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Diskuze Radovana Necida 
s  občany se koná v  místní části 
Lhotky, Kúsky, Dolní Radslavice 
v KD ve Lhotkách v úterý 29. 4. 
2014 od 18 hodin.

Dvacet jedna kilometrů 
a kousek za jednu hodinu pa-
desát sedm minut a pětatřicet 
vteřin uběhl Radovan Necid 
v sobotu 5. dubna ulicemi 
hlavního města. Velkomezi-
říčský starosta se totiž zúčast-
nil Pražského mezinárodního 
půlmaratonu.

„Chtěl jsem dokázat sám sobě, 
že ještě nepatřím do  starého 
železa,“ vysvětluje Radovan Ne-
cid důvod, proč se k  takovému 
sportovnímu výkonu odhodlal 
a  dodává, „příště půjdu zase 
a  pak každý rok. Bude to pro 
mě důkaz, že jsem na tom pořád 
dobře.“ 
Radovan Necid má za sebou ne-
lehké životní období, zejména 
poté, co prodělal vážný zdravot-
ní problém. Proto se sám se se-
bou vsadil, že se tomu nepoddá 
a něco dokáže. Kamarád Mirek 
Štola jej přivedl na  myšlenku 
zkusit půlmaraton. Bude to zá-
žitek. Poradil mu tréninkový 
plán. Devět týdnů intenzivní 
přípravy, během níž šla tři kila 
dolů. Dvakrát týdně vytrvalostní 
tréninky v přírodě, dvakrát týdně 
fitko… Jenomže při starostování a pracovním 
nasazení všechno stihnout nešlo. „Čtrnáct dní 
před závodem jsem si chtěl zkusit uběhnout 
patnáct kilometrů. Měl jsem za sebou dvanáct 

a už jsem nemohl, byl jsem zklamaný, unave-
ný, rozhozený,“ popisuje R. Necid krizovou 
chvíli, „pomohla mi trenérka atletiky Zuzana 
Villertová.“ Ta jej nejen povzbudila, ale pora-

dila s pitným režimem, životosprá-
vou, neboť to je stejně důležité jako 
trénink. I lékař nakonec zhodnotil, 
že běžet může. A  přišel pátý du-
ben. Na  start u  nás nejznámějšího 
půlmaratonu v  Praze se postavilo 
dvanáct a půl tisíce závodníků. Vy-
bíhali postupně po  výkonnostních 
skupinách. Radovan Necid stál 
na  startu šest minut, než se mohl 
pomalu rozběhnout, tak byly po-
četné. Zpočátku šlo o to, nezamotat 
se do chumlu běžců, kteří si šlapali 
na  paty, nespadnout. Až po  čase 
ustálil tempo a opatrně začal. „Ne-
byl jsem si jistý, v životě jsem tolik 
kilometrů neuběhl,“ říká starosta. 
Zpočátku to šlo celkem dobře, jak 
ukazovaly pravidelné kontroly ki-
lometrů, času, ale i tepu na hodin-
kách. Pak však přišel osmnáctý ki-
lometr a s ním krize. Půl kilometru 
boj se sebou a chuť skončit. A pak 
zase lepší a lepší… a cíl. „Perfektní, 
skvělý pocit. Myslel jsem, že padnu 
do cíle a tam se skácím. Jenomže to 
nejde, dobíhají další a další, nejdřív 
dají každému na  krk medaili, pak 
kolem ramen fólii, poté fotka, ba-
nán, voda, iontový nápoj…“ 
Z celkového počtu startujících jich 

do cíle doběhlo necelých devět tisíc. 
Radovan Necid na 4723. místě a ve své katego-
rii MM45 388. z 637. „Rozeslal jsem mamince, 
rodině a kamarádům esemesku: Žiju, pošli to 
dál…!“
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Město s krajem začnou společně stavět hřiště a park

Plánek ukazuje, jak by měl vypadat prostor mezi 
domovem seniorů a školou. Foto: archiv měú

Ruší vypouštění vody ve 
prospěch vodáckých akcí
Aktuální hydrologická situace 
a  převládající suché počasí nedo-
voluje z nádrží vypouštět více vody, 
než je nezbytně nutné. Povodí Mo-
ravy, s. p., ruší veškeré vypouštění 
vody z  vodních děl v  jeho správě 
ve prospěch vodáckých akcí, a to až 
do odvolání. Průtoky řek a potoků, 
které zásobují nádrže vodou, se po-

hybují hluboko pod dlouhodobým 
průměrem. Povodí Moravy, s. p., 
tak musí s vodou šetřit. 
Bez možnosti navýšení průtoku se 
musí obejít i  zájemci, kteří chtějí 
využití vodácký kanál pod vodním 
dílem Vír I.

Bc. Gabriela Tomíčková, 
Povodí Moravy, s. p.

Multifunkční park a hřiště 
v Čechových sadech ve Velkém 
Meziříčí vzniknou jako společ-
ný projekt města a Kraje Vyso-
čina. Stavba by měla začít již 
teď ve druhém čtvrtletí roku, 
a to v zarostlém, neudržova-
ném prostoru mezi domovem 
pro seniory a základní školou 
na Oslavické ulici.

Postavit vedle krajského zaří-
zení domova pro seniory park 
plánoval Kraj Vysočina již dlou-
hodobě. Myšlenka spojit jej se 
záměrem města zrekonstruovat 
nevyužívané hřiště vedle školy 
vznikla o  něco později a  kraj ji 
podpořil. Jejím základem je pro-
pojit oba prostory a otevřít je ne-
jen seniorům a  dětem, ale všem 
generacím.
„Projekt na  multifunkční park 
u  domova pro seniory je schvá-
len a finančně pokryt v krajském 
rozpočtu,“ potvrdil krajský rad-
ní pro sociální oblast Petr Krčál 
s  tím, že je finančně vyčíslen 
na  více než pět milionů korun. 
Město se k projektu kraje připojí 
se stavbou víceúčelového hřiště 

s  umělým povrchem. „Jeho ko-
nečnou podobu jsme projednali 
s  náměstkem hejtmana Vladi-
mírem Novotným a  s  radním 
Petrem Krčálem ve  čtvrtek 10. 
dubna,“ informoval místosta-
rosta Josef Komínek a  dodal, že 
kraj městu přislíbil dotaci nebo 
finanční dar na hřiště. 
„Mohly by to být asi dva miliony,“ 
sdělil Krčál. Definitivní částku 
bude vedení kraje teprve schva-
lovat. Přitom celkové finanční 
náklady projektu města jsou 5,9 
milionu korun. Park bude sloužit 
celému městu, všem generacím 
i lidem s handicapem, s duševní-
mi poruchami, s Alzheimerem… 
Podle Petra Krčála se v něm bu-
dou prolínat zóna s  cvičebními 
prvky pro mladé i  starší k  pro-
cvičování motoriky, se zónou 
odpočinkovou osazenou lavička-
mi. Nebude chybět malé atrium 
k pořádání společenských a kul-
turních akcí. Vše budou propojo-
vat cesty, i tzv. memory koridory, 
jež pomohou například nemoc-
ným Alzheimerovou chorobou 
oživovat vzpomínky.

Pokračování na straně 4

Bude uzavřen Bezděkov 
i silnice v Uhřínově
K uzavírce místní komunikace na ulici Bezděkov dojde v pondělí 
28. 4. 2014 od 8 do 12 hodin a ve středu 30. 4. 2014 od 8 do 12 
hodin z  důvodu opravy střechy domu č. 431/16. Jednosměrná 
komunikace Bezděkov bude uzavřena pro motorovou dopravu 
u domu č. 431/16, bez objížďky.

Od  15. 4. do  30. 9. 2014 je uzavřena silnice č. III/3494 v  obci 
Uhřínov z důvodu její rekonstrukce. Je uzavřena v km cca 5–5,5 
od křižovatky silnice č. III/3494 a  č. III/3497 pod obcí až 200 m 
před kostelem. Navržená objížďka: po  silnici č. III/3496, číslo 
III/3494 a č. III/349 směr Horní Radslavice, Pohořílky, křižovatka 
II/349 a III/3494. –měú–

Radovan Necid se vsadil sám se sebou, že uběhne 
půlmaraton. A vyhrál

Starosta Radovan Necid v ulicích Prahy běží půlmaraton. 
Foto: archiv R. Necida. Více foto na našem webu.

