Pokorný. Zpočátku se dostali 
do šancí hosté. Ve 23. minutě mu-

sel pro vážné zranění kotníku od-
stoupit Kafka, kterého nahradil Ve-
čeřa. Ve 33. minutě Štefka fauloval 
těsně před hranicí vápna Simandla 
a následný PVK Jícha fantastickým 
zákrokem vytěsnil mimo bránu. 

Ve  37. minutě po  sporném faulu 
se z  30 metrů opřel Vranka ne-
kompromisně do míče, a ten zaplul 
do šibenice, 0:1.
Do druhého poločasu nastoupi-
li domácí jako vyměnění, když 

dokázali držet míč na  soupe-
řově půlce. V  72. minutě jsme 
založili krásnou akci u lajny, kde 
duo Liška s  Pokorným dokáza-
lo na  jeden dotek založit rychlý 
protiútok, a  druhý jmenovaný 
zatáhl míč do středu hřiště a ná-
sledně poslal nechytatelnou stře-
lu k tyči, 1:1. „Zápas byl o dvou 
různých poločasech. V  prvním 
měla mírně navrch Želetava. 
Ve druhém jsme na soupeře vlét-
li a nedali mu šanci na zakládání 
protiútoků. Dílo mohli dokonat 
v závěru Pokorný se Štefkou, ale 
nebylo jim přáno. Myslím si, že 
to byla pro obě dvě strany za-
sloužená remíza,“ řekl po zápase 
spokojený trenér Libor Smejkal 
mladší. 

Benfika se podělila o body se Želetavou

Jícha předváděl skvělé zákroky. Foto: archiv FC VM

II. liga házené st. dorostenek
TJ Sokol VM – Jiskra Havlíčkův 
Brod 24:26 (12:13)
Předehrávané utkání začal lépe 
domácí tým, který si až do dvacáté 
minuty udržoval vcelku zasloužené 
vedení. V  závěru prvního dějství 
jsme soupeřkám přenechali inici-
ativu a  ty se začaly daleko častěji 
dostávat do  zakončení. Ani od-
dechový čas nepřinesl viditelnou 
změnu, a tak na poločasovou pauzu 
odcházel hostující tým s  minimál-
ním náskokem. Přestávka prospěla 
lépe Havlbrodským, jež si během 
pěti odehraných minut vytvořily 
třígólový náskok. V  dalších minu-
tách se výrazněji zlepšila naše útoč-
ná souhra a  obranná spolupráce, 
postupně jsme srovnali obraz hry 
i skóre. Oba celky se pak pravidel-
ně střídaly ve vedení. Střelecky jsme 
byli daleko aktivnější, leč mizerná 
koncovka nám ubírala síly. Dosti 
zásadní bylo i to, že jsme nedokázali 
využívat spolupráci s pivotem. V sa-
motném závěru jsme pak polevili 

i v důrazu, přenechali příliš mnoho 
prostoru soupeřkám na brankoviš-
ti, a to nás stálo zřejmě bodový zisk. 
I přes závěrečnou snahu dotáhnout 
dvoubrankové manko ztratily naše 
spojky odvahu střelecky zakončovat 
akce v postupném útoku. Po zazně-
ní zvukového signálu se mohl sou-
peř radovat z vítězství. 
Sled branek – 1:0, 1:1, 4:1, 6:2, 
6:5, 8:8, 9:11, 11:13, 13:16, 14:17, 
17:17, 20:19, 20:20, 21:20, 21:22, 
23:25, 24:25. 7m hody 3/2:1/1, 
vyloučení 1:0. Počet střel 59:50. 
Hrály: Syptáková Veronika, Vá-
vrová Michaela – Škrdlová Re-
nata (7), Janečková Denisa (5), 
Koudelová Eliška (3), Závišková 
Kateřina (3/2), Studená Kateřina 
(2), Sedláčková Klára (1), Roso-
vá Terezie (1), Bačová Soňa, Ho-
molová Michaela (1), Doležalová 
Romana (1). Trenéři ing.  Vin-
cenc Záviška, Ivana Škrdlová.
II. liga házené ml. dorostenek
TJ Sokol VM – Jiskra Havlíčkův 
Brod 27:23 (13:14)

