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NENECHTE SI UJÍT:

TRADIČNÍ KOŠT PÁLENEK
sobota 12. 4.

sál hasičky ve VM
od 15.00

Akordeon band Vysočina
orientální tanec

ukázky bojového umění

TASTYJÁTR
pátek 11. 4.

kinosál Jupiter clubu VM
od 18.58

divadelní spolek při TJ Sokol 
Tasov v představení
JAK TEN ČAS LETÍ

KORNGOLD QUARTET
středa 9. 4.

luteránské gymnázium VM
od 19.00
koncert 

v rámci sezony KPH
2 housle, viola, violoncello

Prodej bývalého areálu technických služeb 
na ulici Třebíčská ve Velkém  Meziříčí

Město Velké Meziříčí nabízí k prodeji  bývalý areál technických služeb na ulici Třebíčská, 
a to pozemků parc. č.: 2555/2, 2555/25, 2555/14, 2555/5 – jiná stavba, 2555/13 – jiná stavba, 

2555/17 – jiná stavba, 2555/34 – garáž, 2555/7 – objekt obč. vybavenosti.
Zájemci o koupi areálu mohou získat více informací na Odboru správy majetku a bytů 

u JUDr. Jany Řezníčkové, Náměstí 79/3, 594 13 Velké Meziříčí, tel.: 566 781 211.

MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ
Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
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Na výstavě ve státě Iowa 
ve Spojených státech americ-
kých jsou k vidění fotografie, 
které byly pořízeny v našem 
regionu a zachycují tradiční 
zvyky přetrvávající dodnes.

Mezinárodní výstava Tradiční 
zvyky v  České republice pod 
anglickým názvem Celebrati-
on! Rituals and Revelry of Life, 
kterou uspořádalo Národní mu-
zeum v  Praze v  prostorách Ná-
rodního českého a  slovenského 
muzea ve státě Iowa v USA, byla 
slavnostně otevřena 13. břez-
na 2014 a  potrvá do  11. ledna 
2015. Na její přípravě se podíle-
lo rovněž Regionální pracoviště 
tradiční lidové kultury (RPTLK) 
při Muzeu Vysočiny Třebíč spo-
lečně s  Muzejním spolkem Vel-
kobítešska.
A jak se k této spolupráci bítešské 
pracoviště dostalo? 
To vysvětluje etnografka Regio-
nálního pracoviště TLK při Mu-
zeu Vysočiny Třebíč Silva Smut-
ná: „Podnět k  poskytnutí fotek 
pro výstavu Národního muzea 
z  databáze našeho regionálního 
pracoviště TLK vzešel poté, co 
kolegyně z  etnografického od-
dělení Národního muzea zhlédly 
putovní výstavu Obrázky pod-
horáckého obyčejového roku, 
která byla realizována ve  spo-

lupráci s  Městským muzeem 
ve  Velké Bíteši. Snímky na  pat-
nácti panelech, vybrané pře-
vážně z  terénní dokumentace 
RPTLK, představují formou fo-
toreportáží současnou podobu 
dosud živých slavností a zvyků.“

Zájem vyvolaly 
zejména bítešské 
královničky
„Výstava seznamuje návštěvníky 
s  tradičními zvyky v  Čechách 
a  na  Moravě v  průběhu celého 
kalendářního roku a  rodinný-
mi obřadnostmi od  19. století 
až po  současnost,“ uvedla Silva 
Smutná z  Velké Bíteše, „vysta-
veno je více než dvě stě před-
mětů ze sbírek Národního mu-
zea, které tematicky doplňují 
barevné fotografie ponejvíce 
z  Velké Bíteše a  širšího oko-
lí zachycující současné dosud 
živé obyčeje. Autorkami výsta-
vy jsou Mgr.  Petra Červinková 
a  Mgr.  Monika Tauberová. Ty 
vyzvaly naše Regionální pra-
coviště TLK k  užší spolupráci. 
Nabídli jsme kolekci dvaceti te-
matických foto souborů, z nichž 
autorky výstavy vybraly třicet 
čtyři snímků vystihujících cha-
rakteristické okamžiky z  někte-
rých obyčejových tradic.“

Kino Jupiter obnoví činnost

Pohled do promítací kabiny kina Jupiter se starými 
promítačkami. Foto: archiv týdeníku VMsko

 Pokračování na straně 3

 Silva Smutná drží v ruce DVD Františka, které s kolegy 
opatřovali anglickými titulky pro prezentaci na zmíněné 
výstavě. Foto: archiv Muzea Vysočiny Třebíč 

Tradiční zvyky našeho regionu se představují na 
výstavě v USA

Kino Jupiter se připravuje 
na obnovení své činnosti. Pře-
chod z analogového promítání 
na digitální se stává realitou. 
Jak probíhala příprava digita-
lizace? 

Ve druhé polovině roku 2013 byl 
zpracován a podán projekt na di-
gitalizaci kina Fondu kinemato-
grafie MK ČR, který podpořila 
Rada i  Zastupitelstvo města. 
Koncem ledna 2014 přišlo ofici-
ální potvrzení podpory projektu 
částkou 0,5 mil. Kč. Podmínkou 
přijetí této dotace je digitalizovat 
kino do konce června letošního 
roku. V březnu bylo zahájeno vý-
běrové řízení na zhotovitele spo-
lečností eCENTRE, a. s.  Zadáva-
cí dokumentace veřejné zakázky 
malého rozsahu byla rozeslána 
uchazečům: AudioMaster CZ 
a. s., AV MEDIA a. s., XCData 
s. r. o., D-cinema, s. r. o., Altei 
spol. s  r. o., Nowatron Elektro-
nik, spol. s r. o. Hodnoticí komise 
následně posoudila kvalifikaci 

přihlášených uchazečů, zda je 
v souladu se zadávací dokumen-
tací a  zákonem. Vlastní výběr 
realizátora proběhl 25. 3. formou 
elektronické aukce. Nejnižší cenu 
za dodávku kompletní digitaliza-
ce kina nabídla firma D-cinema, 
s. r. o., 1.876.050 Kč bez DPH.  
V průběhu e-aukce došlo ke sní-
žení ceny o  103.100 Kč (5,21%) 
z původní nabídnuté ceny ve výši 
1.979.150 Kč bez DPH. 
Dne 2. dubna schválila Rada 
města VM na  svém zasedání 
výsledek výběrového řízení. 
Po podpisu smlouvy o dílo s fir-
mou D-cinema již nic nebrání 
tomu, aby byla zahájena vlastní 
realizace. 
Jak jistě všichni dobře víte, v kině 
v současné době uskutečňujeme 
celou řadu akcí, divadla, předsta-
vení pro děti apod. Instalované 
mobilní pódium, nezbytné pro 
zajištění divadelních představení, 
je určitou komplikací pro připra-
vované práce.

Pokračování na straně 3

Přehlednější web přinese 
i klikací rozpočet
Klikací rozpočet a přehlednější 
web města, speciální mapové 
služby, elektronické dotazování 
na inženýrské sítě, anebo třeba 
i úřední deska ve formě velké 
dotykové obrazovky. Na to vše 
se mohou v nejbližším roce těšit 
obyvatelé Velkého Meziříčí. 

Radnice chce požádat o  evropskou 
dotaci na  modernizaci elektronic-
kých služeb a informačních techno-
logií. Těžiště žádosti je v  hardwaro-
vém vybavení, které zastarává a  je 
třeba jej postupně obnovovat. Jsou 
tam ale i  velké věci, které se přímo 
dotknou uživatelů našich elektronic-
kých služeb. Např. klikací rozpočet, 
který osobně považuji za  důležitou 
věc a očekávám jej netrpělivě,“ říká 
starosta R. Necid, který o  zavedení 
moderního rozklikávacího rozpočtu 
usiluje už více než rok. Radnice jej 
ale chce zprovoznit tak, aby se v něm 
automaticky zobrazovaly údaje z in-
formačního a  účetního systému. 
„Nechceme, aby naši pracovníci 
museli faktury a  platby do  systému 

zavádět otrocky ručně. Přijde mi to 
nejen jako zbytečná práce, která se 
dá vyřešit softwarově, ale hlavně tam 
vidím nebezpečí vzniku chyb kvůli 
obyčejnému přehlédnutí,“ prohlá-
sil starosta. Projekt modernizace IT 
ve  městě právě na  zavedení auto-
matické spolupráce mezi účetním 
software a  webovou aplikací klika-
cího rozpočtu pamatuje. Mírnou 
obměnou by měl projít také web. Jde 
spíš o  jeho podobu a strukturu tak, 
aby byl přehlednější pro návštěvní-
ka. „Dnes obsahuje velké množství 
služeb a  informací, které postupně 
přibývaly a  také znepřehledňova-
ly úvodní stranu,“ doplnil Necid. 
K  připravovaným novinkám patří 
také úřední deska ve formě velké do-
tykové obrazovky, která by měla být 
umístěna na náměstí vedle veřejného 
internetového kiosku. Lidé budou 
mít díky ní pohodlnější a jednoduš-
ší přístup k povinně zveřejňovaným 
informacím. Pokud zastupitelstvo 
projekt schválí a radnice dotaci získá, 
objeví se ve městě avizované novinky 
zhruba do jednoho roku. -ran-

Otec dluží na výživném 
už sto tisíc korun
Velkomeziříčští policisté prověřují případ zanedbání povinné výživy. 
Čtyřicetiletý muž z Jihlavy neplatí soudem stanovené výživné na své 
tři děti, které žijí ve  společné domácnosti se svojí matkou. Od dub-
na roku 2011 do současné doby na výživném dluží už částku sto tisíc 
korun. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření 
z přečinu zanedbání povinné výživy. Muži hrozí trest odnětí svobody 
až na dva roky. –PČR–
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Lidé diskutovali o kultuře ve městě

Koncepce kultury ve Velkém 
Meziříčí byla tématem dubno-
vé diskuze starosty Radovana 
Necida s občany. Ta proběhla 
ve čtvrtek 3. dubna na malé scéně 
Jupiter clubu za účasti pracovní-
ků oddělení kulturologie Ústavu 
etnologie Filozofické fakulty 
Univerzity Karlovy v Praze Ond-
řeje Hubáčka a Lenky Opletalové, 
kteří dokument zpracovali.

Projekt koncepce kultury ve  Vel-
kém Meziříčí zahájilo město 
ve  spolupráci s  Univerzitou Kar-
lovou v roce 2012. Strategický do-
kument navrhuje hlavní cíle města 
v oblasti kultury pro období 2014–
2020 a zastupitelé jej přijali na svém 
posledním jednání v  roce 2013. 
Občané již měli možnost sezná-
mit se s koncepcí, ať již při veřejné 
prezentaci, na  stránkách týdeníku 
Velkomeziříčsko či na webu města, 
kde je ke stažení. 
Lidé se zajímali o grantový systém 
města podporující kulturní aktivi-
ty, jehož vytvoření je právě jedním 
z  priorit pro rok 2014. Další pak 
je zvýšit zájem místních i přespol-
ních o kulturní dědictví, přičemž se 
rozpoutala debata o  nové synago-
ze a jejím využití. „Kdo na radnici 
povolil postavení mezipatra v nové 
synagoze?“ ptal se jeden z účastní-
ků a dodal, že to byla veliká chyba, 
neboť tento stavební zásah zrušil 
galerie dokola a znehodnotil celou 
stavbu. Dále kritizoval město za to, 

že nemá zájem o objekt ani jeho vy-
užití. Starosta připustil, že některá 
dřívější rozhodnutí možná nemu-
sela být správná, ale těžko se měs-
tu nyní mění něco, co v minulosti 
někdo povolil. Připomněl, že sy-
nagoga je v majetku Židovské obce 
Brno. A aby ji bylo možno opravit 
s  využitím dotace z  regionálního 
operačního programu, je potřeba 
mít nápad na  její využití. Smyslu-
plný, aby se investice v  budoucnu 
vrátila. „Takový nápad ve  Velkém 

Meziříčí chybí,“ uvedl Necid s tím, 
že židovská obec již dvakrát o dota-
ci žádala a ani jednou neuspěla.
Dalším prvořadým bodem kon-
cepce kultury jsou investice do in-
frastruktury pro kulturní aktivity. 
V této souvislosti dvě akce ve městě 
probíhají – rekonstrukce víceúčelo-
vého sálu a digitalizace kina Jupiter 
clubu. „Zajímavé je, že nezáleží jen 
na  samotné technologii digitali-
zace, ale hlavně na komfortu pro-
středí a dalších službách, aby se to 
projevilo na návštěvnosti,“ podotkl 
Ondřej Hubáček, což doložil zkuše-
nostmi z Blatné a Českého Krum-
lova. „Proč není rekonstrukce Ju-
piter clubu financována s  dotací?“ 
zněla další otázka z řad veřejnosti. 
Starosta namítl, že v minulosti do-
tační tituly byly, ale v době, kdy se 
město pro rekonstrukci JC defini-
tivně rozhodlo a zahájilo její reali-
zaci už, bohužel, ne.
Koncepce kultury vytyčila její hlav-
ní cíle, navrhla opatření. Ale lze 
nějak kontrolovat, zda se jí město 
drží? „Není to závazný dokument, 
tedy není nutno psát nějaké proto-
koly,“ uvedl Ondřej Hubáček, „ale 
každé opatření má svého garanta, 
z nichž hlavním je kulturní komi-
se.“ 
Jedenkrát za  rok má být materiál 
aktualizován s uvedením všeho, co 
bylo a  nebylo splněno a  proč. „Je 
jisté, že spousta opatření bude na-
rážet na peníze,“ podotkl starosta.

Martina Strnadová

Místní akční skupina (MAS) 
Most Vysočiny, o. p. s., vyhlásila 
začátkem března letošního roku 
tréninkovou výzvu k předkládá-
ní žádostí o dotaci na realizaci 
projektu spolupráce v rámci 
Programu rozvoje venkova ČR, 
opatření III. 4. 1. Získávání do-
vedností, animace a provádění.

Cílem výzvy bylo na  území pů-
sobnosti MAS MOST Vysočiny 
o. p.  s., podpořit akce zaměřené 
na  posílení a  udržení regionál-
ních tradic, informovat veřejnost 
o  činnosti MAS Most Vysočiny 
a  propagovat a  oživit činnost 
MAS. 
Informační schůzka pro žadatele 
o dotaci se konala ve třetím břez-

novém týdnu (viz snímek dole). 
Poté měli zájemci odevzdat svoje 
žádosti do  24. března do  14 ho-
din. Maximální výše podpory 
pro jednoho žadatele činila 10 
tisíc korun, přičemž část nákla-
dů – min.10 % – musí uhradit ze 
svého. Akci musí uspořádat nej-
později do  12. května letošního 
roku včetně.
„Zalepených obálek se žádostmi 
jsme dostali celkem šest, alokace 
prostředků na dotace je 50 tisíc,“ 
upřesnila Diana Kutnerová, koor-
dinátorka projektu. 
Projekty byly podrobeny admini-
strativní kontrole, poté hodnoce-
ní výběrovou komisí MAS, závě-
rečný verdikt vynesl Programový 
výbor MAS ve  složení: František 

Němec – předseda, členové: Ing.
Alena Vodová, Ing.Alois Kouko-
la, CSc, Jiří Mrázek.
Podpořeno bylo 5 žádostí celkem 
42  800 Kč. Nejvyšší částku 10 ti-
síc korun získala Základní škola 
Heřmanov na Velikonoční tvoře-
ní, po 9.900 Kč dostaly Obec Oře-
chov na Pálení čarodějnic  a Spo-
lek rodičů a přátel dětí z Dětského 
střediska Březejc na akci Vše o Fi-
lipojakubské noci, spolku Srdce 
Horácka bylo přiděleno 8 tisíc 
na  kulturně-vzdělávací pořad 
O Moravském Horácku, který se 
bude konat 4. 5. od 14 hodin v lu-
teránském gymnáziu, a na tradič-
ní dětský karneval dostala Obec 
Březské pět tisíc korun.

Zájemci žádali o dotace na podporu 
tradic. A uspěli

Iva Horká

Harmonogram akcí
11. 4. Velikonoční tvoření, 
Obec Heřmanov

13. 4. Tradiční dětský karne-
val, Obec Březské

29. 4. Spolek rodičů a přátel 
dětí z Dětského střediska 
Březejc, Obec Březejc

30. 4. Pálení čarodějnic, 
Obec Ořechov

4. 5. O Moravském Horác-
ku, Velké Meziříčí.

Foto: Milan Dufek

Ondřej Hubáček. 2x 
foto: Martina Strnadová

Stavba protipovodňové ochrany 
pokračuje
Práce na protipovodňové ochra-
ně Velkého Meziříčí od loňska 
pokračují. Termín dokončení 
akce je posunut až do poloviny 
letošního roku kvůli stavbě 
ochranné zídky podél Balin-
ky k mostu na Třebíčské. Ta 
totiž byla do projektu zařazena 
dodatečně.

„V lednu 2014 jsme na tuto zídku 
dostali smlouvu od  Povodí Mo-
ravy,“ potvrdil ředitel provozu 
stavební výroby firmy Hochtief 
Přemysl Kusiak a  dodal, že celý 
projekt protipovodňové ochrany 
města by měl být hotov do konce 

června 2014, víc než měsíc před 
termínem. Zhruba dvě sta metrů 
dlouhá zídka, jež naváže na  již 
hotovou na  Paloukách a  skončí 
u  mostu na  Třebíčské, bude asi 
půl metru vysoká. V případě po-
vodňové hrozby ji doplní mobilní 
hrazení. „V  tom místě nemohla 
být zídka vyšší kvůli hloubce zá-
kladů,“ vysvětluje stavbyvedoucí 
Hochtiefu Roman Kunát s tím, že 
se staví v  úzkém prostoru ome-
zeném blízkostí říčního koryta, 
cesty a  kanálu. Základy jsou již 
vybagrovány a prostor pro stavbu 
oddělen štětovnicovou stěnou.
Pokračují i  dokončovací práce 

na  zídkách postavených loni, ze-
jména v  prostoru za  náměstím, 
kde je zdržel archeologický prů-
zkum. „Vůbec nejvyšší betonovou 
zeď v místě za Jupiter clubem a dál 
obkládáme kamenem. Poté budou 
břehy toku upraveny kamenným 
závozem,“ sdělil P. Kusiak. Někte-
ré zídky ještě zbývá osadit prefab-
rikovanými betonovými římsami 
a  nahoru zábradlím či plůtkem. 
Dokončují se i povrchové úpravy 
zídek antigraffitovým nátěrem. 
„Most v nkt bude hotov v dubnu. 
V květnu pak proběhne demolice 
mostu starého,“ uzavřel Přemysl 
Kusiak.

Práce na protipovodňových opatřeních u Ostrůvku. Více fotek na straně 4 a na našem 
webu. Foto: Martina Strnadová

Na náměstí se denně vystřídají stovky aut
Bezmála 1000 aut denně pro-
jede náměstím ve Velkém Me-
ziříčí. Vyplývá to ze statistiky 
funkčnosti parkovacích míst 
s  omezenou dobou stání, kte-
rou za  loňský rok zpracovala 
městská policie. 