Martina Strnadová

Uzavírka obce Uhřínov. MěÚ VM

AKKOMÍNY spol. s r. o., U Stadionu 1, Břeclav
Tel.: 608 806 491, e-mail: akkominy@seznam.cz

A K K O M Í N Y
– vložkování komínů nerezovými vložkami
– montáže dvouplášťových nerez komínů
– výměny kouřovodů
– frézování zadehtovaných komínů
– kontroly a čištění komínů

NERISKUJTE OTR AVU CO  POUŽÍVÁNÍM 
NE VY VLOŽKOVANÉHO KOMÍNU!
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Do partnerského Valašského 
Meziříčí se vypraví ředitelé 
příspěvkových organizací 
a lidé, kteří se starají o kulturu. 
Na návštěvě Valašského Meziří-
čí se na tom s tamní radnicí 
dohodli představitelé Velkého 
Meziříčí.

„Chceme, aby se navzájem ne-
navštěvovali politici, ale aby se 
se svými protějšky potkali lidé, 

kteří pořádají konkrétní akce,“ 
řekl velkomeziříčský starosta 
Radovan Necid. Na Valašsko tak 
například pojede ředitel ZUŠ, 
Jupiter clubu, muzea, knihovny, 
vedoucí odboru kultury a další.
Tato dohoda byla hlavním cílem 
minulé cesty Velkomeziříčských 
do Valašského Meziříčí.
Radnice města Velké Meziříčí 
totiž navazuje přátelství s  měs-
ty a  obcemi, které mají v  názvu 

slovo Meziříčí. „Jsem rád, že nás 
naši přátelé přijeli navštívit (na 
snímku). Doufám, že se jim tady 
líbilo přinejmenším tolik, jak se 
nám líbilo ve  Velkém Meziříčí. 
Přál bych si, aby se i nadále roz-
víjela naše spolupráce, do  které 
se v  budoucnu zapojí i  ostatní 
městské organizace,“ zhodno-
til návštěvu starosta Valašského 
Meziříčí Jiří Částečka.

-ran-, foto: archiv MěÚ

S Valachy se poradí pracovníci v kultuře

Opraví hřiště a přidají lanové centrum

Víceúčelové hřiště na Oslavic-
ké ulici ve Velkém Meziříčí, 
v areálu pod dětským doprav-
ním hřištěm, se nejspíš dočká 
opravy.

„Multifunkční hřiště je ve  špat-
ném stavu, jak povrch, tak 
oplocení. Chceme je kompletně 
opravit,“ uvedl místostarosta Jo-

sef Komínek a  dodal, „vedle je 
plocha, kde by mělo vzniknout 
malé lanové centrum.“ Projekt je 
již připraven a město jej chce re-
alizovat s přispěním dotace ČEZ. 
„Do  konce května bychom se 
měli dozvědět, zda dotaci do-
staneme. Pokud ano, začátkem 
června by mohly začít práce, 
aby již o  prázdninách bylo hřiš-

tě v provozu,“ sdělil J. Komínek. 
Výměna povrchu hřiště a  oplo-
cení má vyjít zhruba na čtyři sta 
tisíc korun. Lanové centrum je 
vyčísleno na dalších tři sta třicet 
tisíc korun. Určeno bude menším 
dětem.  Počítá s překážkami níz-
ko nad zemí, jež nevyžadují žád-
ný jisticí systém, pouze dohled.
Text a 2x foto: Martina Strnadová

Informace k vydávání voličských 
průkazů při volbách do EP
Volby do Evropského parlamen-
tu vyhlásil prezident republiky 
na dny 23. a 24. května 2014 
(pátek, sobota).

V těchto volbách bude možno vo-
lit také na  voličský průkaz. Volič-
ský průkaz vydá buď obecní úřad 
voliči, který nebude moci nebo 
nehodlá volit ve  „svém“ volebním 
okrsku, nebo zastupitelský úřad vo-
liči, který je státním občanem ČR, 
má bydliště v územním obvodu to-
hoto zastupitelského úřadu a je za-
psán ve zvláštním seznamu voličů 
vedeném zastupitelským úřadem. 
Voličský průkaz opravňuje voliče 
ve  dnech voleb do  EP k  hlasová-
ní v  jakémkoliv volebním okrsku 
pouze na území České republiky.
K  tomu, aby volič mohl volit 
na  voličský průkaz, musí podle § 
30 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., 
o  volbách do  Evropského parla-
mentu a o změně některých záko-
nů, ve  znění pozdějších předpisů 
(dále jen „volební zákon“), požádat 
o  jeho vydání. Žádost o  vydání 
voličského průkazu musí být vždy 
písemná.
Pokud volič zasílá žádost o vydání 
voličského průkazu poštou, musí 
být jeho podpis úředně ověřen. 
Úředně ověřený podpis voliče se 
vyžaduje i v případě, že jeho žádost 
o  vydání voličského průkazu do-
ručí na  obecní nebo zastupitelský 
úřad jiná osoba.
Úřední ověření podpisu voliče 
provádějí:
1) úřady, kterými jsou podle zá-
kona č. 21/2006 Sb., o  ověřování 
shody opisu nebo kopie s  listinou 
a  o  ověřování pravosti podpisu 
a  o  změně některých zákonů (zá-
kon o ověřování), ve znění pozděj-
ších předpisů, 
1a) krajské úřady, obecní úřady 
obcí s rozšířenou působností, obec-
ní úřady, úřady městských částí 
nebo městských obvodů územně 

členěných statutárních měst a úřa-
dy městských částí hlavního měs-
ta Prahy, jejichž seznam stanoví 
prováděcí právní předpis, újezdní 
úřady, 
1b) držitel poštovní licence a Hos-
podářská komora ČR 
2) notáři na  základě zákona č. 
358/1992 Sb., o  notářích a  jejich 
činnosti (notářský řád), ve  znění 
pozdějších předpisů.
Při ověření podpisu u  správních 
úřadů (tj. pouze u uvedených pod 
bodem 1a) lze využít osvobození 
od správního poplatku podle usta-
novení § 8 odst. 2 písm. f) zákona 
č. 634/2004 Sb., o správních poplat-
cích, ve znění pozdějších předpisů, 
jež stanoví, že od  poplatků jsou 
osvobozeny úkony pro účely využi-
tí volebního práva. Tuto skutečnost 
správní úřad u úkonu vyznačí. 
Držitel poštovní licence a  Hospo-
dářská komora České republiky 
mohou za  provedení správního 
úkonu podle § 8a odst. 2 a  3 zá-
kona číslo 365/20000 Sb., o  infor-
mačních systémech veřejné správy 
a o změně některých dalších záko-
nů, ve  znění pozdějších předpisů, 
požadovat poplatek. Poplatek po-
žadují i notáři.
Volič může požádat u  obecního 
nebo zastupitelského úřadu o  vy-
dání voličského průkazu i osobně. 
Žádost o vydání voličského průka-
zu může volič (pokud ji již nemá 
sepsánu) vyhotovit na  tomto úřa-
dě; potom není třeba, aby byl jeho 
podpis na písemné žádosti úředně 
ověřen, neboť příslušný pracovník 
na  obecním nebo zastupitelském 
úřadě, kterému volič žádost pře-
dává, může nahlédnutím, např. 
do  platného občanského průkazu 
nebo platného cestovního pasu 
předloženého voličem, sám ověřit 
jeho totožnost a  učinit o  tom zá-
znam. Žádost o vydání voličského 
průkazu lze podat již v  současné 
době, nejpozději však musí být do-