Podobný průběh mělo i  utkání 
mladších dorostenek. Úvod patřil 
jednoznačně domácím, které akti-
vitou a  nápaditostí útočných akcí 
byly až do  dvacáté minuty jasně 
lepší. Postupně se z naší hry zača-
la ztrácet přesnost, vázla souhra. 
Soupeřky se začaly více střelecky 
prosazovat ze střední vzdálenosti 
a na přestávku již odcházely s jed-
nobrankovým náskokem. Poloča-
sová pauza a taktická porada pro-
spěla našemu týmu, který posílil 
obrannou hru a  přeskupil útočné 
formace. Po  pětigólové kanonádě 
jsme získali výraznější a zklidňující 
náskok. Důležité bylo, že na dlou-
hé minuty skvělými zákroky „zaví-
rala“ branku Jarmila Šabacká, kte-
rá si jich nakonec připsala na  své 
konto dvacet dva!!! Havlbrodské 
nás v této fázi výrazněji přestřílely 
a  nadechovaly se k  náporu. Dů-
slednou defenzivou se je podařilo 
držet „na uzdě“.  Zdárně sehraný-
mi útočnými akcemi a  taktickým 
výkonem jsme nenechali nikoho 

z přítomných na pochybách o za-
slouženém bodovém maximu. 
Potleskem od domácích příznivců 
byla odměněna úspěšně sehraná 
„Američka“, která udělala i  tečku 
za tímto vítězným soubojem. 
Soupeřovo konto zatížila nejvíce 
Eliška Koudelová, střelecky se daři-
lo Denise Janečkové, nepropustnou 
obrannou hráz tvořily Romana Do-
ležalová a  Soňa Bačová, gólovými 
přihrávkami zásobovala svoje spo-
luhráčky Kateřina Závišková. 
Sled branek – 1:0, 1:1, 4:1, 5:3, 
6:5, 9:5, 10:6, 10:10, 12:11, 12:13, 
13:13, 18:14, 18:16, 23:16, 24:20, 
26:20, 26:22. 7m hody 0:3/2, vy-
loučení 0:2. Počet střel 55:63. Hrá-
ly: Jarmila Šabacká – Eliška Kou-
delová (15), Denisa Janečková (6), 
Kateřina Závišková (3), Romana 
Doležalová (1), Soňa Bačová (1), 
Andrea Rymešová (1), Lucie Tep-
lá, Eliška Buchtová, Kristýna Ca-
hová, Zuzana Matoušková. Tre-
néři ing. Vincenc Záviška, Radka 
Zedníčková.

V derby byly úspěšnější mladší dorostenky

-záv-

-ls-
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14. kolo nadstavbová část
Vítězem 11. ročníku městské 
hokejové ligy se stal zaslouženě 
tým Sanbornu VM. O  rozdělení 
družstev do  soutěží rozhodnou 
jejich vedoucí na společné schůz-
ce v příštím týdnu.
O vítěze městské ligy
SK Afcon Kunšovec VM – Tech. 
služby VM 7:9
Pyrochta 4, Pospíšil 2, Klapal – 
Chudoba 2, Heřman 2, Šmejkal 
2, Horký A., Horký D. 2
Tech. služby VM – SK Omega 
VB 6:2
Šmejkal 2, Muzikář, Šlapal D., 
Heřman, Chatrný – Dvořák, Bře-
zina 
Agromotor VM – HC Lukáš 
5:2
Peterka 2, Kavina, Šlapal, Bíbr – 
Lukáš, Novák
SK Netín – Agromotor VM 0:3
Peterka, Bíbr, Mejzlík
Sanborn VM – Laser Zikmund 
10:5
Hanus 5, Bukáček 4, Srnský – 
Zdražil 2, Sláma, Stoček, Uhlíř
1. Sanborn VM 14 13 1 0 125:40 27
2. HC Lukáš 14 10 0 4 103:42 18
3. SK Omega VB 14 7 2 5 53:63 16
4. Agromotor VM 14 7 0 7 56:56 14
5. SK Netín 14 6 1 7 57:73 13
6. Tech. služby VM 14 5 2 7 63:89 12
7. Laser Zikmund 14 2 2 10 60:103   6
8. SK Afcon Kunšovec VM 14 2 0 12 50:101   4

O postup do extraligy
SK Vídeň – HC Pikárec 6:10
Vyhlídal 3, Navrátil, Simonides, 
Nedoma – Jaša 5, Chrást 3, Ko-
vář, Vařejka
HC Benetice – Horní Heřmani-
ce 3:4
Mikuláš 2, Krejčí – Mejzlík J., 
Mejzlík Z., Trojan, Kutílek
SPL Radostín nad Osl. – NHÚ 
Balinka VM 6:11
Křesťan 4, Váša, Šíma – Vacula 
4, Komínek 3, Strádal R., Strádal 
M., Jelínek, Požár
HC Ořechov – Auto Dobrovol-
ný VM 9:4
Musil 2, Dvořák Pavel 2, Dvořák 
Petr, Zeman, Kupka, Marek, Ko-
kojan – Dohnal 2, Láznička, Von-
dráček Jos.
1. HC Pikárec 14 10 2 2 72:54 22
2. Auto Dobrovolný VM 14 10 0 4 100:83 20
3. Horní Heřmanice 14 8 0 6 76:57 16
4. NHÚ Balinka VM 14 5 3 6 60:68 13
5. SPL Radostín nad Osl. 14 6 0 8 62:75 12
6. SK Vídeň 14 4 2 8 56:68 10
7. HC Benetice 14 4 2 8 44:49 10
8. HC Ořechov 14 4 1 10 44:60   9