Na  náměstí a  v  přilehlých uli-
cích je celkem 242 parkovacích 
míst. Rovná stovka z  nich je 
označená jako parkování s ma-
ximální dobou stání dvě hodi-
ny. Na ostatních místech se smí 
parkovat neomezeně s  tím, že 
za vjezd do centra řidič zaplatí 
10 korun. 
Z  loňské statistiky vyplývá, že 

desetikorunový vjezd zaplatí 
průměrně 916 řidičů denně. 
„To znamená, že časově ome-
zené parkování funguje a  lidé 
a auta se zde prostřídají. I když 
se na  náměstí dá někdy zapar-
kovat jen za cenu několikerého 
obkroužení, na  druhou stranu 
jde o živý a frekventovaný pro-
stor, a to je dobře,“ řekl starosta 
Radovan Necid. 
Za  šest let, kdy tento systém 
ve městě funguje, prodalo míst-
ní informační centrum a  pro-
dejny v  centru zhruba 12  000 
kotoučů – parkovacích hodin. 
Strážníci se prý v tomto smyslu 
u  řidičů setkávají spíše s  pře-

stupky z nedbalosti, než s úmy-
slným obcházením. „Závady 
v  režimu kotoučového stání, 
jsou strážníky řešeny jako pře-
stupek v dopravě dle závažnos-
ti domluvou nebo uložením 
pokuty v  blokovém řízení. Jde 
převážně o  opomenutí umístit 
kotouč viditelně, i  když řidič 
kotouč ve  vozidle má, nebo 
opomenutí nastavit dobu za-
čátku stání přičemž povolená 
doba stání je řidičem převážně 
dodržena, u cizích návštěvníků 
města jde o neznalost významu 
příslušné dopravní značky,“ 
shrnul vedoucí strážník Petr 
Dvořák. -ran-

Město má slíbenou dotaci na zateplení
Velké Meziříčí má příslib dota-
ce na zateplení dalších školních 
budov ve městě. 

Nových fasád, oken či opravy 
střech by se měly v příštích dvou 
letech dočkat mateřské školy Nad 
Plovárnou a  Sportovní, základní 
škola Sokolovská a školní jídelna 
na Poštovní. 

„V součtu je to kolem dvaceti mi-
lionů korun,“ uvedl místostarosta 
Josef Komínek. Dotace by měla 
být nadpoloviční.
„Budeme se bavit o  tom, co 
z  toho finančně zvládneme už 
letos,“ podotkl starosta Radovan 
Necid s  tím, že projekty musí 
město předfinancovat. Příslib 
dotace platí do roku 2015. Před-

běžně to vypadá, že v  roce 2014 
by mohlo dojít k  zateplení dvou 
budov a  příští rok dalších dvou. 
Někde už je část oken vyměněna, 
jinde zase spraven díl střechy, jak 
kde. „Nejhorší je to Nad Plovár-
nou, tam není vůbec nic, tam 
nejsou ani okna, ani střecha, ani 
terasy...,“ dodal Necid.

Martina Strnadová

Martina Strnadová
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Co se jedlo na Horácku
Základem stravy ve středoevropském prostoru byla mouka. Na Horácku 
to byla většinou černá žitná mouka, ze které se dělal chléb, pekly pekáče, 
tedy placky, a další moučné pokrmy pečené, vařené i smažené.  Z bílé pše-
ničné mouky se ještě po 1. světové válce pekly jen lepší koláče o velkých 
svátcích a svatbách. Chléb se ve starších dobách pekl i z ovsa (především 
v horských osadách, např. ve Skleném, protože se žita rodilo málo) nebo 
se přidával i hrách. Ke chlebu se všichni chovali s velkou úctou a k jeho 
přípravě i požívání při určitých příležitostech se pojilo množství obřadů. 
Často používaná byla i krupice, která se zapékala a rozvářela na kaši. Ob-
vyklou surovinou byly i  ječmenné kroupy. Společně s  luštěninami byly 
nazývány na  Horácku jako „zdrava“, tedy strava. Rozličné kaše zůstaly 
nadlouho obvyklou součástí jídelníčku. Vlasta Pittnerová píše, že ve Žďár-
ských horách rozlišovali kaši žlutou – z jahel, bílou krupičnou nebo rejžo-
vou a režnou - z ječmenných krup nebo domácí krupice. Jáhly se zapéka-
ly se sušenými švestkami jako jahelník.  Velké množství se jedlo hrachu, 
v nejrůznějších podobách - jako kaše, smíchaný s kroupami, v polévce, 
jako příloha i jako hlavní jídlo. Často přišla na stůl i čočka. 
V minulosti tvořila důležitou složku potravy řepa. V horských oblastech 
na Horácku byla společně s mrkví a zelím jednou z mála zelenin, které byly 
pěstovány. Mrkev sloužila pro svou sladkou chuť jako součást sladkých 
jídel – ať už jako nádivka do buchet, např. do mrkvanců, tak i postrou-
haná a usušená jako pracharanda. Tato posýpka šišek, šulánek a nudlí tak 

nahradila pracharandu hruškovou, která byla známa v ovocných krajích. 
Zelí bylo podobně jako v jiných krajích, vykvašené v sudech, dostupným 
zdrojem vitamínů po celou zimu. 
Velké množství se spotřebovalo tzv. bílé řepy. Čerstvá se opékala na plotně 
nebo jedla vařená a omaštěná. V zimě se z ní na kaši rozvářely kroužalky, 
které se uschovávaly sušené v pytlích. Během 19. století se na místo mouč-
ných jídel, luštěnin a řepy začaly prosazovat stále více brambory, po ho-
rácku jabka nebo zemský jabka. Pro svoji chuť, snadné uchování a mno-
hostranné použití si vydobyly dominantní postavení v horácké kuchyni 
a udržely si jej až dodnes. Za stara se trefně říkalo, že na Horácku jsou ráno 
jabka, v poledne zemáky a večer brambory.
Typickým jídlem všech regionů byly omáčky a výjimkou nebylo ani Ho-
rácko. Základem byla většinou zásmažka, podle další ingredience pak 
vznikala bílá (se smetanou nebo mlékem), koprová, křenová, černá (s krví 
či povidly), švestková a mnohé jiné.
Třikrát za den přicházela na stůl polévka, ale ty byly také stále opakovaný-
mi obměnami téhož – se zásmažkou nebo bez ní, s houbami, bramborami, 
se zelím, s kyselým mlékem, se zavařenými kroupami, krupicí, moučným 
kapáním atd.
Maso a masité pokrmy přicházely na stůl zřídka, v chudších domácnos-
tech jen několikrát do roka. Častěji se součástí některého pokrmu stalo jen 
kousek špeku nebo vepřová či drůbeží krev. V zimě se tak velkým svátkem 
stala zabijačka doma vykrmeného pašíka.  

Rekapitulace seriálu o Horácku
Seriál o  Horácku připravil nový spolek Srdce Horácka, který v  na-
šem městě vznikl v roce 2013. Hodlá podle slov předsedkyně ing. Iva-
ny Horké vzkřísit lidové tradice ve městě. Součástí je i nově založený 
folklorní soubor Horácký Medřičan. 
Autory článků zmíněného seriálu jsou Ivana Horká, Marie Ripperová 
a Jan Kuča.

Číslo 3/2014 - Úvodní článek o sdružení a souboru 
Číslo 4/2014 - O Horácku (členění plus mapka)
Číslo 5/2014 - O zvyklostech sever. Morav. Horácka
Číslo 6/2014 - Lidový oděv na Horácku a snahy o jeho obnovu
Číslo 7/2014 - Lidový oděv na Horácku - muži
Číslo 8/2014 - Lidový oděv na Horácku - ženy (I. část)
Číslo 9/2014 - Lidový oděv na Horácku - ženy (II. část)
Číslo 10/2014 - Horácko na národopisné (a i jiné) mapě (I. část)
Číslo 11/2014 - Horácko na národopisné (a i jiné) mapě (II. část)
Číslo 12/2014 - Od kolébky ke hrobu - I. část
Číslo 13/2014 - Od kolébky ke hrobu - II. část
Číslo 14/2014 - Co se jedlo na Horácku (konec seriálu)

Nové sdružení Srdce Horácka připravilo seriál o Horácku - 11. díl

Mgr. Jan Kuča, etnograf

Naši krajané a  další návštěvníci výstavy se takto mohou seznámit 
s ostatky v Nových Sadech a ve Skleném nad Oslavou, smrtelnoškami 
v Dědicích na Moravskobudějovicku, velikonočním hrkáním v Jasenici 
a  v  Rudě, pálením čarodějnic v  Jestřabí a  ve  Velké Bíteši, svatodušní 
obchůzkou královniček v Jestřabí a Březském, posejpkami v Menharti-
cích na Jemnicku, Božím Tělem v Heřmanově, pěší poutí ke cti P. Ma-
rie Karmelské na  Heřmanovsku, krojovanou svatovavřineckou poutí 
ve Vlkově, tradičními hody a živým betlémem ve Velké Bíteši. 
Fotografickou část výstavy z  Velkobítešska uvádí samostatný panel 
se stručnou charakteristikou města, prezentovány jsou také hlavní 
folklorní aktivity – dětská přehlídka Mladé Bítešsko, folklorní festival 
Setkání na  Podhorácku, předadventní scénický pořad Na  bítešském 
jarmarku a rovněž oživený králenský obyčej v Březském.
Výstavu zahájili představitelé obou muzejních institucí Gail Naughton, 
prezidentka CEO (výkonná ředitelka muzea) a PhDr. Michal Lukeš, 
Ph.D., generální ředitel Národního muzea v Praze. V průběhu vernisá-
že obě autorky výstavy odpovídaly na četné dotazy návštěvníků. 
„Velký ohlas prý sklidily velkobítešské královničky, které upoutávaly 
pozornost rovněž krásou krojů,“ sdělila Silva Smutná, která tento zvyk 
spolu s kolegyněmi z Muzejního spolku Velkobítešska v místě udržu-
je. „Královničky jsme jako malá děvčata také prováděla, a po nás čas 
od času i další mladší generace, ale bylo to formou jevištní prezenta-
ce. Před deseti lety nás napadlo, že by se tento dívčí obřadní obyčej 
měl vrátit tam, odkud vyšel, tedy na dědinu,“ vzpomíná Silva Smutná 
na vývoj revitalizace tohoto letničního zvyku. 
Prvních sedm roků se obchůzka královniček, jež má kolední ráz, ko-
nala v nedaleké vsi Jestřabí. V současné době můžete králenský prů-
vod potkat o svatodušní neděli ve vsi Březské nebo v pátek před tím 
při žehnání zelených ratolestí ve farním chrámu svatého Jana Křtitele 
ve Velké Bíteši.

V Americe zhlédli i filmy bítešského 
muzejního spolku 
Výstavní prostory v  Americe jsou vybaveny malým kinosálem, kde 
probíhala projekce dvouminutové ukázky ze svatodušní obchůzky 
královniček v Březském a uvedeny byly také dva krátké dokumentár-
ní filmy člena Muzejního spolku Velkobítešska Karla Veleby opatřené 
anglickými titulky – Bábina pouť o pouti na Heřmanovsku a Františka 
o sběratelce lidových písní Františce Kyselkové.
Ve večerních hodinách pak proběhla v přednáškovém sále muzea pre-

zentace k výstavě doplněná dalším fotografickým materiálem, kterou 
v anglickém jazyce přednesla Mgr. Petra Červinková. Při té příležitosti 
rovněž poděkovala Muzeu Vysočiny Třebíč a Muzejnímu spolku Vel-
kobítešska za spolupráci. Zmínka o spolupráci zazněla i při propagaci 
výstavy v místních médiích – několika novinách a regionální televizi. 
Mgr. Monika Tauberová po návratu z USA sdělila, že tamní veřejnost 
o  výstavu projevila velký zájem, slavnostního otevření se zúčastnilo 
více než 250 osob – krajané, donátoři muzea, odborná veřejnost aj. 

Připravila: Iva Horká

Bítešské Královničky uvidíte v televizi 
v květnu
Díl o bítešských Královničkách z cyklu Naše tradice, který štáb Čes-
ké televize natáčel ve Velké Bíteši a v Březském loni, bude ČT vysílat 
v  neděli 18. května 2014 v  17.20. Jde o  posunutý termín, původně 
bylo vysílání naplánováno na duben. Doufejme tedy, že tento termín 
je konečný. I přesto si raději hlídejte aktuální televizní program, pokud 
vás tato tematika zajímá. Ostatně i autoři dokumentu k tomu nabádají. 
„Čas vysílání prosím sledujte na stránkách ČT http://www.ceskatele-
vize.cz/porady/10519120758-nase-tradice/212562260400016-kralov-
nicky-a-otvirani-studanek/,“ informoval Bítešské Daniel Kupšovský. 
Repríza pořadu by pak měla být uvedena ve  středu 21. května 2014 
ve 13.35 na témže programu. Případná změna vysílání bude uvedena 
na stránkách ČT v sekci Pořady.
Dokument má pětadvacet minut a  jeho tvůrci jsou Vladimíra Če-
chová, Petr Koubek, Břetislav Lukeš, Věra Krincvajová, Jiří Diarmaid 
Novák, Vít Bělohradský a Daniel Kupšovský. Náš týdeník na zmíněný 
úspěch upozornila etnografka Muzea Vysočiny Třebíč Silva Smutná 
z Velké Bíteše.                                                            Připravila: Iva Horká

Národní české a slovenské muzeum ve státě Iowa 
v USA. Foto Monika Tauberová.

Tradiční zvyky našeho regionu se představují na výstavě v USA
Pokračování ze strany 1

Kino Jupiter obnoví činnost
Byl proto stanoven harmono-
gram prací, abychom dokáza-
li skloubit nasmlouvané akce 
s  pracemi potřebnými k  pře-
měně kina na  digitalizované. 
Plánujeme, že digitalizace by 
byla hotová do konce května, 
slavnostní otevření by pro-
běhlo v  rámci Evropského 
festivalu filozofie (16. 6. – 
22. 6.). V červnu by probíhal 
zkušební provoz a od červen-
ce bychom chtěli zahájit pra-
videlné promítání.
Kino bude digitalizováno 
ve  formátu 2D. Toto roz-
hodnutí padlo na  základě 
zkušeností i  dramaturgie 
provozovatelů dříve digitali-
zovaných kin, podobných na-
šemu. 3D zažilo velký boom 
s  Avatarem v  roce 2009, kdy 
digitalizace poprvé umožnila 
promítat 3D mimo IMAX. 
Nyní zájem o  3D upadá. 3D 
není pro opakované navště-
vování. Je to spíše zážitek 
(a za takovým zážitkem se dá 
zajet i  do  většího města), já-
dro kinematografie je ve  2D. 

Z technického hlediska je 3D 
velmi náročné na světelný vý-
kon, světelné ztráty jsou až 
85%. Pro daný rozměr plátna 
je tak nutno pořídit: výraz-
ně dražší plátno, projektor 
s větším světelným výkonem, 
který s  sebou přináší lampy 
s  nižší životností (čili dražší 
provoz). Rozdíl v ceně běžné-
ho kina, které má, nebo nemá 
3D, se tak může pohybovat 
na hranici 0,5 milionu korun. 
Pro záchranu kina bylo velmi 
důležité, že naši radní i zastu-
pitelé města podpořili digi-
talizaci kina v  připravované 
podobě. 
Příkladem nám může být 
příbramské kino (promítá 
ve  formátu 2D), které se po-
dle oficiální statistiky z  cel-
kového počtu 196 digitálních 
kin v ČR umístilo v roce 2013 
na  5. a  ve  čtvrtém čtvrtle-
tí 2013 dokonce na  3. místě 
v návštěvnosti. 
Naším hlavním cílem bylo 
a  je navrátit filmové promí-
tání do  města. Kino bude 

tedy připraveno pro promí-
tání, ale bude rovněž využi-
telné – např. pro konference, 
přednášky, prezentace nebo 
koncerty. Propojením s  nově 
rekonstruovanými prostora-
mi velkého sálu, bude Jupiter 
club jistě zajímavým a  já vě-
řím, že i  vyhledávaným kul-
turním centrem.
Digitalizací kina naše práce 
nekončí. Rádi bychom v další 
etapě nabídli návštěvníkům 
lepší servis, např. při objed-
návání vstupenek. Budeme 
usilovat o vytvoření rezervač-
ního systému propojeného 
s  webovými stránkami kina, 
dát našim divákům možnost 
podílet se na  tvorbě progra-
mové nabídky atd. Digitální 
projekce vyžaduje také od-
bornou obsluhu. Zájemci, 
kteří se touto činností zabý-
vají a  chtěli by se na  promí-
tání kina podílet, se mohou 
přihlásit na e-mailu: 
reditel@jupiterclub.cz

Mgr. Milan Dufek, 
jednatel, JUPITER club, s.r.o.