ručena příslušnému úřadu 15 dnů 
přede dnem voleb, tj. 8. května 2014 
do 16 hodin. To, že nelze podávat 
žádost o vydání voličského průkazu 
až do okamžiku uzavření seznamu 
voličů pro volby do  Evropského 
parlamentu, vyplývá z  povahy 
a  rozsahu voleb do  Evropského 
parlamentu. V těchto volbách mo-
hou státní občané České republiky 
hlasovat navíc na  území jiného 
členského státu EU. Údaje o  zápi-
sech státních občanů ČR do voleb-
ní evidence v jiném členském státě 
přejímá Ministerstvo vnitra ČR 
jako komunikační centrála a  dále 
je sděluje obecním úřadům, kde 
byl takový volič naposledy veden 
ve stálém seznamu voličů.
Stejně tak zastupitelský úřad vo-
ličský průkaz nevydá, obdrží-li 
od Ministerstva vnitra ČR sdělení, 
že o takový zápis požádal volič za-
psaný v  jeho zvláštním seznamu 
voličů. 
Omezením lhůty pro podávání 
žádostí o vydání voličského průka-
zu na dobu od vyhlášení voleb, tj. 
od 19. února 2014 do 15 dnů přede 
dnem voleb, tj. 8. května 2014, má 
být zabráněno možnosti dvojího 
hlasování ve volbách do Evropské-
ho parlamentu.
Obecní úřad nebo zastupitelský 
úřad nejdříve 15 dnů přede dnem 
voleb, tj. 8. května 2014, předá vo-
ličský průkaz osobně voliči nebo 
osobě, která se prokáže plnou mocí 
s ověřeným podpisem voliče žáda-
jícího o vydání voličského průkazu, 
anebo jej voliči zašle.
Na Městském úřadu Velké Mezi-
říčí lze žádost o vydání voličského 
průkazu podat u  Evy Krejskové, 
Náměstí 14/16 (nad kanceláří 
České spořitelny), 1. patro, dveře 
č. 102, tel.: 566  781  170, e-mail: 
krejskova@mestovm.cz, a ve svá-
tek dne 8. května 2014 v době od 8 
do 16 hodin na podatelně úřadu. 

Správní odbor MěÚ Velké Meziříčí

Ztracené dítě bylo nalezeno v pořádku
Do mimořádné pátrací akce  
u Hrbova bylo nasazeno 
pětadvacet policistů a patnáct 
hasičů.

Mimořádnou událost – pohře-
šování tříletého chlapečka – mu-
seli dne 8. 4. krátce po  poledni 
řešit policisté Krajského ředitel-
ství policie kraje Vysočina. Dítě 
bylo po hodině pátrání nalezeno 
v pořádku.
Tříleté dítě z  Hrbova na  Žďár-
sku ve  společnosti své mamin-
ky se při venčení psa najednou 
ztratilo. Policisté integrovaného 
operačního střediska okamži-
tě po  oznámení zmizení dítěte 
do místa vyslali všechny dostup-
né policejní hlídky k propátrává-
ní přilehlého okolí domu. 
Do pátrací akce se v místě zapo-
jili policisté z Obvodního oddě-
lení Velké Meziříčí a jejich kole-
gové z  územního odboru Žďár 

nad Sázavou, včetně kriminalis-
tů. Do  akce byli povoláni také 
profesionální a dobrovolní hasiči 
a  pomáhali i  další dobrovolníci 
z řad místních občanů. Na místo 
byli vysláni také policejní psovo-
di a do pátrací akce byl nasazen 
vrtulník letecké služby Policie 
ČR. Policisté ve  vrtulníku měli 
za  úkol propátrat okolní pol-
ní a  lesní pozemky. K  výjezdu 
na  místo byli připraveni i  po-
licisté z  dalších útvarů v  rámci 
krajského ředitelství.
Policisté získali od matky chlap-
ce podrobný popis dítěte, včetně 
jeho oblečení tak, aby se do pá-
trání mohly zapojit také sdělo-
vací prostředky. Pátrací relace 
proběhla v  místním obecním 
rozhlase. Po hodině pátrání při-
šla dobrá zpráva – tamní trak-
toristé, kteří se vraceli na  pole 
k provádění zemědělských prací, 
spatřili při přejezdu pole chlapce 

i s  jeho psem. Chlapec se pohy-
boval na  poli zhruba kilometr 
od místa svého bydliště. Ve stej-
ný okamžik už o  pohybu dítěte 
věděli také policisté ve vrtulníku. 
Klučík  byl v pořádku a mohl být 
předán do péče matky. Další vy-
slané policejní hlídky byly proto 
ještě před jejich příjezdem staže-
ny. Policisté při pátrání po dítě-
ti nemohou nikdy nic podcenit 
a  i  v  tomto případě byla velice 
důležitá každá minuta, protože 
nebylo možné v  daný okamžik 
vyloučit, že se dítě vzhledem  
ke  svému nízkému věku nena-
chází v bezprostředním ohrožení 
života. Policisté musí v takových 
případech od  samého počátku 
zmizení dítěte pracovat se všemi 
možnými verzemi, a to i s tako-
vou, že se dítě mohlo stát i obětí 
trestného činu. 
(Rodiče děkují policistům na stra-
ně 8 - pozn. red.) -PČR-

Mladý řidič při nehodě u Tasova zemřel
Časně ráno 18. 4., krátce před třetí hodinou, jsme 
přijali oznámení o havárii osobního vozidla, která 
se stala na  silnici II/392 mezi obcemi Tasov a  Či-
kov na  Žďársku. Šestadvacetiletý řidič osobního 
vozidla Opel Omega nezvládl řízení vozidla, vyjel 
mimo komunikaci, kde narazil do stromu. Při havá-
rii utrpěl smrtelné zranění. Ve vozidle cestoval sám. 
Další okolnosti nehody vyšetřují policisté z doprav-

ního inspektorátu Žďár nad Sázavou. Za uplynulých 
čtyřiadvacet hodin šlo o druhou dopravní nehodu 
v našem kraji, která měla tragické následky. Během 
17. a  18. 4. v  noci jsme v  kraji vyšetřovali celkem 
21 dopravních nehod, při kterých byly dvě osoby 
usmrceny, jedna osoba byla těžce zraněna a  jede-
náct účastníků bylo zraněno lehce. Všechny nehody 
se obešly bez zjištění alkoholu u řidičů. -PČR-
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Od poloviny dubna začali uži-
vatelé honiteb obnovovat síť 
pachových ohradníků kolem 
silnic na Vysočině. 

Ohradníky stojí na  stovce ki-
lometrů komunikací v  regionu 
a pomáhají snižovat četnost ha-
várií automobilů se zvěří. Letoš-
ní údržba přijde zhruba na  dvě 
stě tisíc korun a kromě Kraje Vy-
sočina se na ní podílí také Nada-
ce pojišťovny Generali. Pachové 
ohradníky umisťují na  vytipo-
vaná riziková místa myslivecké 
spolky. 
„Ohradníky pomáhají snižovat 
četnost havárií automobilů se 
zvěří. Díky nim se ve vybraných 
úsecích podařilo omezit počet 
střetů až o  66 procent,“ uvedl 
radní Kraje Vysočina pro oblast 
životního prostření a  zeměděl-
ství Zdeněk Chlád.
Ze statistik oblastních myslivec-
kých svazů na  Vysočině a  do-
stupných dat Policie České re-
publiky se počet střetů se zvěří 
na silnicích regionu snížil oproti 
roku 2009 o přibližně o 66 pro-
cent. Meziročně klesl o  12 pro-
cent. 
Kilometr osazení nebo obno-
va pachových ohradníků stojí 
kolem 2.000 korun. Pachové 
ohradníky tvoří cca 1,2 metru 
vysoké dřevěné kůly. Od začátku 
projektu jich bylo v regionu osá-
zeno více než sedm tisíc. Na kůly 
je ručně nanesena montážní 
pěna. Do ní je aplikována odpu-
divá látka, která imituje pachové 
prvky predátorů nebo lidí. Kraj 
Vysočina metodu ochrany zvě-
ře i  motoristů prostřednictvím 
pachových hradníků podporuje 
od roku 2010, a  to díky podpo-
ře Nadace pojišťovny Generali, 
která pravidelně dotuje tuto ak-
tivitu 150 tisíci korunami.