O konečné umístění v 1. lize 
SK Stránecká Zhoř – SK Lavičky 
3:4
Kazda Z., Urbánek, Kazda S. – 
Nevěčný, Polák, Suk, Barák 
River VM – HC Tasov 4:3
Havlíček, Daniel, Chmelíček, 
Rous – Páral 2, Sláma

SK Lavičky – HCF Dráhy VM 
5:3
Barák 2, Nevěčný, Polák, Dobro-
volný – Tuček, Jahoda, Slavík
HC Bory – River VM 1:8
Váša – Havlíček 3, Zelený, Vrtal, 
Daniel, Kozina, Havlík
HC Tasov – SK Stránecká Zhoř 
7:2
Jaseňák 2, Robotka, Chlubna, 
Broža, Páral, Švec – Kopřiva, Bar-
tušek
Farma Měřín – HC Křižanov 3:7
Blažek 2, Petr – Burian 3, Štěpá-
nek 3, Běhal
5. SK Lavičky 14 12 0 2 80:32 24
6. River VM 14 9 1 4 61:55 19
7. HC Tasov 14 9 0 5 47:35 18
8. HCF Dráhy VM 14 7 2 5 48:45 16
9. Farma Měřín 14 6 1 7 69:49 13
10. SK Stránecká Zhoř 14 5 1 8 47:57 11
11. HC Křižanov 14 5 1 8 50:53 11
12. HC Bory 14 0 0 14 24:90   0

-vid-
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kdy a kam

Ani v druhém divizním utkání Velmez neskóroval
FC VM – TJ Sokol Tasovice 0:1 
(0:1)
Střelci: Mička (27.). Rozhodčí: 
Pfeifer, Reich, Stehlík. Sestava 
FC VM: Invald – Bradáč, P. Mu-
cha, Šimáček, Bouček – Vysko-
čil, Souček, Krejčí, Ráček (60. 
Pokorný), Caha – Simr (76. Be-
ran) na  lavičce Simandl, Vítek, 
E. Smejkal, trenér Smejkal ml. 
ŽK: Vyskočil, P.  Mucha, Bradáč 
– Krátký, Šrámek, Juhaňák, Bla-
houdek. Diváků 310.
Na začátku utkání se po rohovém 
kopu dostal k hlavičce Krátký, ale 
jeho střelu dokázal zlikvidovat re-
flexním zákrokem Invald. O dvě 
minuty později poslal Vyskočil 
dlouhý roh na  Simra, ale jeho 
hlavička skončila nad břevnem. 
V 5. minutě se dostal do rychlého 

brejku Juháněk, ale na  poslední 
chvíli zmařil jeho šanci včasným 
vyběhnutím Invald. V 11. minu-
tě se dostal do  střelecké pozice 
Caha, ale jeho střela nenašla směr 
do brány. Ve 13. minutě vážně za-
hrozili hosté, ale Švarcova střela 
skončila těsně vedle tyče. V  15. 
minutě Souček sklepl míč pod 
sebe na Krejčího, ale ten míjel těs-
ně levou tyč. V 18. minutě poslal 
Vyskočil PVK z 28 metrů na brá-
nu, a  následně nebezpečný míč 
vyrazil brankář Fukal na břevno. 
Ve  26. minutě zahráli hosté na-
cvičené autové vhazování do váp-
na, kde míč prodloužil za  sebe 
hlavou Horáček. Ten našel volné-
ho Mičku, jenž nekompromisně 
dorazil míč do brány, 0:1. O čtyři 
minuty později P.  Mucha zahrál 