Pokračování ze strany 1

Karel Satoria hovořil o svojí knize ve 
Velké Bíteši

Kněz Karel Satoria, rodák z Křižanova, představil bíteš-
skému publiku knihu Život je sacra zajímavej. Satoria je 
jejím protagonistou, rozhovor s ním vedl Marek Vácha. 
Oba si řekli, že to co zajímá je, by mohlo zajímat i jiné 
lidi, a proto se rozhodli zmíněný svazek napsat. Ten vyšel 

loni a Satoria v něm líčí svoje dramatické životní osudy. 
„Jsem především člověk hledající,“ řekl Satoria v sále bí-
tešské ZUŠ v úterý 1. 4., „a chtěl jsem porozumět záko-
nitostem svého nitra. Název knížky je tak trochu i mým 
životním mottem.“ Text a 3x foto: Iva Horká
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stavba víceúčelového sálu Jupiter clubu ve velkém meziříčí - více foto na našem webu

Obrysy nové okružní křižovatky u fotbalového hřiště už se zcela jasně rýsují. 
Foto: Martina Strnadová

Budoucí galerie jsou již vylity betonem. Práce začaly probíhat koncem minulého 
týdne. Foto: Martina Strnadová

výstavba nové okružní křižovatky ve velkém meziříčí - více foto na našem webu

Parkování aut je na bítešském náměstí velmi omezeno. Jak ukazuje snímek, 
polovina prostoru je rozkopaná, na druhé stojí vozidla. Foto: Iva Horká

Protipovodňová opatření u řeky za Jelínkovou vilou.
Foto: Martina Strnadová

výstavba protipovodňových opatření ve velkém meziříčí - více foto na našem webu

rekonstrukce náměstí ve velké bíteši

Ztížené podmínky při vstupu do budovy mají kvůli rekonstrukci náměstí 
i zaměstnanci bítešské radnice. Foto: Iva Horká

Pohled na výstavbu okružní křižovatky z ulice Karlov. Nejen odtud budou auta 
přijíždět k novému supermarketu. Foto: Martina Strnadová

Zídka opatřená zábradlím je již natřená antigraffitovou 
vrstvou. Foto: Martina Strnadová

Pracovníci obkládají kamenem zeď za luteránským 
gymnáziem. Foto: Martina Strnadová

Příprava šalování pro betonování budoucích galerií nad hledištěm a hlavním sálem. 
Foto: Martina Strnadová
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řádky na neděli

Bohoslužby 
Středa 9. 4.: 7.00 mše sv – o. J. B., Oslavice 18.00 mše sv. – o. J. B. Čtvrtek 
10. 4.: 7.00 mše sv. – o. J. B., 18.00 mše sv. – o. L. Sz., Hrbov 18.00 mše 
sv. – o. J. B. Pátek 11. 4.: 8.00 mše sv. – o. L. Sz., 14.00–15.30 příležitost 
ke  svátosti smíření a pokání, 14.00–17.00 adorace nejsvětější svátosti, 
17.00 mše sv. – o. L. Sz., domov pro seniory 13.00 mše sv. – o. J. B. So-
bota 12. 4.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., 18.00 mše sv. – o. J. B. Neděle 13. 4.: 
7.30 mše sv. – o. L. Sz., 8.50 mše sv. – o. L. Sz., 10.30 mše sv. – o. L. Sz., 
17.00 pobožnost křížové cesty, 18.00 mše sv. – o. J. B. Bory mše sv.: 11. 
4. Dolní Bory 17.30 adorace nejsvětější svátosti, 18.00 mše sv. – o. J. B., 
13. 4. Horní Bory 9.45 mše sv. – o. J. B., 14.00 pobožnost křížové cesty.
Farní oznámení: Středa 16.30 příprava na 1. svaté přijímání, 18.00 se-
tkání starších dětí a mládeže, kteří nemají výuku náboženství ve škole. 
Čtvrtek po večerní mši sv. teologická hodina. Pátek 14.00–15.30 pří-
ležitost ke svátosti smíření a pokání, 14.00–17.00 adorace nejsvětější 
svátosti, 15.00 společná modlitba korunky k  božímu milosrdenství. 
Sobota setkání mládeže s otcem biskupem v Brně na Petrově, odjez 
autobusu 6.45 od Domusu (cena 100 Kč), 19.30 1. příprava na svátost 
manželství. Květná neděle 9.00 mše sv. spojena s průvodem od radni-
ce, průvod od 8.50. Děkuji všem, kteří pracovali ve farnosti. 
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

Síla dokumentu

Opět po roce jsme se sešli v Rudě 
a  uspořádali pro děti ze širokého 
okolí karneval, tentokráte v  ná-
mořnickém duchu. Přijeli k  nám 
krásné masky. Dokonce nás na-
vštívila i  mořská panna, která si 
odnesla z  tomboly jeden ze třech 
nádherných dortů s pohádkovými 
postavičkami. Pomoci s  mode-
rováním nám přišli zaměstnanci 

Domu dětí a mládeže VM, kteří si 
pro zúčastněné připravili tanečky 
a soutěže, za které si děti odnášely 
sladkosti. Zpestřením odpoledne 
bylo taneční vystoupení místní 
základní školy, kdy dívky tančily 
s pompony a chlapci se předvedli 
jako piráti a  společně pak zatan-
covali na  znělku z  filmu Piráti 
z Karibiku. Nad pořádkem na sále 

dohlíželi husité, kteří stíhali i  ob-
sluhovat. Vyvrcholením karnevalu 
byla jako obvykle tombola, která 
díky štědrosti sponzorů byla vel-
ká, a tak si každá maska odnášela 
hodnotnou cenu. Letos tou hlavní, 
první, byl velký dort se Shrekem, 
oslíkem a  jejich obydlím. A  jaký 
by to byl karneval bez balónků – 
i na ty se dostalo na závěr a spus-

tily se na masky společně s deštěm 
bonbonů. Závěrem patří velké díky 
jedenáctce sponzorů, díky kterým 
mohla být tato akce tak štědrá. 
Další fotografie si můžete prohléd-
nout na webových stránkách www.
obecruda.cz/fotogalerie.
Pořadatelem celé akce byly Obec 
Ruda a Základní škola Ruda.

-kd-, foto: archiv OÚ Ruda

V Rudě dětem uspořádali námořnický karneval

V  měsíci únoru dostal náš lout-
koherecký soubor nabídku zú-
častnit se loutkového festivalu 
v Humpolci – Humpolecká mari-
oneta 2014. Dne 15. 3. 2014 jsme 
se vydali i s  loutkami a kulisami 
na  cestu. S  sebou jsme vezli po-
hádku Koření z  Černého vrchu. 
V  Humpoleckém divadle nás 
čekalo vřelé přivítání od tamější-
ho souboru i  dětí s  rodiči, kteří 

na  pohádku přišli v  hojném po-
čtu. Radostí pro nás bylo vidět 
rozzářené oči dětí a  slyšet jejich 
potlesk. Na památku jsme dostali 
krásně malovanou číši a pozvání 
zase na  příští rok. Kontakt jsme 
navázali i s loutkaři z Třeště, kte-
ří se festivalu také účastnili. Celá 
akce pro nás byla velkou zku-
šeností. Poznali jsme prostředí 
a podmínky i  jiného loutkového 

divadla, než jenom toho našeho. 
Humpoleckým loutkářům dě-
kujeme za  pozvání, milé přijetí 
a výborné pohoštění. A těšíme se 
příští rok na shledanou. 
Fotky z  Humpolecké marionety 
budou k  vidění v  předsálí malé 
scény v Jupiter clubu. 

Za loutkové divadlo Kateřina 
Maloušková, foto: archiv loutko-

vého souboru

Jak jsme cestovali s Kašpárkem do Humpolce

Ve 21. století je takřka každé naše 
rozhodnutí ovlivněno nebo spoje-
no s  naší finanční situací. Pokud 
se člověk má dobře orientovat 
v  tomto světě, musí obsáhnout 
široký záběr znalostí a dovednos-
tí přímo i  nepřímo navázaných 
na  finance. Informace, které jsou 
pro rozhodování o financích pod-

statné, se přitom velice rychle 
mění. V důsledku prudkého roz-
voje informačních technologií, 
které umožňují nové typy finanč-
ních procesů, se děti pohybují v ji-
ném světě finančních operací, než 
se v jejich věku pohybovali rodiče. 
Významnou úlohu při rozšiřo-
vání finanční gramotnosti proto 

hraje škola a  vzdělávací proces.
I tento školní rok proběhla soutěž 
Finanční gramotnost. Tato soutěž 
obsahuje otázky, které se zabývají 
teorií z oblasti financí, a následně 
jsou zde i praktické příklady, kte-
ré musí studenti řešit. 
Střední školu řemesel a  služeb 
Velké Meziříčí reprezentovali 

tři studenti prvního ročníku 
nástavbového studia Michal 
Slepička, Radim Vlach a  Eva 
Zezulová. V  okresním kole 
se umístili na  čtvrtém místě. 
K  úspěchu blahopřejeme a  dě-
kujeme za  skvělou reprezentaci 
školy.

Vedení SŠŘS Velké Meziříčí

SŠ řemesel a služeb soutěžila ve finanční gramotnosti 

Dne 21. 3. 2014 se v  Jihlavě 
na  krajském úřadě konala vědo-
mostní soutěž Poznej Vysočinu, 
která byla organizovaná Krajem 
Vysočina spolu s partnery – spo-
lečností NET4GAS, PSJ a  Sber-
bank. Zúčastnilo se jí 157 žáků 
druhého stupně z  různých zá-
kladních škol a  víceletých gym-
názií.
Úkolem bylo vypracovat 30 
otázek z oblasti zeměpisu, ces-
topisu, přírodopisu, historie 
a  kultury, za  které mohl sou-
těžící získat 70 bodů. Soutěž 

reprezentovali i  žáci ze ZŠ So-
kolovské z  Velkého Meziříčí – 
Petr Nedoma, Hana Nedomová 
a Jan Šuler, kteří byli nejúspěš-
nější ve  školním kole. Velkého 
úspěchu dosáhl Petr Nedoma, 
který se umístil v  první čtyři-
cítce. Jeho odměnou za mimo-
řádné znalosti je dvoudenní 
VIP výlet do  Prahy pořádaný 
Krajem Vysočina. Všem soutě-
žícím děkujeme za jejich snahu 
a píli, kterou v této soutěži vy-
naložili.

Text a foto: ZŠ Sokolovská VM

Žáci předvedli, jak znají Vysočinu

To, že jsme se sem na Zem naro-
dili, není náhoda. To, že řešíme 
dennodenní problémy, nedostat-
ky, zdravotní potíže, energetické 
kolapsy, psychické zátěže, vzta-
hová nedorozumění, mínusové 
zůstatky, dětské nesnáze a  po-
ruchy atd., to také není náhoda. 
Narodili jsme se proto, abychom 
si život užívali, obdivovali krá-
su prostředí, lidí, vážili si jeden 
druhého a každého dne, že tu JÁ, 
ČLOVĚK, mohu být také. Každý 
z  nás by měl mít krásné zářivé 
oči, zdravé tělo, láskyplné srdce 
a pohodový život. Není to o tom, 

že budeme jezdit v  limuzínách, 
chodit ve  značkovém oblečení 
a denně jíst v luxusních restaura-
cích. Je to o vnitřním klidu a štěs-
tí. O radosti přítomného okamži-
ku. O  celoživotní práci na  sobě, 
abych mohl já, člověk, odejít z to-
hoto světa „čistý“ bez jakýchko-
liv návykových látek. Abychom 
se do  nového dne probouzeli 
s  radostí. Abychom skutečně 
pochopili vnitřní víru a  řídili se 
jí. Je to ten hlas srdce, vesmírné-
ho – Božského vedení, který nás 
směřuje vždy správně, ačkoli to 
rozum často překazí a  zbytečně 

si přiděláváme životní potíže a je 
to jen z  toho důvodu, abychom 
se opět mohli vrátit k hlasu srd-
ce. Každý z nás chce být šťastný, 
zdravý, mít dobrou náladu a  žít 
pohodový život. To, že se společ-
ně setkáváme, si jen uvědomu-
jeme, jak je to doopravdy, co já, 
člověk, vlastně skutečně potřebu-
ji a  kdo tedy jsem. Je to hledání 
toho správného vnitřního vedení, 
abych měl krásný harmonický ži-
vot. Nic není náhoda a  všechno 
se dá řešit. Každý nám do života 
přišel, pro nás – abych já, člověk, 
se něčemu naučil. Jsou to naše 

děti, rodiče, partneři, kamarádi, 
kolegové i  sousedé. Díky nim 
mohu více poznávat sebe. Proto 
se u nás každý čtvrtek dopoledne 
setkáváme při programu Sebepo-
znávání, protože to není o  tom, 
co mi kdo natluče do  hlavy, ale 
co já, člověk, si chci uvědomovat 
a  dovolím si poznávat, protože 
jediné správné řešení má každý 
v  sobě – na  jakoukoliv svoji ži-
votní situaci – jen si to musí chtít 
dovolit vědět, poznat a  žít. Také 
se zaměřujeme na výchovu a po-
znávání dětí. Porozumění jejich 
chování, vyjadřování. Pochopení, 

proč se v  daných situacích cho-
vají tak, či onak, proč jsou stále 
neklidné, či nemocné – a to díky 
programu Malý školkáček, kde 
pomocí nevinných her, povídání, 
malování, vyřešíme vaši situaci, 
abyste měli doma zdravé šťastné 
dítě. Provádíme také osobní kon-
zultace na  konkrétní životní si-
tuaci, abyste se cítili zdravě, plni 
energie a  sami měli sílu a  víru 
řešit svůj život. Konzultace jsou 
velmi vhodné též pro mladistvé, 
náctileté žáky. Jsou situace, kde je 
vhodné, aby se programů účast-
nilo více členů rodiny – nazvali 

jsme ho rodinná terapie – aby 
se obnovila energetická propo-
jení a  uzdravily vztahy ve  všech 
rovinách. Tak, abyste dobře usí-
nali, dokázali se na  sebe dívat 
s láskou a porozuměním. Najdete 
nás nově v  domácím prostředí, 
jelikož v  pronajatých prostorách 
u pošty bylo velmi chladno. Proto 
se, prosím, předem vždy objed-
nejte na  amira-angels@email.cz, 
sms rezervace 777 708 898, www.
amira-angels.cz. Těšíme se na se-
tkání s  vámi s  přáním krásných 
jarních dnů. 

Za Amira Angels Julie

Amira Angels připravuje programy pro všechny

Když se podaří dobře natočit 
dokument, je to v tom nejlepším 
smyslu slova síla. Pokud jsme si 
zrovna neuložili půst o  televiz-
ní obrazovky nebo nepatříme 
k těm, kdo ji vůbec nemají, mů-
žeme teď v České televizi každou 
středu sledovat jedinečný cyklus 
Život se smrtí. Jde o příběhy sed-
mi lidí, kteří se potýkají s  rako-
vinou. Někteří umírají, další se 
uzdravují, u  jiných je prognóza 
nejistá. Všichni však museli čelit 
tomu strašnému momentu, kdy 
zazněla nemilosrdná diagnó-
za. Všichni byli náhle postave-
ni před možnost, že jejich život 
skončí předčasně. A  my, diváci 
s většími, či menšími bolístkami, 
smíme napjatě a  dojatě sledovat 
jejich statečný zápas o život ane-
bo neméně statečnou přípravu 
na smrt. Je zvláštní být vtažen tak 
intimně do cizího osudu v tak vy-
hrocené, složité a smutné situaci. 
Přiznám se, že obdivuju všech-
ny, kteří do  toho šli. I  ty, co jim 
pomáhají. Je krásné si uvědomit, 
že nejsou, že nejsme sami. Pořad 

nenabízí žádný oddech, lacinou 
zábavu či odreagování a  jistě se 
najdou ti, kteří raději přepnou 
na  jiný program. Není snadné 
se se smrtí a  vlastní smrtelností 
konfrontovat.
Ke  křesťanskému obsahu blí-
žících se Velikonoc patří nejen 
vzkříšení, ale i  umírání a  smrt. 
Uvažovat o vzkříšení znamená si 
také přiznat, že existuje smrt, a že 
my všichni jednou zemřeme. Ve-
likonoční příběh jakoby byl pro-
tikladem kultu věčného mládí, 
krásy, síly a peněz. Nic totiž neza-
stírá, ani tíhu samoty v nejtěžších 
chvílích člověka, ani bolest a utr-
pení, ani smrt jako takovou. Než 
dojde na  vzkříšení, dává příběh 
právě těmto skutečnostem velký 
prostor. Chvíle prožité při sledo-
vání zmíněného dokumentární-
ho cyklu a především přemýšlení 
o něm nám společně s příběhem 
velikonočním může pomoci, 
abychom letošní svátky, ale vlast-
ně celý ten kus života, který nám 
ještě zbývá, neprožili povrchně.

Pavel Janošík

Územní organizace Svazu diabetiků Velká Bíteš se seznámila s prací zá-
chranářů ve středu 27. března 2014 v kulturním domě. Posláním svazu 
je pomáhat diabetikům, a to po stránce zdravotní, sociální a humanitár-
ní, působit k získání, propagaci, šíření a uplatňování vědeckých poznat-
ků z oboru diabetologie atd. ÚO SD prohlubuje výchovu diabetiků, po-
řádá zdravotně výchovné akce – přednášky a besedy s lékaři, rekondiční 
pobyty v  lázních, besedy o zdravé výživě a další. Významnou pomoc 
představují sedmidenní rekondiční pobyty, kde mají účastníci možnost 
seznámit se s novinkami v léčení diabetu.

Diabetici se seznámili 
s prací záchranářů

Bc. David Dvořáček, DiS.
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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

KOVOVÝROBA 
VELKÉ MEZIŘÍČÍ 

PŘIJME PRACOVNÍKA 
OBR ÁBĚČE KOVŮ 

(nástup dle dohody, 
pouze ranní směna). 

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

Jsem velmi potěšen, že vystavovatelé předkládají 
na  výstavu každoročně především kvalitní pálen-
ky. Zajisté se chtějí přesvědčit, zda vlastní opravdu 
dobrý destilát, a proto ho dávají k posouzení nezá-
vislé komisi. Také jsme lidé soutěživí, a tak se rádi 
pochlubíme. Vzorky zaslané na  výstavu hodnotí 
komise v  poměrně velkém počtu. Každá skupina 
ochutnává jeden nebo dva druhy pálenek. Tím je 
zajištěna relativní spravedlnost při udílení počtu 
bodů. Nejlepší pálenka může dosáhnout až 20 bodů. 
Ty průměrné, ale stále ještě dobré, dosahují více než 
13 bodů. Členové komisí hodnotí očíslované vzor-
ky anonymně. Mají možnost se vrátit k  již ochut-
naným lahvím, a  tak přehodnotit svá rozhodnutí. 
K degustaci úplně stačí jeden centilitr. Pro předsta-
vu je to půlka „zednického“ štamprlete. V hospodě 
se nalévá vodka, rum apod. do  velkého panáku. 
Ten má 5 centilitrů. Komisaři však ani ten centili-
tr nevypijí celý; nalévají si ho hlavně proto, aby se 
rozvinula vůně destilátu. Ostatně vůně a chuť jsou 
jedním z hlavních kritérií hodnocení. Za ně můžou 
pálenky dostat po šesti bodech. Dalším z důležitých 
faktorů je jemnost. Posuzuje se, zda jsou lahodné, 
jemné nebo zda drhnou v krku. Za nejvyšší kvali-
tu se získávají v  tomto posouzení až 4 body. Dále 
může získat každá pálenka po dvou bodech za čis-
totu a  perzistenci. Zde větší rozpětí není, protože 
lihovina je čirá s jiskrou, čistá nebo s náznakem zá-
kalu. A perzistence je časová délka trvání chuťového 

vjemu. Buď je cítit v chuti krátce, nebo dochuť trvá 
víc jak půl minuty.
Při ochutnávce se nikam nespěchá. Jednotlivé vzor-
ky se zapíjejí čistou vodou, popř. se zajídají malým 
kouskem chleba nebo sýru. Tímto způsobem jsou 
komisaři schopni objektivně vyhodnotit 25 i  více 
vzorků. Samozřejmě se může udělat malá přestávka 
a  nadýchat se čerstvého vzduchu, aby se srovnaly 
chuťové buňky. Snad bych se ještě mohl zmínit, kdo 
vlastně v  komisích zasedá. Základ jsme postavili 
hlavně na majitelích a provozovatelích pěstitelských 
pálenic. V okolí je jich opravdu spousta. Namátko-
vě zmíním třeba Kozlov, kde soutěž vlastně vznikla, 
nebo pálenici Lavičky, Osová Bítýška, Znětínek, ale 
i vzdálenější Hlinné u Nového Města či Tišnov. Dal-
ší členové jsou tzv. fajnšmekři. Začali jsme je vybírat 
z lidí, které známe a víme o nich, že pálence oprav-
du rozumí. A oni nám doporučili zase své známé, 
o kterých věděli to samé.
Košt pálenek jsme pořádali poprvé v  roce 2005 
v Kozlově. V roce 2010 jsme z provozních důvodů 
museli přejít do  většího místa. Zvolili jsme Velké 
Meziříčí, kde se letos bude konat jubilejní desátý 
ročník. Pravidelní návštěvníci mohou potvrdit, že 
je zde vždy dobrá zábava. V žádném případě nejde 
o  „pijáckou akci“. Snažíme se ochutnávku zpestřit 
i kulturním programem. 
Více informací najdete na www.kostpalenek.wbs.cz.