• Co a  kdy vás přimělo k  tomu, 
abyste obnovili tradici ochotnické-
ho divadla v Tasově?
Josef: K  divadlu mám od  jakživa 
kladný vztah a myšlenka obnovení 
tradice, která měla v  Tasově před 
více než padesáti lety velké úspěchy, 
mě utvrdila v založení divadelního 
spolku.
K tomu už jen několik kamarádů, 
kteří slíbili podporu, a  mohlo se 
začít! Letos to jsou již tři roky. To je 
hrozné, jak ten čas letí, že? (smích)
• Kdo je autorem názvu Tastyjátr 
a kdo hlavním motorem spolku? 
Josef: Tyjátr je pro mě každé ochot-
nické divadlo a  Tas si domyslí asi 
každý sám. Název byl tedy vymyš-
len v první minutě založení spolku. 
Hlavním hnacím motorem bylo, je 
a vždy bude publikum, kterému se 
představení líbí.  
Bohdan: Hlavním motorem je bez-
pochyby Josef M., i když tuto chvá-
lu nerad slyší, tak je tím motorem, 
který vše tlačí dopředu a  přichází 
s prvními náměty.
• Kolik stálých členů má váš soubor 
a odkud většina z nich pochází? 
Josef: Počet stálých členů je tak 
trochu nestabilní, někteří se od-
stěhovali, někteří odešli za  prací 
do zahraničí či měli jiné soukromé 
důvody k přerušení činnosti. Přišli 
ale i  noví, kteří se aktivně zapojili 
do „ochotnické“ spolupráce. Zdra-

vé jádro „Tastyjátrovníků“ je asi 
kolem osmi osob a členové spolku 
jsou jak z Tasova, tak i Velkého Me-
ziříčí.
Bohdan: Ono je těžké vyjmeno-
vat všechny, kteří nejenom aktivně 
hrají na  jevišti, ale i  ty, kteří nám 
pomáhají. Docela bych se bál, že 
na někoho zapomeneme. Těch lidí, 
kteří nám pomáhají ať s  výrobou 
či zapůjčením rekvizit nebo třeba 
přípravou hudebních podkladů, je 
hodně. Většinou jsou rekrutováni 
z  rodinných řad anebo z  lidí nám 
blízkých a známých.  
• Diváci mohli vidět dvě vaše hry – 
loni Dělej, jak myslíš a v letošním 
roce Jak ten čas letí. Kde jste brali 
inspiraci k těmto svým námětům?
Josef: Inspirace je vždy fůra kolem 
nás všech, jen ji uchytit a zazname-
nat. To by se člověk někdy až podi-
vil, o čem všem se dá psát...
Bohdan: Náměty má na  svědomí 
Josef a jeho žena Naďa, hlavní práci 
na scénářích jsme pak dělali spolu 
a velkou měrou do  scénáře zasáhl 
i  každý herec ve  své roli. Některé 
věci ve scénářích pak psal sám ži-
vot.
• Jaké poselství měla tato druhá 
hra posluchačům přinést?
Josef: Lidé by se měli zamyslet nad 
současnou uspěchanou dobou 
a jestli si vlastně užívají dostatečně 
života. Já osobně si k  těmto otáz-

kám dodám ještě známé moudro 
„každý svého štěstí strůjce“ a mohu 
říci, že si občas protiřečím...
Bohdan: Snažili jsme se lidem 
ukázat a připomenout, co všechno 
lidstvo za  celou svoji existenci už 
dokázalo a  že každý z  nás je tady 
z celkového litdského bytí jen ma-
lou chviličku, tak aby si tu chviličku 
co nejvíce užil a žil podle svého nej-
lepšího vědomí a svědomí.
• Letošní hra trvala více než hodi-
nu a půl bez přestávky, je poměr-
ně obsáhlá, máte představu, kolik 
času vám vzala její příprava? 
Josef: Prosím další otázku, celý 
jsem se orosil. 
Bohdan: No, na  to radši ani ne-
vzpomínat...  Aktivně jsme začali 
psát v létě. Na podzim jsme natáčeli 
videa a začali pomalu shánět kostý-
my a rekvizity a seznamovat kolegy 
herce. Vlastní zkoušení začalo ně-
kdy od prosince. Od ledna potom 
každý týden jedna zkouška.
• Váš styl zahrnuje kombinaci he-
reckého projevu s  videoprojekcí 
na  plátně v  sále, jíž prokládáte 
jednotlivé herecké vstupy. Kde jste 
kupříkladu natáčeli skvělou scé-
nu Přemysla Oráče s  kravičkami 
a pluhem? 
Josef: Raritu, jako je sehnání maji-
tele volského či kravského způsobu 
orání, se nám nedařilo nikde obje-
vit. Já už zoufale oslovil známého, 
který pracuje v České televizi, zda-li 

nemá na někoho takového kontakt. 
Ve stejný den mi volal Bohdan, že 
měl kliku a našel nedaleko v Krás-
něvsi přesně to, co potřebujeme. No 
prostě, jak říká klasik, „Svět je malý 
a o náhody tu není nouze…“   
Bohdan: No nevím, jestli může-
me vše prozradit, aby nám lokalitu 
neokoukli kolegové z Hollywoodu 
(smích), ale když to zůstane mezi 
námi, tak to bylo u Krásněvsi, což 
pozorný divák jistě poznal z navi-
gace, se kterou Přemysl oral.
• Jak se vám podařilo získat do kli-
pu známé herce Jitku Schneidero-
vou a Jakuba Koháka? 
Josef: Jeden známý mého známé-
ho má známou a ta zná kamaráda 
známého od Jakuba Koháka. Každý 
každému něco dlužil, tak se to pros-
tě jednoduše domluvilo.
Bohdan: To je zásluha Josefa. Já si 
to jen odrežíroval… (úsměv)
• Kde jinde, než v Tasově, Velkém 
Meziříčí či v  KD Velká Bíteš (27. 
4.) vás mohou diváci ještě vidět?
Josef: No nevím, zda-li to mohu 
prozradit, ale měli jsme štěstí v hle-
dišti při loňské premiéře na zástup-
kyni jednoho renomovaného br-
něnského divadla a dostali nabídku 
vystupovat i tam. Brno je tedy naše 
další destinace.
• Hodláte se i nadále věnovat ko-
mediálnímu žánru, či změníte 
‚směr‘?
Josef: Víte, já si myslím, že v dnešní 

vypjaté době je třeba se občas za-
smát. No, a když se zadaří humor 
zkombinovat i  s  nějakým vážným 
tématem, tak to nemá chybu. Dle 
mého názoru je komediální žánr 
určitě ten správný směr.
Bohdan: Já si myslím, že ochotníci 
by se neměli brát moc vážně a měli 
by roznášet humor. Takže já se 
budu přiklánět vždy spíše k  tomu 
humoru.
• Na jaký kousek se tedy mohou di-
váci těšit příště?
Josef: Několik dní před premiérou 
jsem byl velice unavený a prohlásil 
jsem, že už nikdy více. Necelých 24 
hodin po premiéře jsem začal psát 
hrubý námět dalšího kusu, nenako-
pali byste mě někam…?
Další projekt bude asi pohádka, 
tak trochu jiná, než klasika z  tele-
vize. Bude to pohádka nejenom 
pro dospělé, avšak nevhodná pro 
děti do dvou let (smích).  Pracovní 
název je „O Medovém království “ 
a měla by být opravdu určena pro 
všechny věkové kategorie.   
• Pokud by měl někdo zájem 
o  DVD s  vašimi představeními, 
která jste již natočili, kam se může 
obrátit?
Josef: Na našeho prodejního part-
nera, a  tím je hospůdka U Dalasa 
v Tasově, a na program. odd. Jupi-
ter clubu ve Velkém Meziříčí.

Rozhovor připravili: Josef Mladý, 
Bohdan Vítek a Iva Horká

Realizační tým při natáčení v Praze na společném fotu s Jitkou Schneiderovou 
a  Jakubem Kohákem.  Foto: archiv Tastyjátru

Další informace získá-
te na webových strán-
kách Kraje Vysočina 
www.kr-vysocina.cz

Rozhovor s ochotníky nejenom o tom, jak letěl čas s Tastyjátrem

Studenti zdejšího gymnázia mají dočasnou spolužačku. Přijela až z Chile
Na začátku druhého pololetí zavítala na Gymnázium ve Vel-
kém Meziříčí do třídy 7. A nová studentka. Jmenuje se 
Florencia Galleguillos Neumann, je jí 17 let a pochází z Chile. 
Do České republiky se dostala v rámci projektu, který se zabý-
vá prolínáním odlišných kultur. Flo zde bude chodit do školy 
až do konce roku, takže má možnost naučit se cizí jazyk, 
poznat nové spolužáky a kamarády, jiný národ nebo způsob 
života. Doufáme, že se jí u nás bude líbit, a abychom tento 
neobvyklý pobyt přiblížily veřejnosti, rozhodly jsme se udělat 
s ní rozhovor. 