PVK, ale jeho střela skončila nad 
břevnem. Ve  34. minutě Caha 
poslal dlouhý míč na  Krejčího, 
který okamžitě vyhledal volného 
Simra, ale na poslední chvíli míč 
změnil směr. V  35. minutě z  25 
metrů orazítkoval Švarc břevno. 
Ve 44. minutě po rychlém brejku 
se dostaly do velké šance Tasovi-
ce, ale jejich finální střela skonči-
la vedle brány.
Na  začátku druhého poloča-
su přihrál Simr míč do  váp-
na na  Krejčího, ale jeho střelu 
na  poslední chvíli zblokoval 
obránce. V  50. minutě Šimáček 
vykopl míč letící do  brány, když 
Švarc dokázal obejít Invalda a ná-
sledně střílel do  odkryté brány. 
V  66. minutě z  28 metrů poslal 
P. Mucha PVK těsně nad šibeni-

ci. V  68. minutě Bradáč předal 
dlouhý míč do  lajny na  Cahu, 
který posléze střílel na  bránu, 
ale ke vstřelení gólu mu chyběly 
milimetry. V  závěru zápasu se 
pokoušel o  střelu Pokorný, ale 
jako ostatní střílel mimo bránu.  

„V  prvním poločase jasně do-
minovali hosté. I  když jsme se 
připravovali na  standardky Ta-
sovic, tak jsme z  jedné dostali 
po  dlouhém autu zbytečný gól. 
Ve druhé půlce jsme trochu při-
dali, ale naše kombinace kon-

čily špatnou finální přihrávkou 
a  nedůrazem ve  vápně. To, že 
chybí 6 hráčů ze základní sesta-
vy je prostě znát,“ okomento-
val zápas trenér Libor Smejkal. 
Nejlepší hráči: Jaroslav Krejčí, 
Czucz. -ls-

Jediný gól z kopačky našeho hráče nebyl rozhodčím uznán. Foto: Antonín Dvořák

2. liga mužů Morava jih
TJ Sokol VM – HK Ivančice 
24:23 (12:12)
Další domácí utkání a  další ví-
tězství o branku. Kdo přišel v so-
botu do  haly za  Světlou, mohl 
zhlédnout velmi dramatickou 
bitvu o  třetí příčku druholigové 
tabulky. Se šťastným koncem pro 
meziříčské házenkáře!
Vstup do  utkání se našim há-
zenkářům vůbec nepovedl. 
Na  hřišti působili velmi ospa-
lým dojmem. Pohyblivý soupeř 
toho dokázal využít a  po  šesti 
minutách hry svítilo na  uka-
zateli skóre 0:3. Trenér Vaver-
ka začal střídat do  obrany duo 
Necid-Kříbala, které začalo 
na  brankovišti „tvrdit muziku“. 

Ostatní hráči konečně herně 
procitli a  po  dalších šesti mi-
nutách již bylo skóre veselejší 
4:3. V  dalších minutách se obě 
družstva střídala v nejtěsnějším 
vedení. Z  křídelních prostor 
se prosazovalo především trio 
Živčic-Kaštan-Kubiš a  na  pi-
votu Vojtěch Hron. Tradiční 
střelci zůstávali za  očekáváním 
a  i  přes připravené akce střely 
většinou končily na  brankové 
konstrukci soupeře. Do šaten se 
tak šlo za  nerozhodného stavu 
12:12. 
Do  druhé půle jsme vstoupili 
lépe a  i díky pěkným zákrokům 
Ondřeje Poula jsme si vytvoři-
li dvoubrankové vedení. To se 
dařilo držet do  50. minuty, kdy 

díky přesilovkám dokázaly Ivan-
čice nejdříve srovnat a následně 
se dostat do  dvoubrankového 

vedení (18:20). Naše lavička 
na  to reagovala oddychovým 
časem. Začali jsme si lépe při-

pravovat šance. Střelecký prapor 
v  útočné fázi pozvedli Roman 
Matušík s  Jakubem Bezděkem. 
Bohužel, v  obraně se nedařilo 
pokrývat dlouhé útoky soupeře. 
Ještě ve 27. minutě ztrácelo naše 
družstvo dvě branky (21:23). 
Následně se naše družstvo hnané 
přítomnými fanoušky nadechlo 
k mohutnému finiši. Nejprve se 
podařilo po  pěkně sehrané akci 
a  následném 7m hodu, který 
spolehlivě proměnil Víťa Tro-
jan, srovnat. Velmi dobře fun-
gující obrana dohnala soupeře 
až k  pasivní hře, a  ten ani přes 
oddechový čas nedokázal skóro-
vat. Z následného útoku rozhodl 
Jakub Bezděk. Soupeř ještě v po-
sledních 20 sekundách obléhal 