-JP-, článek je součástí placené inzerce

kontakt: p. procházková, tel.: 602 325 108, 
e-mail: eco-prochazkova@seznam.cz, www.eco-vyukajazyku.cz

ANGLIČTINA, NĚMČINA, ITALŠTINA, RUŠTINA, 
FRANCOUZŠTINA, ŠPANĚLŠTINA

Jedete na dovolenou a potřebujete se rozmluvit?
Připravte se s námi v průběhu května a června!
Navštěvujte speciální jazykové kurzy na cesty!

JAZYKOVÉ  KURZY

Můžete zvolit formu jazykového kurzu pro veřejnost, 
individuální výuku

nebo otevřeme kurz pro vás a vaše kolegy či známé!
 Příjem přihlášek do 20. dubna 2014.

Tradiční košt a degustace pálenek Přinášíme rozhovor mezi kli-
entem a poradkyní pro stavební 
spořitelnu Wüstenrot, 
Marií Pacalovou.

Mám stavební spoření již delší 
dobu a  někteří mí známí, kteří  
mají smlouvu také dlouho, do-
stali dopis od stavební spořitelny, 
kterému ani pořádně nerozumí. 
Můžete nám  poradit?
Vzhledem k tomu, že problemati-
ka není jednoduchá, pokusím se 
vaše otázky v jednotlivých bodech 
odpovědět.
1. U smlouvy o stavebním spoře-
ní záleží na tom, kdy byla časově  
sepsaná.
2. Je-li dosažena, nebo se blíží 
k naspořené k cílové částce.
3. Je-li cílová  částka už přespo-
řena.
4. Jde-li o úvěr nebo o stavební spoření.
5. Bylo-li nabídnuto a přijato či nepřijato přidělení 
(je možné, že došlo ke kombinaci více výše uvede-
ných možností).
Každá smlouva se musí řešit individuálně, nejlépe 
s poradcem, který má dlouholeté zkušenosti se sta-
rými smlouvami, a který ví, že může dojít k poško-
zení klienta, jestliže se nezareaguje správně.
Vím, že pro stavební spořitelnu Wüstenrot pracuje-
te již 20 let, ale mám vás spojenou nejvíce s pojiš-
ťovnou Kooperativa.
Ano,  to je moje hlavní práce, ale to se nevylučuje, 
ba právě naopak, znalosti z obojího se úročí.
Kdy a kde se s vámi mohu sejít?
Opět je více možností. Mám  svou kancelář, kterou 
můžete navštívit od  8 do  17 hodin, nebo za  vámi 
po  telefonické domluvě mohu zajet domů, což 
bývá i lepší, klient s sebou nemusí nosit dokumenty 
a  eventuelně potřebné podklady se doma rychleji 
dohledají.
Kdybych za vámi přece jen chtěla přijet, co si mám 
vzít s sebou?
Jestliže jdete do kanceláře, je dobré vzít si celou slož-
ku toho stavebního spoření, které chcete konzulto-
vat. Obyčejně tam klient mívá i  různé poznámky, 
které si dělal, když smlouvu zakládal nebo které mu 
tam vepsal poradce. V případě, že smlouvu chcete 

vybrat, musíte mít platný občan-
ský průkaz a ujasněno, kam chce-
te  poslat peníze. Nejčastěji posílá 
stavební spořitelna peníze na účet 
klienta, ale není výjimkou, že je 
chce klient poslat i složenkou.
Kdy asi mohu čekat, že přijdou 
peníze?
Ze zákona je tříměsíční výpověd-
ní lhůta, ale Wüstenrot je vstříc-
ný ke  klientům a  posílá peníze 
i za měsíc od podepsání ukončení 
smlouvy.
Jak je to s  výběrem stavebního 
spoření, které je na děti?
Je-li dítě nezletilé, jednají za něho 
rodiče, konzultaci může udělat 
jeden z rodičů,  výběr musí pode-
psat oba rodiče, ale nemusí to být 
v jeden den.
Velkou výhodou u stavební spoři-
telny Wüstenrot je, že mám opráv-

nění ověřit podpisy já, a to až do výše 150.000 na-
spořených korun, jen se k tomu musí doložit   rodný 
list dítěte. Nad 150.000 Kč až do výše 300.000 Kč je 
třeba můj podpis a  podpis na  matrice nebo poště 
a doložit rodný list.
Co s vybranými  penězi, když je nechci všechny utra-
tit? Myslíte si, že je stavební spoření stále zajímavé?
Určitě ano, stavební spoření je stále nejbezpečněj-
ší spoření, klient si může uzavřít novou smlouvu. 
Zatím má stavební spořitelna Wüstenrot 2% úrok 
na jeho  vklady a je zde možnost čerpat stání příspě-
vek až 2.000 Kč ročně. Dětem do 18 let sepisujeme 
smlouvy do cílové částky zdarma, a to už asi 10 let.
Nebo můžeme klientovi nabídnout samozřejmě 
i jiné produkty. 
Jak rychlá je s vámi komunikace, pokud potřebuji, 
abyste za mnou přijela?
Protože mi pomáhá dcera a mám i zaměstnance, tak 
jsme velice operativní a můžeme se s vámi sejít nej-
později do tří dnů od zavolání. 
Mohou se na vás obrátit i klienti, kteří s vámi ne-
mají sepsanou smlouvu?
Ano, samozřejmě, poradím všem. Moje telefonní 
číslo je 776 833 981 nebo se se mnou mohou poradit 
i e-mailem, moje adresa je  mpacalova@iol.cz 

-pm-
Článek je součástí placené inzerce.

Několik otázek pro poradkyni 
stavební spořitelny Wüstenrot

POJIŠTĚNÍ  SPOŘENÍ 
PŮJČKY, s. r. o.

Tel.: 776 833 981
e-mail: mpacalova@iol.cz

Ing. Radovan Necid, starosta Velkého Meziříčí

Akci spoluorganizuje Český svaz bojovníků za svobodu.

vás srdečně zve na 
PIETNÍ VZPOMÍNKU OBĚTÍ II. SVĚTOVÉ VÁLKY 
A VELKOMEZIŘÍČSKÉ TRAGÉDIE – 9. května 2014 
v 17 hodin na hřbitově Karlov ve Velkém Meziříčí 
u památníku padlých.
Odjezd autobusu v 16.30 od Jupiter clubu 
se zastávkou U Kozů.

MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ

Zprávy z jednání Rady města  z 2. 4. 2014
1. Rada města vzala na vědomí: 
•	 nabídku	ČR	–	Úřadu	pro	zastupování	státu	ve vě-
cech majetkových na bezúplatný převod pozemků 
parc. č. 5783/54 o výměře 525 m2 a parc. č. 5783/56 
o výměře 38 m2 na ul. Třebíčská, obec a k. ú. Vel-
ké Meziříčí a doporučila Zastupitelstvu města tuto 
nabídku přijmout a návrh smlouvy o bezúplatném 
převodu odsouhlasit
•	 zprávu	o činnosti	a hospodaření	organizace	Soci-
ální služby města Velké Meziříčí k 31. 12. 2013
•	 předložený	materiál	o poplatku	za užívání	veřej-
ného prostranství z titulu prodeje květin předložený 
finančním odborem
•	 předložené	zprávy	o hospodaření	a činnosti	pří-
spěvkových organizací města za druhé pololetí roku 
2013
•	 informaci	o projektech	Webové	stránky	a Vzdě-
lání v oblasti ICT dle výzvy k předkládání projektu 
v programu Informační a komunikační technologie 
2014 dle zásad Kraje Vysočina
•	 předložený	 seznam	 14	 správců	 technické	 in-
frastruktury, kteří budou vyzýváni k  zasílání 
vyjádření o  existenci a  stáří inženýrských sítí 

k  prokázání časového testu v  souvislosti s  DPH
2. Rada města schválila:
•	 návrh	smlouvy	budoucí	na zřízení	práva	věcného	
břemene – služebnost inž. sítě – ve prospěch E.ON, 
a. s., České Budějovice a  k  tíži pozemků města 
na ul. Družstevní parc. č. 2887/1, 2884/3, 2886/23, 
2886/22, 2701/1, 2701/2, 2742, 2884/1 a  2887/3, 
obec a k. ú. Velké Meziříčí s právem umístění zem-
ního kabelu NN a osmi pojistkových skříní na zatí-
žených nemovitostech, právem provozování, opra-
vování a udržování předmětné distribuční soustavy 
a  právem provádění úprav za  účelem její obnovy, 
výměny a  modernizace nebo zlepšení výkonnosti, 
včetně jejího odstranění
•	 návrh	smlouvy	budoucí	na zřízení	práva	věcného	
břemene – služebnost inž. sítě – ve prospěch E.ON 
Distribuce, a. s., České Budějovice a k tíži pozemků 
města parc. č. 799/10, 799/1 a 799/15 v k. ú. Lhot-
ky s právem uložení distribuční soustavy – kabelu 
NN, právem provozování, opravování a  údržby, 
právem umístit na  zatížených nemovitostech ob-
služné zařízení, provádět na  distribuční soustavě 
úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace 

nebo zlepšení výkonnosti, včetně jejího odstranění
•	návrh	smlouvy	budoucí	na zřízení	práva	věcného	
břemene – služebnost inž. sítě ve  prospěch E.ON 
Distribuce, a. s., České Budějovice k  tíži pozemků 
města parc. č. 1568/107, 1568/57, 1499/1, 2778/4, 
2780/2, 1422, 2781/6, 2768/11, 1445, 2768/10, 
2775/1, 1446, 2778/3, 2757, 2769/6 a 2358/3 na ul. 
Sokolovská a Poštovní v obci a k. ú. Velké Meziříčí 
za účelem umístění distribuční soustavy – zemního 
kabelu NN, šesti pojistkových skříní a  jedné po-
jistkové skříně do zdi na zatížených nemovitostech 
s právem provozování, opravování a údržby tohoto 
zařízení, prováděním úprav za účelem obnovy, vý-
měny, modernizace nebo zlepšení výkonnosti zaří-
zení, včetně odstranění
•	 návrh	 smlouvy	 o  smlouvě	 budoucí	 na  zřízení	
práva věcného břemene – služebnost inž. sítě – 
ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., České Budějovi-
ce a k tíži pozemků města parc. č. 2835/1, 2835/12, 
3821/4 a  5648/1 na  ul. Jihlavská a  Fr. Stránecké, 
obec a  k. ú. Velké Meziříčí, s  právem uložení dis-
tribuční soustavy – kabelu NN a kabelové skříně SS 
na zatížené nemovitosti za účelem jejího provozo-

vání, oprav a  udržování, provádění úprav na  této 
distribuční soustavě za účelem její obnovy, výměny, 
modernizace nebo zlepšení výkonnosti, včetně od-
stranění
•	 rozpočtové	opatření:	zdroj	5	tis.	Kč	–	§	6409	re-
zerva	na dotace	a dary,	rozdělení:	5	tis.	Kč	–	§	3399,	
účel: poskytnutí FP na dražbu v rámci 14. charita-
tivního plesu Dětského střediska Březejc za Město 
Velké Meziříčí
•	 rozpočtové	opatření:	zdroj:	500	Kč	–	§	6409	ne-
účelová	rezerva,	rozdělení:	500	Kč	–	§	2299	vrácení	
finančních prostředků z vybrané pokuty
•	 rozpočtové	 opatření:	 zdroj:	 131	 tis.	Kč	–	 §	 6409	
neúčelová	 rezerva,	 rozdělení:	 131	 tis.	 Kč	 –	 §	 2219	
projektová dokumentace cyklostezky v okolí Balinky
•	 použití	 znaku	Města	Velké	Meziříčí	 na  progra-
mu akce Simulovaná hromadná dopravní nehoda 
na železnici, která proběhne dne 19. 9. 2014 ve Žďá-
ře nad Sázavou
•	 předložený	 projekt	 Konsolidace	 IT	 a  zavedení	
nových služeb technologického centra v území ORP 
Velké Meziříčí do Výzvy č. 22 IOP

Ing. Radovan Necid, starosta města
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Koupím

Nemovitosti

Různé

Pronajmu 
Seznámení

prodám – koupím – vyměním

■ Hlízy mečíků cca 20 druhů. 
30 a více ks á 3 Kč/ks, jinak 4 Kč 
za kus. Tel.: 728 921 186.
■ Bubnovou sekačku VARI 
SAMSON 56, starší. Pohonná 
jednotka JMB 55 B3V s motorem 
BRIGGS STRATTON QUAN-
TUM 55 XM a vozík  MULA 150 
A  s  možností připevnění místo 
žacího bubnu. Cena dohodou. 
Tel.: 724 108 227.
■ Líheň, novou, 1.700 Kč. Tel.: 
733 483 672.
■ Ledničku Beko, zachovalou 
za 1.000 Kč. Velké Meziříčí. Spě-
chá. Tel.: 733 432 626.
■ 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.  
■  Pásovou pilu na dřevo továr-
ní výroby, průměr kol 800 mm. 
Cena dohodou. Tel.:  737 335 474.
■ 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.

■ Auto, jakékoliv i  bez STK, 
cenu i  stav respektuji. Tel.: 
608 029 036.

■ Sběratel koupí půdní nálezy. 
Koupím a dobře zaplatím za staré 
pivní lahve s  nápisem, vojenské 
helmy, kožené vojenské řemeny, 
opaskové přezky, kožená pouz-
dra na  pistole, plechové – dřevě-
né muniční bedýnky, zásobníky 
do  zbraní, nábojnice, vojenské 
uniformy (i potrhané), maskovací 
celty, maskovací oblečení, vatova-
né kabáty, vyznamenání, vojenské 
nášivky, masky, vojenské čepice, 
brigadýrky, bodáky, dýky, šavle 
a  pochvy k  nim, staré fotografie 
vojáků, staré žehličky, hmoždíře 
atd. z vaší půdy, stodoly, pozůsta-
losti. Za  nabídky předem děkuji.  

Tel.: 608 714 444; 776 776 007.

■ Prodám byt 3+1 ve VM, po cel-
kové rekonstrukci včetně zateple-
ní. RK nevolat! Tel.: 773 263 175.
■ Koupím zahradu ve  Velkém 
Meziříčí. Platím hotově, smlouvy 
o převodu zajistím na své nákla-
dy. Nabídky na tel.: 775 680 821.

■ Pronajmu byt 3+kk, 2+kk, 
1+kk, kancelář a salon ve Velkém 
Meziříčí. Tel.: 777 294 794.

■ Pronajmu byt 2+kk ve VM, 56,6 
m2, lokalita Hliniště ve VM. Byt je 
umístěn ve  3. patře s  balkonem. 
Je částečně zařízený, vybaven ku-
chyňskou linkou, lednicí, indukč-
ní deskou a nábytkem. K dispozici 
je sklepní kóje, která náleží k bytu. 
Upřednostňujeme nekuřáky. Ply-
nové topení a  ohřev vody. Cena 
včetně inkasa a  internetového 

připojení 9.000 Kč. Kauce ve výši 
jednoho nájmu. Pro více informa-
cí volejte tel.: 724 770 286 nebo e-
-mail: carinae@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.

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

■ Najdu přítele, kamaráda do 50 
let z  VM nebo okolí. Opravdu 
vážně! Jsem rozvedená 46letá. 
Samota je zlá. Ozvi se. Tel.: 
733 432 626.

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

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

LEGOLAND v Německu – 3. 5. (sobota)
Celodenní vstupné vč. dopravy 1.580 Kč

děti 3–11 let 1.480 Kč, (v ceně vstup na atrakce)
(nástup. místa: VM (24.00), Strán. Zhoř (00.10), Měřín (00.15), 

Jihlava (00.35). Tel.: 607 541 915,  775 055 501
www.miris-tour.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.

Nepůjde elektrický proud: 
Ve dnech 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. 
  
Dne 18. 4., 7.30–15.45, VM ul. Karlov od ob-
chodu býv. Jednoty po křižovatku s ul. Nová, 
Františkov po č. p. 433, Nad Pilou.

-E.ON-

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.

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

Oznámení o vyhlášení veřejné výzvy

Tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí 
vyhlašuje veřejnou výzvu na pozici

pracovníka odboru správy majetku a bytů 
– uklízeč/ka

na dobu určitou jednoho roku  (popř. na dobu neurčitou)
s místem výkonu práce 

bytové a nebytové prostory ve Velkém Meziříčí
a zařazením do 2. platové třídy dle platných právních předpisů.

Předpokládaná doba nástupu: ihned.
Bližší podmínky výběrového řízení naleznete na úřední desce 
Městského úřadu Velké Meziříčí a na internetových stránkách 
úřadu na adrese http://www.mestovm.cz (úřední deska).

Přihlášky možné zasílat do 14. 4. 2014 do 12 hodin. 

Udělejte pro svého pejska to, co pro sebe!  I vy se pravidelně myjete, 
češete a stříháte.  I váš pejsek se chce cítit dobře a dělat vám radost. 

Navštivte salon „Psí ráj VM“ 
a dopřejte mu:
▶ vyčesávání, koupání, stříhání 
a trimování psů všech velikostí
▶ další služby spojené s úpravou 
psů (krácení drápků, vytrhávání 
uší)
▶ střih  podle přání klientů
▶ použití kvalitních veterinár-
ních šamponů a  kosmetiky zn. 
Bea natur
 ▶ přípravky pro citlivé psy a ště-
ňata 
▶ vlídné zacházení je samozřej-
mostí, spokojený a upravený pes 
je naším cílem!                              -jš-

Psí ráj VM

Jitka Švejdová – úprava psů
tel.: 736 172 654 

Na Spravedlnosti 28, VM

koupání ● stříhání
trimování ● poradenství

všechna plemena
denně vč. sobot a nedělí, 

dle dohody

Navštivte nový psí salon

Cestovní kancelář Miris tour připravuje jednodenní zájezd do Le-
golandu v Německu, Günzburgu. 
Německý Legoland byl slavnostně otevřen v roce 2002 a od té doby 
patří mezi nejnavštěvovanější a nejvyhledávanější zábavní parky v Ev-
ropě. Jde již o druhý Legoland v Německu, první byl postaven v letech 
1973–1976 v Sierksdorfu, dnes se však na jeho místě nachází Hansa-
park. Celý areál se rozkládá na ploše přibližně 107 hektarů a návštěv-
níkům nabízí atrakce a horské dráhy určené pro všechny věkové ka-
tegorie. Je rozdělen do osmi tematických parků zahrnujících více než 
50 atrakcí, horských drah, vodních skluzavek, koncertů, dílen pro děti 
a miniaturních replik světově známých památek. 
Park je postaven z více než 50.000.000 lego kostiček. V roce 2012 byl 
oceněn jako jeden z nejlepších zábavních parků pro děti v Evropě.
Areál tvoří několik částí:
Země rytířů – na zádech ohnivého draka budete projíždět jeskyněmi 
a rychlostí až 60 km/h se proženete Merlinovým hradem, budete létat 
ve výškách, dobyjete hrad…
Miniland – projděte se mezi nejznámějšími místy a stavbami v Evropě 
v mini provedení; na výstavbu bylo použito 25 milionů lego kostiček
Lego city – zde si můžete udělat řidičský průkaz (platí se na místě) 
a hned ukázat na lego autech, co jste se naučili; fascinující je i továrna, 
kde se před vašimi zraky lego kostičky vyrábějí
Imaginace – stavební a testovací centrum, kde si sami můžete vytvořit 
svůj originální model; pro nejmenší návštěvníky je připraveno DU-
PLO hřiště
Dobrodružná země s lego zvířátky
Lego  X-treme – zde se můžete projet na vodě, vyzkoušet auta na tes-
tovací dráze a naprogramovat vlastního robota.
Zemí fantazie projedete po  dráze, jejíž rychlosti si určujete sami. 
Autíčko je pro čtyři osoby a během jízdy budete mít celý park pěkně 
po ruce.
Podmořský svět SeaLife se žraloky a piraňami. Určitě vás zaujme také 
4D kino, skvělé horské dráhy.
Nástupní místa jsou: Velké Meziříčí – Billa 24.00 hod., Stránecká Zhoř 
00.10, Měřín – Nápoje Homola 00.15, Jihlava – Billa 00.35. Po dohodě 
je nástup možný na trase. Odjezd z Legolandu v 19.30. Pojede se při 
minimální účasti 35 klientů. Cena 1.580 Kč (dospělí) nebo 1.480 Kč  
(3–11 let) zahrnuje dopravu a vstup téměř na všechny atrakce (dětský 
řidičák a rýžování zlata se platí).                              -mt- (placená inzerce)

Do Legolandu s dětmi
za nevšedními zážitky

KOUPÍM
Tel.: 604 112 837.