Z jaké oblasti a města v Chile pocházíš? 
Z  města Temuco na  jihu Chile. Žije tam asi 200  000 obyvatel, 
na české poměry jde o větší město. 
Jak dlouho ti trvá cesta do školy?
Do školy obvykle jezdím autem nebo autobusem, což trvá přibliž-
ně 5 minut. Pokud se rozhodnu jít pěšky, zabere mi cesta 20 minut 
a někdy i tři čtvrtě hodiny, když jdu pomalu.
Jakou historii má tvoje škola? 
Škola, do které chodím, má asi stoletou tradici a zpočátku byla ve-
lice prestižní a uznávaná. Její věhlas se ale do dnešní doby bohužel 
příliš nedochoval. Řekla bych, že je to proto, že je placená napůl 
státem a rodiči.
Kolik je ve třídě, kterou navštěvuješ, žáků?
Naše vyučování je rozdělené na  ranní a  odpolední. Ráno je nás 
ve třídě 37, při odpoledních hodinách je nás tam 50.
Jaké předměty se v letošním ročníku vyučují?
Letos jsme rozděleni do  tří skupin podle zaměření. První skupi-
na – humanitní – se specializuje na  předměty, jako španělština, 

sociologie nebo dějepis. Druhá, biologická skupina, se po celý rok 
zabývá hlavně biologií, chemií a fyzikou. Poslední skupina je ma-
tematicko-chemikálně-fyzikální. Kromě těchto předmětů máme 
samozřejmě ještě angličtinu, tělocvik, informatiku a výtvarku.
Do které skupiny patříš? Který z těchto předmětů máš nejraději 
a který naopak nemusíš? 
Jsem v humanitní skupině. Nejvíc mě baví asi výtvarka. Matemati-
ka také není špatná, ale nesnáším geometrii!
Jak na vaší škole vypadá vyučování? 
Od vašeho vyučování se dost liší. Už jen tím, že u nás jedna vy-
učovací hodina trvá 90 minut, někdy dokonce 2 hodiny. Poté je 
vždy 15 minut přestávka, přičemž pauzu na oběd máme 45 minut. 
Vyučování začíná v 8.10 a končí buď v 15.25, nebo v 17.00. I naše 
známkování je jiné. Nemáme stupnici jen od  jedné do  pěti, ale 
rovnou od jedné do sedmi. 
A to není všechno. Když dostaneš jedničku, vůbec nejsi nejlepší, 
právě naopak! Nejlepší známka je u nás 7. Školní rok se také na-
prosto liší. 
Začínáme v  březnu a  končíme v  prosinci. V  červenci máme dva 
týdny zimní prázdniny, v  září pak týden jarních, a  když skončí 
školní rok, máme prázdniny ještě zhruba 2 měsíce a 15 dní.
Čím by ses chtěla stát, až dokončíš školu?
Ráda bych byla logopedkou a pomáhala dětem a lidem, kteří špat-
ně mluví.
Čteš ráda? Pokud ano, co čteš nejraději?
Ano, ráda si něco přečtu. Má oblíbená kniha je „Summer in trou-
sers“. Ve škole máme povinnou četbu – vždy musíme přečíst jednu 
knihu za měsíc. Ale tu nemám moc ráda, knihy z povinné četby mi 
připadají nudné. Každopádně jestli můžu i říct, kterou knihu ráda 

nemám, jsou to ty o Sherlocku Holmesovi, ty mě opravdu nebaví.
Máš nějaké sourozence nebo domácí mazlíčky?
Mám mladšího bratra, je mu 14 let, chodí zatím na první stupeň 
a  jmenuje se Diego. Co se zvířat týče, mám doma vodní želvu – 
jmenuje se Donatello. Také máme psa Kiaru.
Jaké máš koníčky?
Ráda chodím na kolečkové brusle a ven s kamarády, nebo chatuji. 
Obzvlášť teď, když jsem tak daleko od přátel a rodiny.

Studentky 7. A při rozhovoru se svou dočasnou 
spolužačkou Florencií (druhá zprava). Foto: archiv GVM
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Zleva: Bohdan Vítek a Josef Mladý. Foto: archiv 
Tastyjátru

Pachové ohradníky 
chrání silnice na 
Vysočině

Ing. Eva Neuwirthová, 
KrÚ Kraje Vysočina



stRana 4 www.VelKomezIRIcsKo.cz | číslo 16 | 23. dubna 2014 stRana 5 www.VelKomezIRIcsKo.cz | číslo 16 | 23. dubna 2014

Studenti zdejšího gymnázia mají 
dočasnou spolužačku...
Jakou hudbu posloucháš? Kteří zpěváci, zpěvač-
ky a skupiny jsou v Chile populární?
Nejvíc poslouchám asi pop. Ten je v  Chile mezi 
mladými také nejoblíbenější. Skoro všichni poslou-
chají Rihannu, Adele, Lady Gaga, … 
Které máš ráda filmy?
Nesnáším akční filmy! Na druhou stranu mám ráda 
komedie a romantické filmy. Zbožňuji Titanic!
Také chodím ráda do kina, ale v Chile je kino šíleně 
drahé. Když se chcete podívat na nějaký nový film, 
musíte zaplatit třeba 8 700 pesos, což je u vás kolem 
300 Kč. 
Jaké sporty máš ráda? Hraješ nějaký závodně, 
nebo jsi spíš pasivní sportovec?
Abych pravdu řekla, tak sport moc nemusím. Kdy-
bych ale měla jmenovat nějaký svůj oblíbený sport, 
byly by to asi kolečkové brusle, na těch jezdím ráda. 
Jinak ale sport ani v televizi příliš nevyhledávám.
Jaká je tvoje oblíbená barva?
Rozhodně růžová, tu mám nejradši.
Co tě dokáže rozčílit? 
Tak to nevím, jsem spíš klidný člověk, kterého nic 
nerozhází. Ale je fakt, že dlouhé domácí úkoly mě 
dokáží rozčílit.
Co tě naopak potěší?
To je tak těžké říct! Mám radost z každého nového 

dne, dokážu se radovat z  maličkostí, každodenní 
situace mě baví a těší.
Na co jsi ve svém životě nejvíc pyšná?
Asi na to, že jsem dokončila druhý stupeň s dobrý-
mi známkami.
Po čem se ti v Česku stýská?
Možná budete překvapené, ale momentálně po ni-
čem. Je pravda, že první týden mi tu hodně chyběla 
rodina a kamarádi, ale teď jsem tu spokojená.
Co tě v České republice zatím nejvíc překvapilo?
Musím říct, že tady jsou samí přátelští a milí lidé. 
Ne, že by nebyli i u nás, ale tady je to jiné. Možná 
dokonce i ve větší míře.
Celkově město Velké Meziříčí se mi moc líbí, je 
skvělé. Líbí se mi zdejší architektura, obzvlášť bu-
dova vaší školy.
Už umíš něco říct česky?
Ano, už toho umím docela dost. Dokonce umím 
i fráze jako: Ahoj! Jak se máš? Mám se dobře. Dob-
rý den, jedete do Brna? Děkuji. Dobrou chuť.
Co se slovíček týče, umím například: učitel, učitel-
ka, oběd, dům, most, sklenice, hrnek, … Učím se 
jich hodně a některá prý legračně vyslovuji.  

Za milý rozhovor děkují studentky 7. A: 
Kateřina Doleželová, Andrea Lázničková, Monika 

Robotková a Nikola Zemanová

Pokračování ze strany 3
Víceúčelový prostor vedle druhé základní školy 
bude tvořen třemi hřišti vedle sebe. „Dva stej-
né kurty s  umělým trávníkem bude možné využít 
na minifotbal, volejbal apod. Třetí bude na beach-
fotbal či beachvolejbal, tedy s pískem. To ve městě 
ještě nikde nemáme a je to nyní mezi lidmi popu-

lární,“ popsal Josef Komínek konečnou podobu 
multifunkčního hřiště, o  jejíchž variantách vedení 
města dlouze diskutovalo. Vedle beachkurtu bude 
ještě i malá tribuna. V prostoru bude umělé osvětle-
ní, oplocení ze sítí, malý sklad, dlážděná přístupová 
cesta i nová zeleň.