naši svatyni, ale závěrečná střela 
skončila mimo, a tak jsme mohli 
slavit vydřené vítězství 24:23.
Další důležité body tak zůstaly 
doma a  naši házenkáři uhájili 
třetí pozici v druholigové tabulce.
7m hody 1/1:5/5 vyloučení: 9:4, 
počet diváků 96. Sled branek: 2:1, 
3:4, 6:5, 10:8, 12:11, 15:14, 17:18, 
19:22, 22:23, 24:25, 26:26, 28:27, 
29:28. Sestava a branky: Kotík Li-
bor, Poul Ondřej – Matušík Ro-
man (7), Bezděk Jakub (5), Hron 
Vojtěch (3), Večeřa Vítězslav (3), 
Kaštan Jiří (2), Živčic Pavol (2), 
Trojan Vítězslav (1/1), Kubiš 
David (1), Babáček Petr, Necid 
Miloš, Kříbala Pavel, trenér Vav-
erka Vlastimil, vedoucí družstva 
Vodák Petr.

Házenkáři přehráli v souboji o třetí příčku Ivančice

Vojtěch Hron v zakončení. Foto: Jaroslav Hugo

-šid-

2. liga házené žen Morava
TJ Sokol VM – TJ Jiskra Havlíčkův Brod 21:15 
(12:9)
V sobotu se na domácí půdě postavilo družstvo žen 
proti soupeři z  regionu, Havlíčkovu Brodu. V  mi-
nulém zápase s ním naše ženy smolně prohrály o je-
dinou branku, a tak na domácí půdě chtěly soupeře 
potrápit a připravit ho o body. A to se podařilo ví-
tězstvím o šest branek!
Od  úvodního hvizdu bylo utkání velmi vyrovna-
né. Oba soupeři se přetahovali o  nejtěsnější vede-
ní. V  této části hry se dařilo kombinačně dohrávat 
na  dobře hrající křídelnici Renatu Škrdlovou. Tlak 
našich hráček v  útoku znamenal výhodu v  podobě 
sedmimetrových hodů, které spolehlivě proměňo-
vala Šárka Dvořáková. Od  23. minuty se podařilo 
díky rychlému přechodu do útoku odskočit soupeři 
na dvoubrankové vedení (9:7). Závěrečná pětiminu-
tovka první půle patřila opět našim hráčkám a do ša-
ten tak odcházely s tříbrankovým vedením 12:9.
První branku druhé půle střelil sice Havlíčkův Brod, 
to bylo ale z  jeho strany vše. Tempo hry diktovaly 
naše hráčky. Vycházely z  výborné a  tvrdé obrany, 
za  kterou se dařilo brankářce Janě Lavické. Ve  48. 
minutě tak byl náskok už šestibrankový (18:12). 
V této pasáži hry tým střelecky táhla Jitka Plachetská 
a na pivotu doslova řádila Kateřina Studená. V obra-
ně dvojice Lenka Pacalová – Denisa Hladíková do-
kázala „znechutit“ hru střeleckým spojkám soupeře, 
což se projevilo na nízkém počtu obdržených branek. 
Závěrečnou desetiminutovku, která skončila 3:3, 
naše děvčata zvládla takticky na jedničku a připsala 
si tak plný bodový zisk za vítězství 21:15.
V  tomto utkání ženy předvedly takticky zvládnu-
tý zápas, kdy si dokázaly pohlídat vedení v zápase. 
Tento zápas je odrazem práce posledních tréninků 

i zodpovědnosti hráček k přístupu ke hře. V příštím 
utkání zajíždí naše ženy na  palubovku tradičního 
rivala z Olomouce, kde budou chtít potvrdit narůs-
tající herní formu.
7m hody 6/4:1/1; vyloučení: 0:1, počet diváků 68. 
Sled branek: 1:1, 3:3, 4:5, 6:6, 8:6, 10:8, 12:9, 14:10, 
15:12, 19:13, 21:15. Sestava a  branky: Zelníčková 
Marta, Lavická Jana – Plachetská Jitka (6/5), Dvo-
řáková Šárka (4/3), Studená Kateřina (3), Škrdlová 
Renata (3), Svobodová Diana (2), Hladíková Denisa 
(2), Sedláčková Klára (1), Rousová Nikola, Pacalová 
Nikola, Homolová Michaela, vedoucí družstva Sta-
nislav Tvarůžek.

Ženy si poradily s lídrem soutěže

Renata Škrdlová při své útočné akci. 
Foto: Jaroslav Hugo

-šid-

Vítězství v městské hokejové lize 
zaslouženě patří Sanbornu

Na  házenou do  haly za  Světlou 
5. dubna 9.00–14.30 Liga Vysoči-
ny – turnaj ml. žákyně, 6. dubna 
9.00–14.30 Liga Vysočiny – tur-
naj ml. žáci
Na  fotbal na  Tržiště 5. dubna 
v 10.00 FC ml. žáci – Břeclav