Koupím. 
Tel.: 604 112 837.

Úklidová firma přijme 
UKLÍZEČKU na stálý úklid 

ve Stránecké Zhoři. 
Práce o víkendech, 4 h/den. 

Tel.: 777 608 980.

Pronajmu byt 3+1 ve  Vel-
ké Bíteši, ulice U  Stadionu. 
Byt je po  rekonstrukci. Tel.: 
720 489 946.

pro sklad a prodejnu 
ve Velkém Meziříčí:

 ■  SKLADNÍKA  
Požadujeme: zodpověd-

nost, dobré fyzické 
a zdravotní předpoklady.

■  MANIPULANTA 
poloviční úvazek, uchazeč 
může mít lehčí formu ZTP.

Požadujeme:  zručnost, 
spolehlivost.

KONTAKT: 
obchod@sanimat.cz 

tel.: 737 288 629

H L E D Á M E

DÁM AŽ 2.000 Kč za  šlapa-
cí autíčko Moskvič v  dobrém 
stavu. A  koupím stará předvá-
lečná rádia, i  nefunkční. Tel.: 
737 811 674.

OZVUČOVACÍ SPOLEČNOST HLEDÁ DO SVÉHO TÝMU 
NADŠENCE DO OSVĚTLOVÁNÍ A OZVUČOVÁNÍ 

SE ZÁJMEM O NEPRAVIDELNÝ PŘIVÝDĚLEK. PRAXE VÍTÁNA.  
job.rp@seznam.cz

Závodní jídelna ve Vel. Mezi-
říčí přijme paní na uklízení 

– poloviční prac. úvazek, 
od 9 do 14 hodin. Informace
tel.: 566 522 323, 9–11 hodin. 

Nástup od 1. 5. 2014 

Společnost Wiegel CZ žárové zinkování s.r.o.,
přijme pro závod Velké Meziříčí

Pracovnici/pracovníka
obchodního oddělení

Požadujeme:
– znalost NJ – slovem i písmem – podmínkou
– technické myšlení, praxe v oboru výhodou
– znalost práce na PC
– řidičský průkaz sk. B
– spolehlivost, komunikativnost
Druh pracovního poměru: zástup za MD.
Nabízíme zajímavou práci a zázemí perspektivní a stabilní
zahraniční firmy.
V případě zájmu nám zasílejte životopis na e-mailovou  adresu:
jitka.plachetska@wiegel.cz

Zubní pohotovost: So 12. 4. MUDr. B. Bílková, Strojírenská 6, Žďár n. 
Sáz., tel.: 566 642 545. Ne 13. 4.  MUDr. K. Pařízková, Studentská 7, Žďár n. Sázavou, 
tel.: 566 690 130  (www.nnm.cz). Víkendová pohotovost MUDr. Z. Moravusové, 
Nový Telečkov 30 (cca 10 km od VM,  čtvrtek 17.00–neděle 7.00, tel.: 737 585 224. 
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Poděkování

Blahopřání

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:
15. 4. – Významní rodáci a obyvatelé 
               Velkého Meziříčí a okolí - II.díl
               přednáší PhDr. Marie Ripperová
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

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

Oznámení
Přátelské setkání bývalých pracovníků 

Svitu Velké Meziříčí se koná dne 24. dubna 2014  
v 9 hodin v restauraci Nový Svit.

❧ Zhasly oči plné lásky naší 
drahé maminky, nezhasnou však 
nikdy na ni v našich srdcích vzpo-
mínky. ❧

Dne 12. dubna 2014 vzpome-
neme 10. smutné výročí, kdy 
nás navždy opustila naše milo-
vaná maminka a manželka, paní 

Drahomíra Tučková 
z Jabloňova.

S láskou vzpomínají manžel 
a děti s rodinami.

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím 
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu. Projekt „Centrum 
zaměstnanosti Mikroregionu Velkomeziříčsko – Bítešsko“, č. projektu CZ.1.04/5.1.01/77.00446

ve středu 16. 4. 2014 
v 9 hodin

pořádá seminář

Čeká vás pracovní pohovor a chcete se na něj dobře připravit? 
Rady a tipy jak zaujmout, časté otázky u pohovoru, 

zlepšení sebeprezentace, na co nezapomenout
Seminář je zdarma a bude probíhat v budově MěÚ, sídlo České spořitelny, 

Náměstí 14/16, Velké Meziříčí, 3. patro, dveře č. 304 (školicí středisko)
Potvrzení účasti: telefonicky na č. 566 781 198

 e-mailem na centrumzamestnanosti@mestovm.cz
 popř. osobně v Centru zaměstnanosti. 

Poskytujeme také individuální poradenství – otevřeno každý den!

JAK USPĚT U PRACOVNÍHO POHOVORU

V sobotu 29. 3. 2014 se konalo setkání důchodců v kulturním domě 
ve Vídni. Pan starosta přivítal všechny přítomné, ženy byly obdaro-
vány kytičkou, bylo připraveno výborné pohoštění a  po  celou dobu 
vyhrávala hudba Akordeon Band Vysočina.
Děkujeme zastupitelstvu obce, paní kuchařce a všem, kteří se zaslouži-
li o příjemně prožité odpoledne a večer.

Spokojení důchodci z Vídně

Poděkování za setkání důchodců

❧ Odešel jsi, ale zůstal jsi v srd-
cích těch, kteří Tě milovali. ❧

Dne 13. 4. 2014 vzpomeneme 
10. výročí, kdy nás navždy opustil 
pan 

Milan Kašpar z Měřína.

S láskou vzpomínají manželka 
a děti s rodinami.

❧ Čas plyne, 
ale vzpomínky zůstávají. ❧

Dne 2. dubna 2014 uplynuly 
4 roky, kdy nás navždy opustil 
náš milovaný manžel, tatínek
a dědeček, pan 

Bohuslav Stoklasa
 z Měřína.

S úctou a láskou vzpomínají 
manželka a děti s rodinami.

Dnes 9. dubna 2014 si připomínáme 15. výročí úmrtí pana 

Pavla Bednáře z Velkého Meziříčí.

Stále vzpomínáme. Rodina

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).

Název projektu: „Koordinace logopedického vzdělávání v Kraji Vysočina“
Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.50/02.0018
Kurz logopedické prevence pro pedagogické pracovníky MŠ a 1. stupně ZŠ
Ve dnech 14.–18. 4. 2014 se ve Vzdělávacím středisku Velké Meziříčí a v Hotelu Pod Zámkem usku-
teční „Kurz logopedické prevence pro pedagogické pracovníky MŠ a 1. stupně ZŠ“, který je realizován 
Základní školou a Střední školou Březejc v rámci projektu financovaného z ESF „Koordinace logope-
dického vzdělávání v Kraji Vysočina“. Do kurzu je přihlášeno celkem 40 účastnic z Kraje Vysočina. 
Kurz je akreditován MŠMT a jeho celková časová dotace činí 60 hodin – 30 hodin teoretická výuka, 10 
hodin studia formou e-learningu a 20 hodin praktická část realizovaná v mateřských školách a ve Spe-
ciálně pedagogickém centru.
Dne 16. 4. se uskuteční pro účastnice kurzu praktická ukázka práce s dětmi v MŠ v rámci logopedické 
prevence. Tato ukázka proběhne v dopoledních hodinách na MŠ Čechova.
Tímto bychom chtěly poděkovat za vstřícnost, ochotu a umožnění této praktické ukázky ředitelce MŠ 
Velké Meziříčí Mgr.  B. Suchánkové, dále vedoucí učitelce MŠ Čechova N. Krčové, všem učitelkám 
a rodičům dětí z uvedené MŠ.

PaedDr. Blanka Klapalová, ředitelka ZŠ a SŠ Březejc, Sviny 13
Mgr. Vladana Jančíková, krajská koordinátorka log. péče ve školství pro Kraj Vysočina
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různé druhy kraslic (malované, vrtané, háčkované, korálkové, 
drátkované),  jarní aranže, quilling, patchworkové výrobky, 
korálky, perníky, pečené čaje, marcipán, med, pletení z papíru, 

výrobky z pediku, keramika, paličkované drobnosti, šperky, 
malovaná trička, dětské oblečení, výrobky dětí z MŠ

Tvořivé dílny: sobota 14–16 hodin 
– hnízdo s mramorovaným vajíčkem (25 Kč/ks)

neděle 14–16 hodin – jarní dekorace (15 Kč/ks)

JARNÍ VÝSTAVA
KD Moravec 12.–13. 4. 2014

9.00–17.00

Poslední příležitost 
pro ozdravný pobyt u moře 

Itálie – Palmová riviéra 
San Benedetto del Tronto – 
apartmánový dům Collina.

Od 4.700 do 7.000 Kč dle 
apartmánů, polopenze v ceně.
Celou částku je nutné zaplatit 

do konce května. Přihláš-
ky: Josef Savara, Nad sv. 

Josefem 238, tel.: 566 523 605, 
606 375 555. Nebo každý 

čtvrtek v klubu důchodců, 
Komenského 6, 15.00–16.00. 

Svaz diabetiků
Stále provádíme měření gly-
kemie za 10 Kč, cholesterolu, 
za 20 Kč, tlaku krve a BMI. 

-js-

Ozdravný pobyt 
u moře

Pracovní náplň:
- Asistentka vedení firmy
- Zpracování cenových nabídek
- Telefonická komunikace se zákazníky a dodavateli
- Administrativní činnost v sídle firmy 

Požadujeme:
- Aktivní znalost němčiny podmínkou 
- SŠ vzdělání nejlépe ekonomického nebo technického směru
- Znalost práce na PC – zejména MS Excel (MS Word, Outlook)
- Řidičský průkaz skupiny B
- Loajální chování a spolehlivost
- Komunikativnost, aktivitu a samostatnost 

Nabízíme:
- Zajímavou a pestrou práci v moderní a rozvíjející se společnosti 
ve Skleném nad Oslavou, odpovídající ohodnocení 
a zaměstnanecké výhody 

Stručný životopis s přehledem praxe a jiných informací 
zašlete prosím na e-mail: kment@kment.cz

Kontaktní osoba Michal KMENT tel.: 737 285 258

Přijme 
OBCHODNÍ ASISTENTKU

www.kment.cz
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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

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

Spolek žen Velké Meziříčí a  Ju-
piter club, s. r. o., Velké Meziříčí 
zvou na velikonoční výstavu 
POMLÁZKA NAŠE LÁSKA
od pondělí 14. dubna 
až  do středy 16. dubna 2014
v luteránském gymnáziu ve Vel-
kém Meziříčí, od 9 do 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-

Velikonoční výstava
Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí uvede divadelní pohádku 
O MEDVĚDU ONDŘEJOVI 
v sobotu 12. 4. 2014 v 16.00, 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 Krejčíková/
Martina Macková, Libor Jeník a další.
Vstupné: 60 Kč (děti do 2 let zdarma)
Předprodej vstupenek na programovém oddělení Jupiter clu-
bu, 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

Předprodej vstupenek 
zahájen!
Využijte možnosti si 
v předprodeji zakoupit 
vstupenky na oba kon-
certy festivalu, konané 

ve Velkém Meziříčí se slevou 50 Kč. 
Tato nabídka platí do 31. května 2014 (platí 
pouze pro standardní cenu vstupenky –  bez 
jakékoliv slevy), po  tomto datu budou vstu-
penky nabízeny za cenu plnou.

Sobota 14. 6., zámek Velké Meziříčí, 19.30 
ZEMLINSKÉHO KVARTETO
František Souček, Petr Střížek – housle, 
Petr Holman – Viola, 
Vladimír Fortin – violoncello
Program:  
Joaquín Turina: La Oracion del torrero op. 34   
Trygve Madsen kvartet c moll op. 70
Antonín Dvořák: Smyčcový kvartet č. 12 F 
dur op. 96 „Americký“
Vstupné: 200 Kč/100 Kč (studenti, senioři, děti)

Neděle 22. 6., luteránské gymnázium, 19.30 
JAN FIŠER – housle, 
TOMÁŠ JAMNÍK - violoncello, 
MONIKA KNOBLOCHOVÁ – cembalo
Program: 
Ervín Schulhoff: Duo pro housle a violoncello
Gideon Klein: Duo pro housle a violoncello
Gideon Klein: Smyčcové trio
Hans Krása: Komorní hudba pro cembalo, 4 
klarinety, trubku, violoncello a kontrabas
Vstupné: 250 Kč/150 Kč (studenti, senioři, děti)

Mediální partner týdeník 

Concentus Moraviae – zvýhodněný předprodej! 

Město Velké Meziříčí, Sbor dobrovolných hasičů VM, 
Dům dětí a mládeže VM, Městská knihovna VM, Ski klub, 

Jupiter club, divadelní spolek STUDNA, 
společnost historického šermu TAS, hudební skupina Stetson

zvou především děti a jejich rodiče 
NA PÁLENÍ ČARODĚJNIC NA FAJTOVĚ KOPCI.

Sraz v 18.00 na hřišti za gymnáziem. 
Pěší průvod s koňským povozem s čarodějnicemi 

a ozbrojeným doprovodem vyjde přibližně v 18.30. 
Poukázka na špekáček pro účastníky v kostýmu.

Program: vystoupení divadelního spolku STUDNA, 
proces s čarodějnicí, vyhlášení výsledků soutěže Čarodějnická 

třída, ohňová show Společnosti historického šermu TAS, 
netradiční zapálení hranice, opékání špekáčků, 

vystoupení hudební skupiny Stetson, 
soutěže pro děti se sladkými odměnami, malování na obličej.

TATA
BOJS

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

Mediální partner týdeník 
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Přebor Velkého Meziříčí 
2013/2014
Také letos se – stejně jako v  ji-
ných letech – uskutečnila dlou-
hodobá soutěž v  šachu, pojatá 
jako místní liga jednotlivců. Jde 
o již tradiční akci, která se kdy-
si konávala v Jupiter clubu, poté 
v  zasedací místnosti v  Kablu 
a  nyní je už třetím či čtvrtým 
rokem organizována v  restau-
raci Na Poříčí při Domu zdraví, 
zčásti i v herním salónku restau-
race U Kozů na Sokolovské. Ty-
tam jsou doby, kdy se v přeboru 
angažovalo 16 až 18 lidí – nyní 
zaznamenáváme mnohem méně 

účastníků; tak třeba letos pouze 
osm. Letošní podnik se proto 
profiloval do  systému „2× kaž-
dý s každým“ a trval od počátku 
loňského října do  konce tohoto 
března.
Konečné pořadí:
1. Milan Čtveráček 9 b.
2. Tomáš Mrazík 8 b./43,75
3. Jaroslav Jan 8 b./40,25
4. Josef Dvořák (Měřín) 6 b.
5. Jan Zeman (Meziříčko) 5,5 b. 
atd.
Novému přeborníkovi našeho 
města gratulujeme! Bohužel, ne-
lze opominout a  nezmínit to, že 
účastníci soutěže byli také letos 

značně neukáznění, nediscipli-
novaní, nezodpovědní a  lehko-
myslní. A to až trestuhodně. Ně-
kteří například interní pravidla 
vlastně nerespektovali – a  to asi 
hlavně proto, že je de facto vůbec 
ani nečetli. Asi by je to obtěžova-
lo či co. Problémem pro ně byla 
i  jen prostá evidence výsledků – 
tedy včasné zapsání bodů do pře-
hledné tabulky.
Příštího roku již takovéto věci 
nebudou vůbec nijak tolerová-
ny – natožpak aby byly trpěny! 
– a  všechny provinilce čeká pe-
nalizace plus kontumace výsled-
ku partie. Stěžovat si pak v rámci 

spravedlnosti jistě budou moci; 
ovšem leda tak u  paní Vilhel-
míny Weitingerové na  lam-
párně u  nádraží v  Ústí nad La-
bem-Předlicích anebo u  pana 
Wolframa Wolfa při točně loko-
motiv v  Brandýse nad Labem-
-Staré Boleslavi. Ale musejí se 
tam dostavit osobně. Nikdo už 
se s nimi totiž příště párat nebu-
de. No a mazlit, to už tedy teprve 
ne! Ani náhodou… Neboť neza-
sluhují nic jiného než ztrestat, 
a to opravdu. Bohorovnost a lax-
ní, pohodová nekázeň zdejších 
šachistů je až donebevolající…

-vp-

Místní šachovou ligu vyhrál Milan Čtveráček

FC Fastav Zlín – FC VM U13 3:7 
(1:3)
Branky: 3× Čermák, Bačák, Vo-
kurka, Ševčík, Vala
FC Fastav Zlín – FC VM U12 
31:11 (16:6)
Branky: 6× Ševčík, Franěk, Slíva, 
Kočí, Dudr, Jirovský
Jednotlivé výsledky:
FC Fastav Zlín – FC VM/SK FŠ 
Třebíč 1:2 a 0:3
FC Fastav Zlín – FC VM 0:1 
a 2:1
Hodnocení velkomeziříčské 
části mužstva: Protože byl zápas 
s  Jihlavou přesunut na  pozděj-
ší termín, bylo utkání ve  Zlíně 

naším úvodním v  jarní části se-
zony. Naším cílem bylo navázat 
na výkony, které jsme předváděli 
v průběhu celé zimy během halo-
vých turnajů. Tento cíl jsme, bo-
hužel, z  většiny nenaplnili. Klu-
kům se určitě nedala upřít snaha 
a velká bojovnost, ale to byly asi 
všechny klady tohoto zápasu. 
Po  dovednostní stránce jsme 
předvedli velice málo. Nedařila 
se nám kombinace ani souboje 
jeden na  jednoho. Kazili jsme 
i sebelehčí herní situace a dostá-
vali se tak zbytečně pod tlak. 
Střelci FC VM: Bačák, Vokurka.