Město s krajem začnou společně stavět...
Pokračování ze strany 1

Martina Strnadová

Prostor, kde by měla být v budoucnu tři hřiště. Za nimi pak je plánován parčík. 
Foto: Martina Strnadová

fotogalerie 

Na okružní křižovatce Karlov - Františkov už je  podél vstupu na fotbalový 
stadion vybetonovaná vysoká opěrná zeď. 2x foto: Martina Strnadová

 Kolem vstupních věží velkomeziříčského zámku vyrostlo 
lešení. Opravou projde fasáda. 2x foto: Antonín Dvořák

O Moravském Horácku

Srdce Horácka, o. s.
Velké Meziříčí 
ve  spolupráci se Spolkem žen Velké Meziříčí, 
Muzeem Velké Meziříčí a Místním sdružením 
Horácko Moravské národní obce pořádá kul-
turně-vzdělávací odpoledne 
O Moravském Horácku.
Neděle 4. 5. 2014 od 14 do 18 hodin, budova 
bývalého luteránského gymnázia, Náměstí (na-

proti kostelu sv. Mikuláše) ve Velkém Meziříčí. 
Program: přednášky o  Horácku (stavby, zvy-
ky, kroje, pokrmy), vystoupení podhoráckého 
souboru Bítešan, folklorního souboru z Břez-
níka a představení nového folklorního souboru 
Horácký Medřičan. 
Prezentace knih s  uvedenou tematikou 
a ochutnávka horáckých pokrmů atd. 
Občerstvení zajištěno.
Akce se koná za finanční podpory MAS Most 
Vysočina. 

Pozvánka na kulturně-vzdělávací odpoledne
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řádky na neděli

Bohoslužby
Velikonoční středa 23. 4.: 7.00 mše sv. – o. J. B. Velikonoční čtvrtek 
24. 4.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., 18.00 mše sv. – o. L. Sz., Vídeň 17.30 mše 
sv. – o. J. B. Velikonoční pátek 25. 4.: 8.00 mše sv. – o. L. Sz., 17.00 mše 
sv. s rockovým doprovodem – o. L. Sz., domov pro seniory 13.00 mše 
sv. – o. J. B. Velikonoční sobota 26. 4.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., 12.30 
svatba se mší sv. – o. L. Sz., 18.00 mše sv. – o. J. B., Lavičky 7.00 mše 
sv. – o. J. B. Neděle 27. 4.: 7.30 mše sv. – o. J. B., 9.00 mše sv. – o. L. Sz., 
18.00 mše sv. – o. L. Sz., Mostiště 11.00 poutní mše sv. – o. J. B.,  Osla-
vice 11.00 poutní mše sv. – o. L. Sz. Bory mše sv.: 25. 4. Horní Bory 
mše sv. 18.00 – o. J. B., 27. 4. 9.45 mše sv. – o. J. B.
Farní oznámení: Tento týden nejsou přípravy na  1. sv. přijímání, 
ve  středu nejsou úřední hodiny na  faře. Čtvrtek 18.45 setkání farní 
rady. Pátek 17.00 mše sv. s rockovým doprovodem s prosbou o dary 
Ducha svatého. Sobota 1. zpověď dětí před sv. přijímáním. Sobota 
18.30 příprava před křtem, 19.30 – 2. příprava na manželství. Děkan-
ství má nové internetové stránky www.farnostvm.cz
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

Prolínání symbolů Soutěžili v bezpečnosti na internetu
V  rámci Dne bezpečného inter-
netu vyhlásilo Národní centrum 
bezpečnějšího internetu Safer 
Internet soutěž, jehož cílem bylo 
podnítit bezpečnější a zodpověd-
nější užívání online i  mobilních 
technologií především začínají-
cími a mladými uživateli. Kromě 
této soutěže jsme se také zapojili 
do soutěže s Ústavem pro ochra-
nu osobních údajů „Moje sou-
kromí! Nekoukat! Nešťourat!“
Akce na  „domečku“ probíhala 
do konce března a soutěžícími byli 
dospělí i děti, kteří navštěvují tyto 
zájmové aktivity: Programování 
pro dospělé, Písíčko, Digitální 
fotografie, Crafťáček a  žáci ze ZŠ 
Ruda, kteří se účastní výchovně 
vzdělávacího programu „Infor-
matika“. V rámci osvěty proběhly 
prezentace na  téma „Rizika při 
nakupování přes internet“ a „De-

satero bezpečnosti na  internetu 
pro děti a  mládež“. Akce se zú-
častnilo celkem 40 dětí a  dospě-

lých. Všichni byli oceněni účast-
nickými listy a drobnými cenami. 
Poděkování patří všem zúčastně-

ným a Bohuslavu Ludvíkovi, který 
věnoval ceny pro soutěžící.

Text a foto: DDM VM

čistá vysočina 2014

V úterý 8. dubna se žáci a uči-
telé Základní školy a  Praktické 
školy Velké Meziříčí zapojili 
do VI. ročníku úklidu veřejných 
prostranství a  přírody vyhláše-
ného Krajským úřadem Kraje 
Vysočina pod názvem Čistá Vy-
sočina.
Rozhodli jsme se uklidit příkopy 
podél silničního obchvatu smě-
rem na  Třebíč. Na  nedlouhém 
úseku od nového nádraží po au-
tobazar jsme nasbírali osm pytlů 
různých odpadků. Je škoda, že se 
do této prospěšné akce nezapoji-
lo více dobrovolníků z  místních 
škol. Díky osobnímu zapojení si 
žáci uvědomili potřebu ochrany 
okolní přírody a účelnost třídění 
odpadů. 
Poděkování jim patří za  ochotu 
zapojit se do  společného úklidu 
a hlavně za bezvadně odvedenou 
práci. 

Vedení školy, foto: archiv školy

Dne 4. dubna 2014 se Sbor dob-
rovolných hasičů Stránecká Zhoř 
již tradičně zapojil do  projektu 
Čistá Vysočina. Projekt se sou-
středí zejména na  úklid okolo 
silnic II. a III. tříd.
V  letošním roce se ze Stránecké 
Zhoře do úklidu zapojilo 17 dob-
rovolníků. Na zhruba 7 km úseku 
silnice II/602, který vedl od ryb-
níku Nečas po  odbočku na  Hr-
bov, sebrali 20 pytlů odpadků 
a další nadměrný odpad, který se 
do pytlů nevešel.
Zásluhou pilných sběračů pro-
koukly příkopy okolo silnice 
a lidé projíždějící po tomto úseku 
již nemusí, zase nějaký čas, po-
hlížet na  nános umělých hmot, 
papíru a jiného. Tímto děkujeme 
všem účastníkům za  jejich po-
moc při udržování čistoty v  na-
šem okolí.

Za SDH S. Zhoř Lucie Račická, 
kronikářka, foto: archiv SDH

Dne 7. 4. 2014 byli oceněni sou-
těžící akce, kterou pořádal Dům 
dětí a  mládeže Velké Meziříčí 
pro účastníky zájmových útvarů, 
jednotlivce i  skupiny, o  nejorigi-
nálnější výrobek na  téma čoko-
láda. Willi Wonka, hlavní hrdi-
na z  pohádky Karlík a  továrna 

na čokoládu, prostřednictvím ve-
doucí Dany vyzval děti k projevu 
fantazie formou literární tvorby 
na téma „čokoláda“, ale také tvoře-
ním pomocí PC, kreslením, nebo 
vytvořením jiného originálního 
výrobku na  téma čokoláda. Pa-
desát dva účastníků namalovalo 

zajímavé obrázky, vytvořilo kolá-
že, trojrozměrné modely čokolád 
z  různých materiálů a  vymyslelo 
vtipné slogany a básničky na dané 
téma. Fantazie dětí byla obrovská 
a  odměny sladké. Ptáte se jaké? 
No přece čokolády Wonka. 

Text a foto: DDM VM

S Willim Wonkou soutěžili na téma 
čokoláda

V  sobotu 5. dubna se v  Marti-
nicích uskutečnila akce sázení 
stromů. Budoucí prvňáčci a děti, 
které chodí do  první a  druhé 
třídy, si za pomoci rodičů zasa-
dily svůj vlastní strom. Společně 
jsme tak vysadili celou alej dubu 
červeného, celkem 21 nových 
stromů. 
Na  sázení se podílely většinou 
celé rodiny. Tatínci vykopa-
li jámu, maminky s  dětmi pak 
do  ní stromek správně usadily 
a  daly mu první zálivku. Děti si 
jej nakonec označily jmenovkou, 
aby bylo zřejmé, komu stromek 
patří, kdo jej sázel, a také kdo se 
o něj musí řádně starat. Po dobře 
odvedené práci čekalo na  kluky 
a holky ještě malé překvapení. Při 

kopání se totiž našla záhadná lá-
hev, ve které byl ukrytý tajuplný 
vzkaz od lesního krále. Podle něj 

se měl někde v  blízkosti vysaze-
ných stromů nacházet poklad. 
Cesta k  němu nebyla jen tak 

jednoduchá. Bylo nutné splnit 
pár úkolů a  potom také pořád-
ně přemýšlet nad tím, co lesní 
král do  vzkazu napsal. Všech-
ny děti poklad trpělivě hledaly. 
Netrvalo dlouho a  hrnec plný 
zlatých mincí byl objeven. Nale-
zené „penízky“ byly spravedlivě 
rozděleny ke  spokojenosti všech 
hledačů. Děti i  dospělí se poté 
občerstvili, zkontrolovali svoje 
stromy a  postupně se rozcházeli 
domů s vědomím, že udělali něco 
pro zkrášlení životního prostředí 
kolem nás. Všichni si přejeme 
a  doufáme, že se bude strom-
kům dařit a vyrostou z nich silné 
a zdravé duby. 

Michal Drápela, starosta obce, 
foto: archiv OÚ

Děti v Martinicích sázely stromy

Pohanské, křesťanské a  židovské 
symboly Velikonoc se vzájemně 
doplňují, posilují a prolínají. Sta-
ré přírodní národy slavily v tom-
to období konec nadvlády zimy, 
smrti a  tmy, vítaly příchod jara, 
obnovu života a  vládu slunce, 
světla a  tepla. Pro starobylé ze-
mědělské kultury, závislé na  ži-
votodárném střídání vegetačních 
období, byly svátky příchodu jara 
bujarou slavností. Před Velikono-
cemi jakoby zima, smrt a tma do-
staly poslední šanci, je to období 
smutku, stínů, obav a úzkosti. Ale 
život, světlo a teplo se už nezadr-
žitelně hlásí o slovo. Staré pomíjí, 
přichází nové, svěží, čerstvé, mla-
dé, zelené.  
V židovské tradici sledují Veliko-
noce podobný oblouk. Vzpomín-
ka na  otroctví, pokoření a  tíseň 
v  době egyptského zajetí odpo-
vídá panství tmy, smrti a  zimy. 
Osvobození z otroctví a nový ži-
vot ve svobodě, důstojnosti a ra-

dosti nápadně připomínají jarní 
osvobození přírody ze zimního 
spánku a otupělosti. Klíčící vege-
tace opouští stav zimního živoře-
ní a svobodně vyráží vstříc teplu 
slunečních paprsků. Přesně tak 
jako židé, když vesele vykračo-
vali vstříc nové, svobodné vlasti 
v zemi zaslíbené.  
Také křesťanský velikonoční pří-
běh opisuje podobný oblouk. 
Rozjímání nad Ježíšovým utr-
pením a  nad vlastní pomíjivos-
tí naplňuje postní období před 
Velikonocemi. Vláda tmy, smrti, 
zimy a zloby vrcholí. Ale zároveň 
se už během půstu ohlašuje veli-
konoční tajemství, které neústí 
jen do beznaděje Velkého pátku. 
I křesťanské Velikonoce nakonec 
ohlašují příchod nového jara, 
nového začátku, nového zrození 
na  jiné úrovni bytí. Smrt, tma, 
zima a zlo nakonec přece jen ne-
budou triumfovat, nebudou mít 
poslední slovo. Pavel Janošík

Českobratrská církev evangelická ve Velkém Meziříčí zve na

Téma: SLUŠNOST A NOBLESA
V pondělí 5. května v 18.30, Husův dům, U Světlé 24
prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc. (* 1935) – přední český psycholog 
a emeritní profesor Masarykovy univerzity, autor mnoha publikací
www.evangelicivm.cz
Akci podpořilo Zdravé město Velké Meziříčí

VEČER S HOSTEM Vladimírem Smékalem
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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

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.

Zubní pohotovost: Sobota 26. 4. MUDr.  Jan Šmídek, 
Palackého nám. 32, Nové Město na Moravě, tel.: 566 524 615. Neděle 
27. 4.  MUDr. Marie Kulková, Strážek 80, tel.: 566 567 332 (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. 

Zahradnictví Rozmarínek, Vídeň 91, Velké Meziříčí
otevírací doba v době konání výstavy: st–čt  8–12, 13–17,

pá 8–12, 13–18, so 8–11, ne 14 – 18 hodin, 
další informace naleznete na: www.zahradnictvivm.cz

ZAHRADNICTVÍ ROZMARÍNEK vás zve na prodejní výstavu

J A R N Í  S K A L N I Č K Y
2 3 . – 2 7 .  d u b n a  2 0 1 4

Ing. Radovan Necid, starosta Velkého Meziříčí
Akci spoluorganizuje Český svaz bojovníků za svobodu.

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
vás srdečně zve na 

P O Z V Á N K A
na jednání Zastupitelstva města Velké Meziříčí, které se uskuteční 
v úterý 29. dubna 2014 v 15.00 v zasedací síni Městského úřadu Velké Meziříčí

       Program jednání:
1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení
3. Orientační ceník pozemků
4. Rozpočtové opatření – oprava MŠ Čechova (dofinancování)
5. Rozpočtové opatření – zateplení budov města
6. Rozpočtové opatření – dotace Ski klubu na  výstavbu rybníka v areálu
7. Interpelace, diskuze
8. Závěr
Jednání Zastupitelstva města nebude probíhat on-line.

Ing. Radovan Necid, starosta města Velké Meziříčí

Spolek rodičů a přátel dětí z Dětského střediska Březejc 
za finanční podpory Mas Most Vysočina vás srdečně zve 

na hezké odpoledne na téma 

VŠE O FILIPOJAKUBSKÉ NOCI
Úterý 29. 4. 2014 

v prostorách Dětského střediska Březejc od 14.00 
Čeká vás  seznámení s tradicí „Pálení čarodějnic“, 

vyrábění čarodějnických rekvizit 
– březové koště, kostýmy čarodějnic. 

Občerstvení zajištěno včetně vlastnoručně 
upečených čarodějnických prstů.

Na závěr zpívání 
a průvod čarodějnic k Petrovým kamenům.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: 
Evropa investuje do venkovských oblastí

Ve  čtvrtek 10. dubna 2014 se opět úředníci 
Městského úřadu Velké Meziříčí zapojili do již 
6. ročníku jarního úklidu Vysočiny – Čistá 
Vysočina 2014. 
I  když celé dopoledne s  přestávkami pršelo, 
odpoledne se počasí umoudřilo a  my jsme 
mohli vyrazit do akce, vyzbrojeni rukavicemi 
a  pytli příslušných barev. Prošli jsme pravý 
břeh od parkoviště za restaurací U Bílého ko-
níčka a pokračovali až za obchodní dům Billa 
a dále po obou březích až k silnici Uhřínovská. 
Nacházeli jsme různé igelity, papíry, kelímky, 
plastové lahve, železo, sklo a za hodinku jsme 
nasbírali několik pytlů.
Děkuji svým kolegům, ale i organizacím a zá-
jmovým skupinám a  všem dobrovolníkům, 
kteří se do letošní akce zapojili. 
A  přejeme si, aby všechny místa, která byla 
v  letošním roce uklizena nejen námi, ale 
i ostatními vydržela dlouho čistá.