-ves-

Třetí dvojicí turnajů pokračovaly 
školní ligy miniházené. S  ohle-
dem na počet družstev z jednotli-
vých škol byly turnaje ve stejném 
složení jako naposledy.
Utkání se hrála opět na dvou hřiš-
tích ve dvou kategoriích. Na hráč-
kách a  hráčích bylo vidět herní 
zlepšení a některá utkání již měla 
velmi solidní úroveň. Většina 
družstev již vcelku dobře zvládá 
osobní obranu po celém hřišti, což 
je zásluhou školních trenérů, kteří 
rozvíjejí pohybové dovednosti dětí.
Turnaj 21. března: Ve  velko-
meziříčské školní lize (kategorie 
1.–3. třída) hrála družstva Žralo-
ci (ZŠ Školní), Buldoci (ZŠ Soko-
lovská) a Mišánci (ZŠ Křižanov).

V Měřínské školní lize (kategorie 
4.–5. třída) hrála družstva Rejno-
ci (ZŠ Školní), Tygři (ZŠ Sokolov-
ská) a Surikaty (ZŠ Křižanov).
Turnaj 28. března: Ve  velko-
meziříčské školní lize (kategorie 
1.–3. třída) hrála družstva Lvi 
a Zebry (ZŠ Měřín), Vlčata, Vlci 
a Hyeny (ZŠ Oslavická).
V Měřínské školní lize (kategorie 
4.–5. třída) hrála družstva Kloka-
ni (ZŠ Měřín), Pumy a  Gepardi 
(ZŠ Oslavická).
Ve  velkomeziříčské ŠL se nej-
více dařilo Žralokům a  Lvům. 
V měřínské ŠL byla nejúspěšnější 
družstva Tygrů a Klokanů. 
Všechna družstva byla za  své 
výkony odměněna a  z  každého 

byli vybráni a odměněni nejlepší 
jednotlivci. Jmenovitě v  prvním 
turnaji: Milan Tomšík (Surika-
ty), Petr Kavka (Tygři), Ivo Báňa 
(Rejnoci), Martin Špinar (Žralo-
ci), Jakub Mach (Buldoci), Tonda 
Kružík (Mišánci) a v druhém Na-
tálka Koudelová (Hyeny), Radek 
Navrátil (Vlci), Robin Koudela 
(Vlčata), Ondra Pažourek (Lvi), 
Jan Klíma (Zebry), Tadeáš Bíbr 
(Pumy), Lukáš Dobrovolný (Ge-
pardi) a Milan Krejčí (Klokani).
Sportovního klání se tentokrát 
zúčastnilo 115 dětí, které  ve  28 
utkáních nastřílely dohromady 
549 branek.
Závěrečný finálový turnaj bude 
sehrán v  květnu. Bude to vrchol 

školních lig ve  školním roce 
2013/2014. Turnaje se budou 
účastnit všechna družstva na-
jednou. Pokud bude počasí přát, 
bude na  venkovním hřišti zajiš-
těn sportovně-soutěžní program 
pod taktovkou DDM Velké Me-
ziříčí.
Poděkování patří hráčům a hráč-
kám mládežnických týmů oddílu 
házené TJ Sokol Velké Meziříčí 
a pracovníkům DDM Velké Me-
ziříčí za zajištění organizace tur-
naje. Poděkování také patří firmě 
POEX Velké Meziříčí, a. s., která 
věnovala sladké ceny pro malé 
sportovce. Mediálním partnerem 
házené je týdeník Velkomeziříč-
sko.

Žákům se jarní fotbalový 
start příliš nevydařil

Dva březnové pátky patřily školním ligám miniházené

-šid-

V letošním ročníku krajské soutě-
že Kraje Vysočina skončil hokejo-
vý B – tým na třetím místě. Oproti 
předchozímu roku si o jednu příč-
ku pohoršil. Vzhledem k  tomu, 
že loni hrála soutěž čtyři kvalitní 
mužstva a letos v podstatě jednou 
tolik, nelze však toto umístění 
brát jako neúspěch. I  s  týmy RH 
Centrum Brno a  Náměšť, které 
skončily před námi, jsme odehrá-
li vyrovnané zápasy, ale k  lepším 
výsledkům by bylo třeba méně 
trestů a  výpadků ve  hře. Zvláš-
tě v období plesové sezony s  tím 
máme každý rok problém. I letos 
jsme mezi začátkem roku a  půl-
kou února prohráli pět zápasů ze 
sedmi. Naštěstí se rozhodovalo až 
v play-off a  tam nás o  ještě lepší 
umístění připravily až nájezdy 
v Náměšti.
Nejvíce zápasů odchytal Václav 
Šeba (16). Pětkrát stál v  brance 
Jiří Štourač a  po  jednom utkání 
mají Jan Kočí a  Jaromír Zezu-
la. Z  deseti obránců má nejlep-

ší statistiky Libor Střecha, a  to 
jak v  základní části (7 + 9), tak 
i v play-off (0 + 6).
Ze 16 útočníků byl po 18. kolech 
nejlepší Jiří Malec se 13. góly a 9 
nahrávkami. V nadstavbové části 
vévodí statistikám Aleš Frühauf 
(3 + 5). Všechna utkání ročníku 
odehrála trojice Jiří Malec, Pavel 
Pokorný a Jan Vrána. Honza Vrá-
na je však také nejtrestanějším 
hráčem, když vyfasoval celkem 
rovných 90 trestných minut.
Výsledek 2. finálového utkání: TJ 
Náměšť – RH Brno 1:0;na nájez-
dy 1:2 (první zápas 4:15)
Konečná tabulka KSM-V
1. HC RH-Centrum Brno
2. TJ Náměšť nad Oslavou
3. HHK Velké Meziříčí B
4. SK Telč
5. HC Veverská Bítýška
6. HC Spartak Velká Bíteš B
7. HC Zastávka
8. HC Sokol Křižanov
9. HLC Bulldogs Brno
10. TJ Šerkovice

Za  celý tým bych chtěl podě-
kovat všem našim sponzorům. 
Dále lidem, kteří se starají 
o  pořádání domácích zápasů, 
a  také děkuji divákům za pod-
poru v průběhu letošní sezony.

-ht-

Jak si vedlo béčko HHK v sezoně 2013–2014

Hodnoc. hráčů po 5. kole p-off
Brankář	 P.	u.	 min	 Z	 OB	 %	 PBU	 Trest
		1.	Šeba	V.	 4	 240	 122	 11	 91,73	 2,75	 0
		2.	Štourač	J.	 1	 60	 36	 4	 90,00	 4

Hráč	 P.u.	G	 A	 B	 úč.+	úč.–		Celk.	Trest.

		1.	Frühauf	A.	 5	 3	 5	 8	 7	 5	 2	 18
		2.	Hubl	J.	 5	 5	 2	 7	 8	 5	 3	 6
		3.	Malec	J.	 5	 4	 2	 6	 6	 4	 2	 4
		4.	Střecha	L.	 4	 0	 6	 6	 8	 6	 2	 0
		5.	Barák	M.	 4	 3	 2	 5	 7	 3	 4	 2
		6.	Šoukal	V.	 5	 1	 2	 3	 2	 4	 -2	 2
		7.	Kudláček	M.	5	 0	 3	 3	 7	 6	 1	 		2
		8.	Peterka	T.	 4	 1	 1	 2	 3	 1	 2	 14
		9.	Navrátil	R.	 4	 1	 1	 2	 2	 1	 1	 0
10.	Bradáč	M.	 3	 1	 1	 2	 2	 1	 1	 2
11.	Střecha	F.	 2	 1	 0	 1	 4	 2	 2	 0
12.	Křípal	V.	 5	 1	 0	 1	 1	 1	 0	 0
13.	Chlubna	L.	 4	 0	 1	 1	 2	 2	 0	 0
14.	Musil	F.	 5	 0	 1	 1	 1	 2	 -1	 6
15.	Vrána	J.	 5	 0	 1	 1	 2	 4	 -2	 35
16.	Kučera	J.	 3	 0	 0	 0	 4	 3	 1	 0
17.	Pokorný	P.	 5	 0	 0	 0	 6	 6	 0	 2
18.	Kampas	J.	 1	 0	 0	 0	 0	 1	 -1	 0
19.	Martinec	M.	1	 0	 0	 0	 1	 2	 -1	 0
20.	Kampas	M.	 1	 0	 0	 0	 0	 1	 -1	 0

Hodnocení hráčů po 18. kole
Brankář	 P.	u.	 min	 Z	 OB	 %	 PBU	 Trest.

		1.	Štourač	J.	5	 300	 166	 15	 91,71	 3,00	 0
		2.	Šeba	V.	 12	 691	 325	 40	 89,04	 3,47	 0
		3.	Kočí	J.	 1	 60	 30	 5	 85,71	 5,00
		4.	Zezula	J.	 1	 29	 14	 5	 73,68	 10,34

Hráč	 P.	u.	 G	 A	 B	 úč.+	úč.-		Celk.		Trest.

		1.	Malec	J.	 18	 13	 9	 22	 25	 13	 12	 61
		2.	Frühauf	A.	 13	 8	 10	 18	 21	 8	 13	 49
		3.	Střecha	L.	 12	 7	 9	 16	 19	 8	 11	 29
		4.	Hubl	J.	 13	 4	 12	 16	 18	 15	 3	 10
		5.	Pokorný	P.	 18	 1	 14	 15	 30	 20	 10	 38
		6.	Šoukal	V.	 17	 8	 3	 11	 18	 23	 -5	 14
		7.	Barák	M.	 14	 5	 6	 11	 16	 16	 0	 43
		8.	Střecha	F.	 7	 7	 3	 10	 15	 5	 10	 29
		9.	Vrána	J.	 18	 2	 8	 10	 17	 18	 -1	 55
10.	Kudláček	M.	15	 4	 4	 8	 20	 12	 8	 28
11.	Chlubna	L.	 7	 3	 5	 8	 12	 7	 5	 0
12.	Kampas	M.	 16	 3	 5	 8	 8	 8	 0	 2
13.	Kampas	J.	 17	 5	 2	 7	 13	 10	 3	 4
14.	Křípal	V.	 16	 4	 3	 7	 12	 16	 -4	 2
15.	Peterka	T.	 14	 3	 4	 7	 20	 20	 0	 22
16.	Navrátil	R.	 17	 2	 4	 6	 12	 18	 -6	 4
17.	Bradáč	M.	 13	 4	 1	 5	 17	 15	 2	 18
18.	Musil	Š.	 7	 3	 1	 4	 5	 3	 2	 2
19.	Pelíšek	T.	 9	 1	 3	 4	 6	 5	 1	 2
20.	Kudláček	J.	 2	 1	 0	 1	 0	 0	 0	 0
21.	Tůma	L.	 5	 1	 0	 1	 0	 2	 -2	 2
22.	Musil	F.	 14	 0	 0	 0	 8	 8	 0	 14
23.	Ambrož	P.	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
24.	Kejda	J.	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2
25.	Martinec	M.	 3	 0	 0	 0	 0	 1	 -1	 2
26.	Kučera	J.	 1	 0	 0	 0	 1	 2	 -1	 0

Tenisový klub Autocolor Oslavi-
ce A skončil v okresním přeboru 
1 na velice pěkném druhém mís-
tě. Hráči: Kupka Jiří, Jašek Petr, 
Borůvka Vítězslav, Klusáček Pa-
trik. 

B-družstvo se umístilo v okres-
ním přeboru 2 na dobrém pátém 
místě. Hráči: Bazala Milan, Ště-
pánek Jiří, Jaša Jaroslav, Trutna 
Jaroslav, Šoukal František.

-šou-

Fotbal mladších žáků U13
SpSM 20. kolo
FC VM – MSK Břeclav 26:3 
(13:1)
Branky: 4× Pavlasová, 4× Vo-
kurka, 3× Vošmera, 2× Malata 
Mirek, 2× Bačák, 2× Doležal, 2× 
Jindra, 2× Svoboda, 2× Trnka, 
Čermák, Fňukal, Blažek.
Jednotlivé výsledky:
FC VM/SK FŠ Třebíč – MSK 
Břeclav 5:0 a 4:0
FC VM – MSK Břeclav 8:1 a 9:2
Hodnocení velkomeziříčské 
části mužstva: Naším soupe-
řem při prvním jarním do-
mácím utkání byla Břeclav. Je 
to soupeř, který ještě nezískal 
v  průběhu soutěže ani bod 
a  při podzimním měření sil 
skončilo utkání 31:2 v náš pro-
spěch. Hlavním cílem do zápa-
su tedy bylo, hrát stále naplno 
a nic nevypouštět.

V  prvním poločase se nám to 
ještě vcelku dařilo, sehráli jsme 
několik pohledných akcí a vstře-
lili osm branek. Ale spousta dal-
ších zůstala nevyužita, hlavním 
důvodem nezdaru bylo, že kluci 
začali zápas postupně vypouštět. 
Druhý poločas byl z  tohoto hle-
diska ještě horší. I když pravdou 
je, že proti týmu, který je jen mi-
nimálně nebezpečný a  nedonutí 
svojí aktivitou soupeře ke zvýšení 
obrátek, se motivace hledá jen 
velmi těžko, ale my se to musíme 
naučit.
Střelci FC VM: 4× Pavlasová, 4× 
Vokurka, 3× Vošmera, 2× Malata 
Mirek, 2× Bačák, 2× Doležal.
FC VM U12 – MSK Břeclav 
16:12
Branky: 5× Kočí, 3× Dudr, 2× 
Ševčík, Kopeček, Zacha, Němec, 
Slíva, Franěk a Němeček.

-ves-

Oslavičtí stolní tenisté 
jsou druzí a pátí

Břeclav nebyla žákům 
rovnocenným soupeřem

FC Žďas Žďár nad Sázavou – FC 
VM 10:1 (5:1)
Branky: 26. min. Liška O. Se-
stava: Sysel – Jura, Novotný, 
Pavelec, Kurečka (60. min. Pr-
chal) – Benda, Nevoral, Votou-
pal (65. min. Krčál), Liška O. 
– Pech (70. min. Vokurka), 
Pavlíček.
Hosté zavítali na půdu druhého 
celku tabulky oslabeni o  čtyři 
hráče základní sestavy. Když 
navíc hned ve  3. a  11. min. 
po  zbytečných ztrátách balonu 
na  půlce hřiště prohrávali 0:2, 
bylo jasné, že to bude utkání 
o morálce a schopnosti bojovat 

i za nepříznivého stavu. Jiskřič-
ku naděje vykřesal ve  26. min. 
Liška, který se po  rohu dostal 
k  odraženému míči a  snížil 
na  2:1, to však byla pro hosty 
labutí píseň. V  rozmezí závě-
rečných deseti minut dostali tři 
branky a bylo po utkání. 
Ve  druhém poločase bylo 
na  hřišti vidět pouze jedno 
mužstvo. Domácí byli lepší 
ve  všech směrech, a  když se 
k  tomu přičetl odevzdaný vý-
kon některých velkomeziříč-
ských hráčů, byl z  toho nako-
nec debakl.

-kli-

Fotbaloví dorostenci 
utrpěli ve Žďáře debakl

Dne 26. 3. 2014 proběhlo na ZŠ Sokolovská další okrskové kolo sou-
těže ve šplhu. Soutěžilo se opět v pěti kategoriích, kluci i děvčata. Špl-
havci byli jak z místních škol, tak i ze škol okolních. Letos byly síly do-
sti vyrovnané. Soutěž proběhla za velkých ovací a podpory spolužáků, 
učitelů i rodičů. Všem soutěžícím gratulujeme. 

Učitelé 1. stupně ZŠ Sokolovská, foto: archiv školy

Výsledková listina okrskového kola soutěže ve šplhu na tyči 
1. ročník – chlapci: 1. Václav Hladík, ZŠ Mostiště, 8,52; 2. Josef Kabrda, 
ZŠ Křižanov, 10,66; 3. Marek Sedlák, ZŠ VM, Školní, 12,52 
dívky: 1. Veronika Jakubková, ZŠ VM, Školní, 8,54; 2. Veronika Ouřed-
níčková, ZŠ VM, Oslavická, 8,96; 3. Sofie Cejpková, ZŠ VM, Sokolovská, 
10,50
2. ročník – chlapci: 1. Patrik Říha, ZŠ VM, Sokolovská 6,18; 2. Jiří 
Winterling, ZŠ VM, Oslavická 6,69; 3. Benjamin Rosa, ZŠ Mostiště 
6,70 
dívky: 1. Tereza Klimešová, ZŠ Mostiště, 6,89; 2. Lucie Němcová, ZŠ 
VM, Školní, 7,48; 3. Klára Václavíková, ZŠ VM, Oslavická, 7,87
3. ročník – chlapci: 1. Jaroslav Požár, ZŠ Mostiště, 4,90; 2. Petr Meli-
char, ZŠ VM, Školní, 6,20; 3. Vojtěch Tvarůžek, ZŠ Křižanov, 6,41
dívky: 1. Karolína Slámová, ZŠ VM, Sokolovská, 5,80; 2. Adéla Drápe-
lová, ZŠ Mostiště, 6,19; 3. Lucie Bendová, ZŠ VM, Školní, 6,76
4. ročník – chlapci: 1. Radek Jonáš, ZŠ VM, Sokolovská, 4,48; 2. Matěj 
Veselský, ZŠ Křižanov, 4,75; 3. Tomáš Tůma, ZŠ VM, Oslavická, 5,40
dívky: 1. Eliška Mašterová, ZŠ VM, Školní, 5,91; 2. Pavlína Vlachová, 
ZŠ Měřín, 6,50; 3. Kateřina Drápelová, ZŠ Mostiště, 6,60
5. ročník – chlapci: 1. Vojtěch Hladík, ZŠ VM, Sokolovská, 3,80; 2. Jan 
Rosa, ZŠ VM, Školní, 5,27; 3. Dominik Bajer, ZŠ Křižanov, 5,31
dívky: 1. Adéla Bajerová, ZŠ VM, Sokolovská, 3,96; 2. Jana Bajerová, 
ZŠ Bory, 5,09; 3. Hana Dvořáková, ZŠ VM, Školní, 5,17
Fotky vítězů jednotlivých kategorií si můžete stáhnout z našich strá-
nek školy www.zssokolovska.cz.

Žáci soutěžili ve šplhu
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kuželky

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 v rezervačním systému 
squashvm.jdesenato.cz nebo na e-mailu: info@sportvm.cz

Letošní hokejovou sezonu zakon-
čili meziříčští a bítešští malí ho-
kejisté na turnaji v Brumově-Byl-
nici, kde startovali pod hlavičkou 
HHK Velké Meziříčí. Ve  dnech 
29.–30. března zde proběhl 3. 
ročník Velikonočního turnaje, 
kterého se zúčastnilo 10 týmů 
z  Česka: HC RT Torax Poruba, 
HC Orlová, HC Slovan Opava, 
HC Vítkovice Steel, HHK Velké 
Meziříčí, HC Kometa Brno, JJF 
Select, SHK Hodonín, HC Bobři 
Valašské Meziříčí, domácí tým 
HC Brumov Bylnice a 2 týmy ze 
Slovenska, HOBA Bratislava a LB 
Hockey Academy Trenčín.
HHC Velké Meziříčí v základní 
skupině (5 zápasů):
HHK VM – HC RT Torax Poru-
ba 3:4
Střelci: Vrzal 2, Modl.
Výborně zachytal Peťa Juda, pře-
hrával nás především soupeřův 
výborný 2. útok, velká škoda 
dvou neproměněných nájezdů 
Petra Jaška v závěru utkání. Cel-
kové hodnocení: super zápas 
s pozdějším finalistou turnaje!
HHK VM – HC Slezan Opava 
3:7
Střelci: Vrzal, Jašek, Hammer.
Výborně zachytal Peťa Juda, 
vzhledem k  bezkontaktnímu 
hokeji ročníků 2005 byl soupeř 
velmi agresivní, což rozhodčí 
zpočátku neposuzoval, soupeř se 
třemi vyrovnanými lajnami pře-
hrával především náš třetí útok. 
Celkové hodnocení: dobrý zápas.
HHK VM – HOBA Bratislava 9:2

Střelci: Vrzal 3, Modl 3, Hammer, 
Bíbr, Zachoval.
Výborně zachytal Peťa Juda, sou-
peř se slabším brankářem, i když 
do půlky zápasu vyrovnaný prů-
běh (v  jedné situaci až vyhroce-
ný). Kluci konečně nasázeli více 
než 3 góly. Celkové hodnocení: 
výborný zápas!
HHK VM – HC Kometa Brno 4:9
Střelci: Jašek 2, Vrzal, Modl.
Brankář pochytal opět spoustu 
šancí, dostali jsme mnoho gólů 
z  dorážek, což umožňovala sou-
peři spíše naše nedůrazná obran-
ná hra. Kometa nebyla o  tolik 
lepší, jak napovídá výsledek. Byl 
to smolný zápas našeho třetího 
útoku. Celkové hodnocení: nevy-
dařený zápas.
HHK VM – SHK Hodonín 2:3
Střelci: Vrzal 2.
Opět výborně zachytal Peťa Juda. 
Tenhle zápas jsme mohli vyhrát 
klidně i o 5 branek, a to i přesto, 
že Hodonín měl v sestavě jenom 
samé urostlé hráče. Mírně „zkla-
mali“ hlavně tahouni Jirka Vrzal 
s Kubou Modlem, kteří měli kaž-
dý 3, možná i 5 čistých gólových 
šancí, bohužel, zůstaly nepromě-
něny! Celkové hodnocení: dobrý, 
ale příliš smolný zápas.
HHK Velké Meziříčí ve skupině 
o celkové 7.–12. místo (3 zápasy)
HHK VM – JJF Kunty Select 2:3
Střelci: Modl , Jašek.
Pořád stejná písnička, v  bráně 
výborný Peťa Juda, další spousta 
neproměněných nájezdů a  dal-
ších šancí. Naše defenziva byla 

na dobré úrovni, jenom vstřelit tu 
branku. Celkové hodnocení: vý-
borný, ale opět z hlediska nepro-
měněných šancí smolný zápas.
HHK VM – HC Brumov Bylnice 
1:4
Střelci: Vrzal.
V bráně výborný Peťa Juda, těžko 
mu vytknout některý z gólů. Ko-
mentář k neproměněným šancím 
by byl opět ohranou písničkou, 
tedy opačně, výborný brankář 
soupeře a  důraz obránců domá-
cího týmu nám nedovolili vstře-
lit víc, jak jednu branku. Opět 
spousta neproměněných nájezdů 
především Peťa Jašek a Dan Bíbr. 
Celkové hodnocení: dobrý, tro-
chu smolný zápas.
HHK VM – HC Orlová 4:0
Střelci: Vrzal, Modl, Jašek, Ham-
mer.
V bráně bezchybný Peťa Juda, kte-
rý touto „nulou“ potvrdil roli nej-
větší opory týmu. Kluci výborně 
bruslili, bojovali a konečně i pro-
trhli tu střeleckou smůlu, i  když 
mnohdy takzvanými „haluzový-
mi“ góly. David Hammer uzavřel 
skóre krásnou střelou z dálky. Cel-
kové hodnocení: výborný zápas, 
který udělal klukům radostnou 
tečku za super turnajem.
Hodnocení celého turnaje: Tur-
naj v  Brumově Bylnici byl určen 
pro hráče ročníků 2005 a  mladší. 
Při skládání týmu jsme vycházeli 
z  osvědčené spolupráce dvojiček 
Jirka Vrzal – Kuba Modl a  Petr 
Jašek – David Hammer, kteří spo-
lu hráli celou sezonu za  třeťáky 

i čtvrťáky ve Velké Bíteši. Tito kluci 
byli doplněni o  třetí hráče Honzu 
Jurného a  Petra Karáska. Chtěli 
jsme mít první dva útoky silné, tak 
jak jsme to očekávali i u soupeřů. 
Ve třetím útoku hrál (brankář tře-
ťáků) Dan Bíbr a dva mladší kluci 
Vlasta Zachoval a  Danek Krato-
chvíla. 
Sestava: 1. útok: Vrzal Jiří 
(2005), Modl Jakub (2005), 
Jurný Jan (2006). 2. útok: Jašek 
Petr (2005), Hammer David 
(2005), Karásek Petr (2005). 3. 
útok: Bíbr Dan (2005), Zacho-
val Vlasta (2006), Kratochvíla 
Dan (2006). Celková bilance: 8 
zápasů, 2 výhry, 6 proher, skóre: 
28:32, celkové 10. místo. Nejlep-
ší hráč týmu: Petr Juda (bran-
kář). Střelci gólů: Vrzal Jiří – 11, 
Modl Jakub – 7, Jašek Petr – 5, 
Hammer David – 3, Bíbr Dani-
el – 1, Zachoval Vlastimil – 1. 
Hodnocení hráčů: Petr Juda – 
excelentní výkon, v  každém zá-
pase byl výraznou oporou. Jirka 
Vrzal – výborný výkon, hlavně 
poziční hra, mohl proměnit více 
vyložených šancí. Kuba Modl 
– výborný výkon, spousta vy-
bojovaných puků, jen trochu 
klidu v zakončení. Honza Jurný 
– vynikající výkon, jako obránce 
po  celý turnaj bezchybný. Petr 
Jašek – výborný výkon, bojovný, 
scházelo jen trochu štěstí při za-
končení. David Hammer – i přes 
zdravotní komplikace výborný 
bojovný výkon. Petr Karásek – 
bezchybný výkon, silově, pozič-

ně, jen malinko více sebevědo-
mí. Dan Bíbr – vynikající výkon, 
bojovný, chtělo to jen proměnit 
nějaký ten nájezd. Vlasta Zacho-
val – bojovný výkon, vzhledem 
k jeho věku určitě pozitivní tur-
naj. Dan Kratochvíla – bojovný 
výkon, vzhledem k  jeho věku 
určitě pozitivní turnaj. Celkové 
hodnocení: „Musíme pochválit 
všechny kluky za  předvedenou 
hru. Jejich bojovnost, obětavost 
a hokejový projev byly na velmi 
dobré úrovni. Turnaj hodnotím 
i  přes 10. místo jako úspěšný 
(nejen pro děti, ale i pro rodiče 
a trenéry). Těším se na další spo-
lupráci obou klubů HHK Velké 
Meziříčí a  HC Spartak Velká 
Bíteš,“ zhodnotil za  HC Velká 
Bíteš Jiří Vrzal. „Kluci na turnaji 
předvedli kvalitní hru. Doplatili 
jsme na  neproměňování šancí, 
zejména samostatných nájezdů, 
ať už nařízených po faulu či vy-
pracovaných ze hry. V  každém 

zápase jsme byli přinejmenším 
rovnocenným soupeřem, a  to 
je pro chlapce důležité poznání, 
aby se v budoucnu ve  svém ne-
jenom hokejovém vývoji stále 
posouvali. Turnaj byl po  všech 
stránkách, od kvalitního obsaze-
ní přes atmosféru v týmu po or-
ganizační zajištění, prvotřídní. 
Nádherné zakončení sezony,“ 
vyjádřili se za  HHK Velké Me-
ziříčí Aleš Horký a Jiří Štourač.
Konečné umístění týmů: 1. mís-
to LB Hockey Academy Trenčín; 
2. místo HC RT Torax Poruba 
Ostrava; 3. místo HC Vítkovice 
Steel; 4. místo HC Bobři Valaš-
ské Meziříčí; 5. místo HC Slezan 
Opava; 6. místo SHK Hodonín; 
7. místo JJF Select; 8. místo HC 
Brumov–Bylnice; 9. místo HC 
Kometa Brno; 10. místo HHK 
Velké Meziříčí; 11. místo HC Or-
lová; 12. místo HOBA Bratislava.

Připravil: Jiří Vrzal, 
foto: archiv HHK VM

Nejmladší hokejisté HHK se zúčastnili turnaje v Brumově-Bylnici

2. liga žen Morava
SK UP Olomouc – TJ Sokol VM 
25:22 (15:11)
V  neděli zajíždělo družstvo žen 
na  půdu soupeře z  Olomouce. 
Během vzájemných měření sil 
se jen málokdy podařilo našemu 
družstvu vyhrát. A  i  tentokrát 
body zůstaly v Olomouci. 
I přes neustálé připomínání toho, 
že nesmíme soupeře podcenit 
a  hrát hned od  začátku, jsme 
do utkání vstoupily velice vlažně. 
Soupeř se hned během prvních 
tří minut ujal vedení 3:1. Naše 
obrana byla nedůrazná, z  čehož 
těžila nejlepší hráčka soupeřek, 
která nám během zápasu doká-
zala vsítit 11 branek. Postupně 
jsme zlepšily pohyb v útočné fázi 
a po několika pěkných kombina-
cích spojky s pivotem jsme srov-
naly na 4:4 (10. minuta). V tomto 
momentu přišel zlom, kdy jsme 

v  útočné fázi udělaly spoustu 
technických chyb, které soupeřky 
potrestaly a  my jsme najednou 
prohrávaly čtyřbrankovým roz-
dílem (9:5, 17. minuta). Pak při-
šel na  řadu time-out domácích, 
který nám malinko pomohl a my 
vstřelily dvě branky. Dohrávání 
poločasu bylo jak na  houpačce. 
Stále jsme tahaly za kratší konec 
a  po  zbytečné chybě na  konci 
zápasu jsme tak první poločas 
prohrály rozdílem čtyř branek 
(15:11).
Do  druhé půle jsme vstoupily 
dravě a  odhodlaně. Hned jsme 
vstřelily dvě branky. Obrana byla 
mnohem důraznější než v první 
části hry. Z  toho jsme mohly 
těžit, a  díky rychlým přecho-
dům jsme postupně ukrajovaly 
ze soupeřova vedení. V  patnác-
té minutě tak bylo srovnáno 
na 20:20, i díky několika povede-

ným zákrokům brankářky Marty 
Zelníčkové. Následoval úsek, v 
němž jsme dokonce vedly o jed-
nu branku. Bohužel jsme v  této 
části neproměnily velice dobré 
brankové příležitosti z  pozice 
křídla. Neproměněné šance nás 
stáhly dolů a  soupeř tak mohl 
vyhrát tříbrankovým rozdílem. 
Nutno říci, že zaslouženě.
S  týmem Olomouce hrajeme 
vždy vyrovnaná utkání, která 
jsou jistě příjemná na  pohled. 
Tentokrát to také tak bylo. Nám, 
bohužel, utekl první poločas, kdy 
jsme byly hodně nedůrazné jak 
v  obranné, tak i  v útočné čin-
nosti. Na druhou stranu je nutné 
holky pochválit za týmového du-
cha a lepší souhru, která je zápas 
od zápasu lepší. 
V  příštím kole hostíme na  naší 
palubovce družstvo z  Karviné. 
Tradičního rivala, kterého jsme 

v  jarní části již porazily a  bu-
deme to chtít jistě zopakovat. 
Přijďte nás podpořit v sobotu 12. 
dubna od 13.00 do haly Za Svět-
lou.
7m hody 6/3:1/1; vyloučení: 1:2, 
počet diváků 30. Sled branek: 
3:1, 3:4, 8:4, 10:7, 13:8, 14:10, 
15:11, 16:13, 20:18, 21:20, 21:22, 
25:22. Sestava a branky: Zelníč-
ková Marta, Lavická Jana – Pla-
chetská Jitka (8), Klusáčková 
Jana (4), Svobodová Diana (3), 
Dvořáková Šárka (3/1), Pacalová 
Lenka (1), Hladíková Denisa (1), 
Sedláčková Klára (1), Škrdlo-
vá Renata (1), Rousová Nikola, 
Studená Kateřina, Homolová 
Michaela. 
1.	H.	Brod	 17	 14	 0	 3	 484:387	 28
2.	Karviná	 16	 11	 1	 4	 418:374	 23
3.	Olomouc	 17	 10	 1	 6	 446:389	 21
4. V. Meziříčí 17 8 1 8 451:430 17
5.	HK	Hodonín	 17	 4	 2	 11	 428:523	 10
6.	SK	Vel.	Bystřice	 16	 0	 1	 15	 322:446	 1

Házenkářky po nepovedeném prvním poločase 
vyšly bodově naprázdno

-jl-

II. liga házené mladších doros-
tenek
Sokol Zábřeh – TJ Sokol VM 
20:30 (8:12)
Souboj třetího týmu druholigo-
vé tabulky s pátým vyzněl jasně 
pro náš celek. Od prvních minut 
jsme šli do vedení a udržovali si 
během prvního poločasu nepa-
trný náskok. V rozmezí 18.–22. 
minuty jsme však výrazněji 
polevili v koncentraci a důrazu 
při bránění a snaživý mladý do-
mácí tým pak následně srovnal 
brankový poměr. Naštěstí to 
bylo pro naše hráčky dostateč-
né varování a  v  další fázi jsme 
již byli jasně lepším týmem. 
Důležitými zákroky brankář-

ky Jarmily Šabacké se dařilo 
Ostravanky držet „na  uzdě“ 
a do poločasu si opět vybudovat 
čtyřgólový náskok. Po  změně 
stran jsme pokračovali v  dob-
ré obranné součinnosti, dařil 
se rychlý přechod do  útoku. 
V 50. minutě svítil na ukazateli 
skóre již desetibrankový rozdíl. 
Domácí hráčky se nevzdávaly 
a vysunutou obranou se snažily 
donutit nás k chybám. Částečně 
se jim to povedlo, až po  změ-
nách v  naší sestavě se hra opět 
zpřesnila. Zápasový účet uza-
vřela a závěrečnou třicátou tre-
fu přidala naše nejlepší střelky-
ně Eliška Koudelová po parádní 
„Americe“. 

Sled branek – 0:3, 3:4, 5:7, 7:7, 
7:12, 8:14, 10:15, 11:18, 14:20, 
15:26, 18:26, 18:28, 20:29. 7m 
hody 5/3:2/2, vyloučení 3:2. 
Hrály: Jarmila Šabacká – Eliška 
Koudelová (13), Kateřina Záviš-
ková (7/2), Denisa Janečková (6), 
Romana Doležalová (3), Kristýna 
Cahová (1), Soňa Bačová, Zuzana 
Matoušková, Lucie Teplá, Eliška 
Buchtová. Trenér ing.  Vincenc 
Záviška.
1.	Olomouc	B	 7	 6	 0	 1	 208:140	 12

2. V. Meziříčí 7 5 0 2 188:159 10

3.	Hodonín	 8	 5	 0	 3	 200:179	 10

4.	H.	Brod	 9	 4	 0	 5	 228:234	 8

5.	Zábřeh	 8	 2	 1	 5	 178:203	 5

6.	Pardubice	 8	 2	 1	 5	 185:235	 5

7.	Karviná	 5	 1	 0	 4	 101:138	 2

http://www.hazenavm.estranky.cz

Mladší dorostenky jedou na vítězné vlně

-záv-

2. liga házené ml. dorostu M
Sokol Juliánov – TJ Sokol VM 
29:41 (15:19)
V  předehrávce posledního kola 
si dorostenci s  chutí zastříleli 
a  v  utkání bohatém na  branky 
přestříleli Juliánov.
Domácí se sice ujali vedení 2:1, 
pak už otěže utkání převzalo 
naše družstvo a  vypracovalo 
si dvou až tříbrankové vedení. 
Pestrá kombinace a přesná střel-
ba zdobily náš útok. Bohužel 
jsme postrádali důraz v  obraně 
a  nechávali domácí procházet 
na  naše brankoviště. V  poločase 
jsme tak měli pouze čtyřbranko-
vý náskok 15:19 a proti houžev-
natému soupeři jsme se museli 

maximálně soustředit na začátek 
druhé půle. To se podařilo a v 38. 
minutě jsme měli náskok osmi 
branek. Střelecky se dařilo triu 
spojek Svoboda – Janíček – Bla-
ha. Domácí v  jednu chvíli zkou-
šeli osobní obranu na všechny tři 
jmenované hráče. Ostatní hráči 
se ničeho nezalekli a  především 
Filip Macoun s  Tomášem Stup-
kou s  chutí převzali roli střel-
ců. V  druhém poločase jsme již 
jasně dominovali a  závěr ještě 
vyšperkoval 40. brankou Tomáš 
Pažourek z  trháku! Po  kolektiv-
ním výkonu jsme si opět připsali 
vítězství v poměru 29:41.
7m hody 3/3:2:1 vyloučení: 1:5 
navíc ČK Blaha za 3×2 min, divá-

ků 60. Sled branek: 2:1, 4:6, 7:10, 
10:14, 15:19, 17:25, 21:29, 25:35, 
27:38, 29:41. Sestava a  branky: 
Drápela Vojtěch – Svoboda Filip 
(11), Janíček Martin (9), Blaha 
Tomáš (7), Macoun Filip (5), 
Stupka Tomáš (4), Frejlich Tomáš 
(2), Pažourek Tomáš (2), Ambrož 
Michael (1), trenér Šidlo Ladi-
slav, vedoucí družstva Kácal Petr.

-šid-
1.	Zlín	 18	 17	 0	 1	 626:457	 34
2.	Rožnov	p.	R.	 18	 13	 1	 4	 567:444	 27
3. V. Meziříčí 18 13 0 5 564:499 26
4.	Luhačovice	 18	 12	 1	 5	 636:517	 25
5.	Prostějov	 18	 12	 0	 6	 612:537	 24
6.	Ivančice	 18	 8	 2	 8	 601:618	 18
7.	V.	Bystřice	 18	 7	 1	 10	 588:589	 15
8.	Litovel	 18	 7	 1	 10	 493:519	 15
9.	Sokol	Juliánov	 18	 6	 1	 11	 496:607	 13
10.	DTJ	Polanka	 18	 6	 0	 12	 479:541	 12
11.	Sokolnice	 18	 3	 0	 15	 495:637	 6
12.	Bystřice	p.	H.	 18	 0	 1	 17	 421:613	 1

Dorostenci si v Juliánově zastříleli

Krajský přebor Vysočiny
Sokol Cetoraz – Spartak Velké 
Meziříčí A 2458:2398 * 6:2
Macek 403:389 Baloun
Lhotka 405:396 Lavický Jo.
Čejka 407:417 Lavický B.
Klimek 402:432 Kováč
Novotný 404:379 Starý
Berka 437:385 Korydek
Krajská soutěž Vysočiny
skupina B
Spartak Velké Meziříčí B – 

BOPO Třebíč C 1635:1603 * 5:1
Lavický F. 388:371 Sedláková
Fajmonová 415:373 Kolářová
Mičková 431:410 Oujezdská
Mička 401:449 Ježková
Spartak Velké Meziříčí C – 
CHJK Jihlava B 1673:1613 * 6:0
Badalík 408:403 Vejvoda
Lavický A. 408:390 Čonková
Mátl 431:400 Augusta
Weiss 426:420 Žaloudek

-js-
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1. A třída skupina B
FC ŽĎAS Žďár nad Sázavou B – 
FC VM B 3:3 (2:1)
Rozhodčí: Toman – Denev, Kop-
řiva. Diváků 50. Branky: 2× Otou-
palík (18.), (72.), Němec (32.) – 3× 
Liška (45. pen.), (57.), (87.). Karty: 
žlutá – D. Smejkal (27.), Netolický 
(29.), Halámek (32.), Bradáč (54.). 
Sestava: Jícha – Netolický, Pokor-
ný, Halámek, Bouček – Malec (46. 
Maloušek) – Vítek, D. Smejkal, 
Bradáč (66. Caha), Kameník (79. 
Láznička) – Liška.
V dalším kole jsme zajížděli na vel-
ké okresní derby za rezervou Žďá-
ru, se kterou jsme za tři a půl sezo-
ny ještě nikdy neprohráli. Poprvé 
jsme hráli na přírodní trávě, která 
byla perfektně připravena. 
Začátek utkání dobře rozehráli 
Bouček, Kameník a  Liška, jehož 
nepřesný centr do  vápna niko-
ho nenašel. V  18. minutě dostal 
zbytečně míč do tlaku Netolický, 
který musel následně faulovat. 
Zahraný PVK Otoupalíka skon-
čil nepochopitelně v  bráně, 1:0. 
Ve 32. minutě zahrál Němec ro-
hový kop na  přední tyč, kde si 
míč nešťastně srazil do brány Jí-
cha, který byl důrazně atakovaný 
útočníky – další nepochopitelný 

gól, 2:0. Ve 45. minutě Jícha na-
kopl dlouhý míč na  Vítka, který 
jej prodloužil hlavou za  obranu 
na rozeběhlého Lišku, jehož v ná-
sledném úniku srazil ve  vápně 
za cenu žluté karty (ač měl jedno-
značně dostat červenou) Štursa. 
Kopala se penalta, kterou promě-
nil sám postižený, 2:1. 
Na  začátku druhého poločasu 
jsme se dostali do  gólové šance. 
Liška krásně vybídl Kameníka, 
který zkusil okamžitě ostrou střelu 
na zadní tyč, ale ke skórování mu 
chyběly milimetry. Pak zahrozil Fi-
lippi, ale nedokázal ve slibné pozici 
trefit Jíchovu bránu. V 57. minutě 
po  dobrém presinku celého týmu 
vystihl nepřesnou přihrávku Kotí-
ka Liška. Sám postupoval na bran-
káře Pinkavu a opět mu nedal šan-
ci, 2:2. V 72. minutě se po autovém 
vhazování uvolnil do  vápna Ně-
mec, který svým centrem pod sebe 
našel nabíhajícího Otoupalíka. Ten 
nekompromisní ránou poslal do-
mácí opět do vedení, 3:2. V 87. mi-
nutě dobře hrající Pokorný obešel 
tři hráče ve středu hřiště a násled-
ně vyslal do  rychlého protiútoku 
Vítka, který svým ostrým centrem 
do malého vápna našel nabíhající-
ho Lišku, a  ten bez váhání zkom-

pletoval svůj hattrick a  udělal 
tečku za  dnešním utkáním, 3:3.
„V  zápase jsme po  herní stránce 
více dominovali, protože se do-
mácí snažili o  nakopávání dlou-
hých míčů na  nabíhající útočící 
hráče. Velice dobře jsme konečně 
kombinovali po  stranách, a  tím 
jsme mohli pracovat na  větším 
prostoru. Nejvíce mě mrzí, že 
jsme soupeři darovali napros-
to laciné a  nepochopitelné góly, 
které nás zřejmě stály i vítězství. 
Vzhledem k výsledkovému vývo-

ji jsem s remízou spokojen,“ řekl 
po  zápase trenér Libor Smejkal 
mladší. 
1.	Želetava	 16	 10	 2	 4	 42:24	 32
2.	Nová	Ves	 16	 10	 2	 4	 32:20	 32
3.	Herálec	(ZR)	 16	 8	 4	 4	 43:26	 28
4.	SFK	Vrchovina	B	 16	 8	 3	 5	 29:20	 27
5.	Žďár	n.	Sáz.	B	 16	 7	 4	 5	 47:28	 25
6.	Štěpánov	n.	S.	 16	 8	 1	 7	 33:31	 25
7.	HFK	Třebíč	B	 16	 6	 5	 5	 26:22	 23
8.	Budišov-Nárameč	 16	 5	 7	 4	 36:35	 22
9. V. Meziříčí B 16 6 3 7 36:33 21
10.	Rantířov	 16	 5	 4	 7	 35:46	 19
11.	Stonařov	 16	 5	 2	 9	 22:	30	 17
12.	Rapotice	 16	 4	 4	 8	 29:42	 16
13.	Hrotovice	 16	 4	 3	 9	 18:36	 15
14.	Křoví	 16	 3	 2	 11	 19:54	 11
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fotbal

Velmez se proti Líšni neubránil chybám a prohrál

Na házenou do haly za Světlou v sobotu 12. dubna v 11.00 II. liga ml. 
dorostenky – Karviná; ve 13.00 II. liga ženy – Karviná; v 15.00 II. liga ml. 
dorostenci – Rožnov pod Rad. a v 17.00 II. liga muži – Kostelec na Hané.
Na fotbal na Tržiště v sobotu 12. dubna v 10.15 dorost st. – TJ Tatran 
Bohunice, ve  12.30 dorost ml. – TJ Tatran Bohunice a  v  neděli 13. 
dubna v 10.15 muži A – FC Slovan Rosice;
na umělou trávu v sobotu 12. dubna v 15.30 muži B – Sokol Stonařov.

MSD skupina D
SK Líšeň – FC VM 4:1 (2:1)
Střelci: 2× Přerovský (35.), (58.), 
Milotinský (24.), Omelchenko 
(54.) – Simr (12.). Rozhodčí: 
Buček, Hlubinka, Denev. Sesta-
va FC VM: Simandl – Bradáč, 
P. Mucha, Šimáček, Bouček – Vy-
skočil (67. Ráček), Souček, Krej-
čí, Pokorný (72. Beran), Caha 
(76. Vítek) – Simr (76. Beran) 
na  lavičce Jícha, E. Smejkal, tre-
nér Smejkal. ŽK: Krejčí (26.). Di-
váků 273.
Těžké utkání proti třetímu cel-
ku Líšně začalo o 15 minut déle, 
protože autobus zůstal viset v ko-
loně na dálnici D1. Autobus přijel 

na  místo pět minut před začát-
kem utkání. Hráči se museli tedy 
převléci hned v autobuse.
Na  začátku utkání Velmez vlétl 
na  Líšeň velice aktivně a  dobře  
presoval, tudíž si soupeř nevěděl 
rady. V  šancích se ocitli Vysko-
čil i  Simr. Ani následný roh se 
Bradáčovi nepodařilo proměnit. 
V 10. minutě zahrozili i domácí, 
ale Omelchenkova střela skončila 
v náručí Simandla. Ve 12. minu-
tě jsme se dočkali gólu. P. Mucha 
poslal dlouhý míč za  obranu, 
kam si naběhl Simr, který si jej 
dobře pokryl a  pak dokázal do-
pravit do brány, 0:1. V 19. minutě 
mohlo být vyrovnáno, když Líšeň 

zahrávala rohový kop, míč se do-
stal k Širokému po špatném pro-
běhnutí Simandla. Následovala 
přihrávka na  malé vápno lépe 
postavenému Přerovskému, jenž 
v  gólové šanci branku těsně mi-
nul. Ani Dostálek neuspěl s PVK. 
Ve  24. minutě Líšeň vyrovnala 
po rohovém kopu. Na jedovatou 
střelu úplně volného Milotinské-
ho nikdo nedokázal zareagovat, 
1:1. Ve 33. minutě po pěkné kom-
binační akci Bouček – Pokorný, 
dokázal druhý jmenovaný přesně 
poslat centr do  vápna na  Simra, 
ale ten hlavičkoval vedle brány. 
Ve 35. minutě dlouhým nákopem 
míče našel Fousek před malým 

vápnem Přerovského, na  něhož 
jaksi obrana zapomněla, ten 
nezaváhal a  poslal lobem míč 
na zadní tyč, 2:1.
Ve  druhém poločase ve  47. mi-
nutě Vyskočil vysunul po  lajně 
Pokorného, který levou nohou 
poslal míč do malého vápna, ale 
Simr odmítl v  gólové šanci vy-
rovnání. Zvýšit mohli na  druhé 
straně Omelchenko i  Nosko, ale 
nezdařilo se. Až v  54. minutě 
Nosko prošel vápnem, poslal míč 
pod sebe na volného Omelchen-
ka, který nekompromisní střelou 
vstřelil gól, 3:1. V 58. minutě Fou-
sek nakopl míč na  levou stranu, 
kde zůstal před obránci nepocho-

pitelně úplně volný Přerovský. 
Vtom uklouzl brankář Simandl, 
Přerovský ho obešel a  vstřelil 
svůj druhý gól, 4:1. A  opět měl 
dvě šance aktivní Omelchenko, 
ale neproměnil. V závěru zápasu 
Vítek vysunul hlavou Krejčího, 
a ten střílel ze strany úplně mimo 
bránu.
„V  prvním poločase jsme si ko-
nečně vytvářeli díky solidnímu 
presinku několik gólových šan-
cí, z  nichž jsme jednu promě-
nili. Bohužel jsme taky udělali 
v defenzivě dvě systémové herní 
chyby, z  nichž nás soupeř ne-
kompromisně potrestal. Druhý 
poločas jsme hned v úvodu opět 

hrubě dvakrát chybovali a  bylo 
po  zápase. Domácí vyhráli zcela 
zaslouženě,“ zhodnotil utkání 
trenér Smejkal.
1.	Vyškov	 19	 13	 5	 1	 42:14	 44

2.	Líšeň	 19	 11	 4	 4	 37:17	 37

3.	Rosice	 19	 11	 2	 6	 38:23	 35

4.	Polná	 19	 10	 4	 5	 33:27	 34

5. V. Meziříčí 19 9 4 6 26:21 31

6.	Vrchovina	 19	 8	 5	 6	 18:17	 29

7.	Pelhřimov	 19	 7	 4	 8	 32:34	 25

8.	Blansko	 19	 6	 6	 7	 31:29	 24

9.	Bystrc	 19	 6	 6	 7	 29:28	 24

10.	Hodonín	 19	 5	 9	 5	 22:24	 24

11.	Uh.	Brod	 19	 6	 6	 7	 18:28	 24

12.	Stará	Říše	 19	 5	 8	 6	 20:23	 23

13.	Tasovice	 19	 5	 5	 9	 23:29	 20

14.	Napajedla	 19	 4	 3	 12	 18:34	 15

15.	Bystřice	n.	P.	 19	 3	 5	 11	 17:36	 14

16.	Bohunice	 19	 3	 4	 12	 21:41	 13

-ls-

Lyžařka Veronika Čamková při-
vezla z  mezinárodního mistrov-
ství České republiky v  alpských 
disciplínách ve Špindlerově Mlý-
ně dvě bronzové medaile. 

Závody republikového šampi-
onátu probíhaly od  30. března 
do 1. dubna 2014 a Veronika vy-
bojovala třetí místa v obřím sla-
lomu a slalomu speciál.

Sezona se jí vydařila a ona si tak 
upevnila své místo v reprezentaci 
pro příští sezonu. Nyní ji čeká za-
sloužený odpočinek. 

-red-, foto: archiv V. Čamka

Veronika Čamková má dvakrát bronz 
z mezinárodního mistrovství republiky 2. liga házené mužů Morava jih

Sokol Juliánov – TJ Sokol VM 
21:24 (16:16)
Meziříčští házenkáři sehráli v ne-
děli v podvečer předehrávku po-
sledního kola v  Brně Juliánově 
proti místnímu Sokolu. Souboj 
odlišných poločasů vyzněl lépe 
pro náš celek.
Do  utkání vstoupilo lépe naše 
družstvo a  ujalo se vedení 1:3. 
Spojky Víťa Večeřa a Roman Ma-
tušík dávaly jednoduché branky 
z  dálky a  vypadalo to na  jed-
noznačnou záležitost. Bohužel, 
vázl pohyb v  obraně a  houžev-
natý soupeř dokázal na  naše 
branky odpovídat stejnou min-
cí. Soupeř zaktivnil obranu 
na naše spojky, ostatní hráči ale 
dokázali využívat na brankovišti 
Vojtu Hrona a ještě ve 22. minu-
tě jsme drželi vedení 10:14. Ná-
sledovala série vyloučení, které 
soupeř dokázal využít. Závěr 
poločasu se díky nepřipraveným 

střelám nevydařil a  do  šaten se 
tak odcházelo za  stavu 16:16.
Druhý poločas zahájili naši hrá-
či dvěma trefami a  udržovali si 
mírný náskok. Do  obranné fáze 
se zapojil Pavel Kříbala, který 
strhl ostatní hráče k lepšímu po-
hybu před naší svatyní. Bohužel, 
i soupeř lépe bránil a když jsme si 
vypracovali šanci, skončila v  ru-
kou domácího brankáře včetně 
7m hodu. Ve 38. minutě domácí 
srovnali na  18:18. Následovala 
dlouhá pětiminutovka bez bran-
ky a  přetahovaná o  nejtěsnější 
náskok pokračovala. Naštěstí 
naši hráči stále tahali za delší ko-
nec. Série vyloučení na obou stra-
nách se táhla do 54. minuty, kdy 
opět Juliánov dorovnal na 21:21. 
Žádnou dramatickou koncovku 
naši hráči nepřipustili, zkoncen-
trovali se a sérií tří branek v řadě 
rozhodli utkání. K tomu výrazně 
také pomohl Libor Kotík v bran-
ce, který posledních 6 minut nic 

za  svá záda nepustil. Naše druž-
stvo mužů si tak připsalo další 
body z venku a pokukuje po dru-
hé příčce druholigové tabulky.
7m hody 6/3:5/3 vyloučení: 5:6 
navíc ČK hostí Necid, počet di-
váků 35. Sled branek: 1:3, 3:5, 5:9, 
8:12, 10:14, 13:15, 16:16, 18:19, 
21:21, 21:24. Sestava a  branky: 
Kotík Libor, Poul Ondřej – Bez-
děk Jakub (6), Matušík Roman 
(3), Kaštan Jiří (2/2), Večeřa Ví-
tězslav (4), Hron Vojtěch (3), 
Živčic Pavol (3), Trojan Vítězslav 
(3/1), Pavliš David, Kubiš David, 
Necid Miloš, Kříbala Pavel, tre-
nér Vaverka Vlastimil, vedoucí 
družstva Vodák Petr.
1.	Olomouc	 18	 12	 3	 3	 528:459	 27
2.	Hustopeče	 18	 12	 1	 5	 532:498	 25
3. V. Meziříčí  18 11 2 5 496:468 24
4.	Ivančice	 19	 10	 2	 7	 497:453	 22
5.	Kostelec	n.	H.	 18	 9	 4	 5	 463:438	 22
6.	Maloměřice		 19	 10	 1	 8	 520:515	 21
7.	Telnice	 19	 8	 1	 10	 512:553	 17
8.	SK	Kuřim		 18	 7	 1	 10	 545:534	 15
9.	Prostějov	 18	 7	 1	 10	 485:507	 15
10.	Juliánov		 18	 6	 2	 10	 482:498	 14
11.	Sokolnice	 19	 4	 2	 13	 532:592	 10
12.	Brno	B	 18	 3	 2	 13	 457:534	 8

-šid-

Muži vybojovali vítězství v Juliánově

-ls-, foto: archiv FC VM

Rezerva FC v derby remizovala se Žďárem
I. B třída mužů skupina B
Velká Bíteš B – Šebkovice 1:0
Stařeč – Radostín n. O. 5:1
Měřín – Studenec 2:0
Křižanov – Přibyslavice 5:0
1.	Vladislav	 16	 12	 2	 2	 41:16	 38
2. Měřín 16 10 2 4 44:25 32
3.	Kouty	 16	 9	 1	 6	 42:24	 28
4.	Šebkovice	 16	 9	 1	 6	 36:30	 28
5.	Bystřice	nad	P.	B	 16	 9	 0	 7	 40:43	 27
6.	Studenec	 16	 8	 1	 7	 27:24	 25
7.	Stařeč	 16	 6	 3	 7	 31:25	 21
8.	Telč	 16	 5	 6	 5	 20:24	 21
9. Radostín n. O. 16 5 4 7 27:33 19
10. V. Bíteš B 16 5 4 7 16:27 19
11.	Kněžice	 16	 5	 3	 8	 25:31	 18
12.	Přibyslavice	 16	 5	 3	 8	 13:34	 18
13. Křižanov 16 4 3 9 29:32 15
14.	Jakubov	 16	 2	 3	 11	 22:45	 9

OP mužů II. třída
Nedvědice – Moravec 0:4 (0:2)
Branky: 2, Černý Martin, Čer-
vinka Pavel. Rozhodčí: Liška Jiří; 
ŽK: 2:1.

Rovečné – Os. Bítýška 0:3 (0:0)
Branky: Loucký Marek 2, Bednář 
Libor. Rozhodčí: Šoustar Jaroslav, 
Nebola Jaroslav; ŽK: 1:5.
Bory – Bobrová 3:0 (1:0)
Branky: Ochrana Miroslav, Vávra 
Martin, Chalupa Vojtěch. Roz-
hodčí: Myška Roman, Prokop 
Pavel.
1.	Nová	Ves	B	 14	 10	 1	 3	 40:17	 31
2. Moravec 14 9 3 2 44:22 30
3.	Rozsochy	 14	 8	 4	 2	 21:10	 28
4.	Hamry	 14	 8	 3	 3	 36:21	 27
5.	Svratka	 14	 7	 3	 4	 25:17	 24
6. Bory 14 7 2 5 34:28 23
7.	Rad.	Svratka	 14	 6	 5	 3	 26:23	 23
8. Os. Bítýška 14 6 1 7 21:28 19
9.	Počítky	 14	 5	 1	 8	 20:37	 16
10.	Věchnov	 14	 5	 0	 9	 18:37	 15
11.	Bobrová	 14	 4	 1	 9	 20:27	 13
12.	Bohdalov	 14	 3	 2	 9	 20:29	 11
13.	Nedvědice	 14	 3	 1	 10	 23:37	 10
14.	Rovečné	 14	 3	 1	 10	 23:38	 10

Zdroj: www.fotbal.cz

kdy a kam