Marie Štěpánková, foto: archiv MěÚ

Také úředníci se zapojili do akce Čistá Vysočina
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SOS – pravidelná poradna 
(sdružení obrany spotřebi-
telů), každou středu 14–16 
hodin, nová budova MěÚ 

(obecní živnostenský úřad, 
dveře č. 4).

velkoMeZiříčsko  
příJeM inZeRCe: 

e-mail: 

velkomeziricsko
@velkomeziricsko.cz
 tel.: 566 782 009, 

739 100 979  

● Plošná inzerce: 
1 cm2/24 kč nebo 

1 cm2/26 kč

 ● Soukromá řádková 
inzerce: 

jedno vydání soukromého 
řádkového inzerátu 

do rubriky 
»Prodám – koupím – vymě-

ním – seznámení« 
stojí 25 Kč, 

s rámečkem – 35 Kč, 
s fotografií 45 – Kč, rubrika 

Daruji je zdarma. 

Koupím

Nemovitosti
Různé

Pronajmu 

pRodáM – koUpíM – RůZné

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

Truhlářskou protahovačku 
30 cm Rojek nebo KDR. 

Tel.: 603 165 320.

HLEDÁME  ŘIDIČE
 

pro vnitrostátní 
kamionovou dopravu. 

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

KOUPÍM
Tel.: 604 112 837.

Koupím. 
Tel.: 604 112 837.

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.

 ▶ ▶ Palmová riviéra San Benedetto del Tronto – apartmánový 
dům Collina, 20.–29. 6., 4.700–7.000 Kč (dle apartmánů, polo-

penze v ceně). Záloha 1.000 Kč, zbytek do konce května. 
▶ Drvenik, Chorvatsko, čtyřhvězdičkový Hotel Slunce, 5.–14. 9. , 

cena 6.000 Kč (polopenze v ceně, dvoulůžkové pokoje).
Přihlášky a více informací: Josef Savara, Nad sv. Josefem 238, tel.: 
566 523 605, 606 375 555. Nebo každý čtvrtek v klubu důchodců, 

Komenského 6, Velké Meziříčí, 15.00–16.00. 
Svaz diabetiků – stále provádíme měření glykemie za 10 Kč, 

cholesterolu za 20 Kč, tlaku krve a BMI.  -js-

Ozdravné pobyt u moře

Své strukturované životopisy 
posílejte na e-mail:

kucera@eurowagon.cz 
tel.: 775 211 200

MONTÁŽNÍHO
 DĚLNÍKA

Výrobce mobilních buněk
Přijme do pracovního poměru

Hledám čilého a  spolehlivého  
důchodce na  údržbu většího 
domu v blízkosti centra Velké-
ho Meziříčí. Jde např. o opravy 
dveří, vodovodních kohoutků, 
nátěry zábradlí, sekání trávy 
na cca 250 m2 apod.  Dobře za-
platím. Tel.: 603 823 787. 

Prodám byt 2+1 ve  Velkém 
Meziříčí (cca 60 m2) s  balko-
nem v  OV. K  bytu náleží 2× 
sklep a  garáž. Byt je v  původ-
ním stavu, má ale nová plas-
tová okna a  celý dům včetně 
sklepů je nově zateplený. Nová 
fasáda – program zelená úspo-
rám. Nachází se na ul. Kolmá, 
garáž na  ul. Na  Výsluní. Cena 
1.050.000 Kč. Foto na  vyžádá-
ní e-mailem. Tel.: 603 914 857, 
rkp@atlas.cz .

■ Betonové skruže studniční 
100×80×7,5 cm; 80×80×5 cm. 
Dále prodám silniční pa-
nely 300×100×13 cm. Tel.: 
731 272 074.
■ Líheň, novou, 1.700 Kč. Tel.: 
733 483 672.
■ 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  scho-
dy z  OSB desek – 17 ks. Cena 
dohodou. Tel.: 724  063  930.

■ 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 pouzd-
ra na  pistole, plechové – dřevě-

né muniční bedýnky, zásobníky 
do  zbraní, nábojnice, vojenské 
uniformy (i  potrhané), masko-
vací celty, maskovací oblečení, 
vatované kabáty, vyznamenání, 
vojenské nášivky, masky, vojen-
ské čepice, brigadýrky, bodáky, 
dýky, šavle a pochvy k nim, staré 
fotografie vojáků, staré žehličky, 
hmoždíře atd. z  vaší půdy, sto-
doly, pozůstalosti. Za  nabídky 
předem děkuji.  Tel.: 608 714 444; 
776 776 007.

■ Prodám byt 2+1 na  uli-
ci Bezděkov. Bližší infor-
mace na  tel.: 774  747  810. 
■ Prodám RD 4+1 s  velikou 

zahradou v  Dobré Vodě. Bliž-
ší info na  tel.: 739  013  731.
■ Prodám RD 4+2 – cihlovou, 
podsklepenou vilku v  Měříně. 
Původní stav – vyžaduje určitou 
rekonstrukci. Všechny sítě, 2× 
garáž, zahrada, celková plocha 
703 m2. Tel.: 775 214 919. 
■ Prodám byt 3+1 ve  Velkém 
Meziříčí po celkové rekonstruk-
ci včetně zateplení. RK nevolat! 
Tel.: 773 263 175.

■ Pronajmu byt 2+1, v  cent-
ru VM, na  ulici Komenského, 
64 m2. Cena nájmu dohodou. 
Hned volný. Tel.: 776  717  113.
■ Nabízím pronájem zařízeného 
1+1 na  ulici Bezručova. K  oka-
mžitému nastěhování. Cena 
4.000 Kč + inkaso a kauce. V pří-
padě zájmu volejte 731  218  501.
■ Pronajmu byt 2+1 ve  Vel-
kém Meziříčí na  ulici Míro-
vá. Cena 3.500 Kč + služby. 
Tel.: 737  413  254, 604  844  954.
■ Pronajmu RD 4+1 se zahra-
dou a  garáží na  klidném místě. 
Dohoda. Tel.: 772 231 660.
■ Pronajmu byt 3+kk, 2+kk, 
1+kk, kancelář a salon ve Velkém 
Meziříčí. Tel.: 777 294 794.

SERVÍRKA – VÝPOMOC
Do provozovny ve Velkém 

Meziříčí hledám spolehlivou 
servírku. Vzdělání či praxe 
v oboru výhodou. Nástup 

ihned, info: avk@centrum.cz

Stručné vymezení pracovní náplně: 
Tato pozice bude zajišťovat výkon přenesené 
působnosti svěřené obecním úřadům a obec-
ním úřadům obcí s rozšířenou působností 
na úseku sociálně právní ochrany dětí podle 
zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní 
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. 
Jde např. o vyhodnocování situace dítěte 
a jeho rodiny, zpracování individuálního plá-
nu ochrany dítěte, výkon funkce kolizního 
opatrovníka, realizaci opatření na ochranu 
dětí, zajišťování poradenské činnosti, ve sta-
noveném rozsahu sledování ústavní a ochran-
né výchovy, plnění stanovených úkolů v rám-
ci péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost, 
vedení evidence a spisové dokumentace kli-
entů, záznamy o návštěvách v rodině a o šet-
řeních, činnosti spojené se zprostředkováním 
náhradní rodinné péče, případně další čin-
nosti související s výkonem této pozice.
Požadavky na uchazeče: 
• fyzická osoba, státní občan ČR, příp. cizí 
státní občan s trvalým pobytem v ČR, starší 
18 let, 
• způsobilost k právním úkonům, bezúhon-
nost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická 
osoba, která byla pravomocně odsouzena pro 
trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný 
čin spáchaný z nedbalosti za jednání souvise-
jící s výkonem veřejné správy nebo za jednání 
související s výkonem činností při poskytování 
sociálních služeb nebo činností s nimi srovna-
telných, pokud se podle zákona na tuto osobu 
nehledí, jakoby nebyla odsouzena), 
• znalost českého jazyka,
• vysokoškolské vzdělání v bakalářském stu-
dijním programu nebo vyšší odborné vzdělání,
• splnění dalších předpokladů dle zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve zně-
ní pozdějších předpisů, zejména § 110 odst. 4, 
kde odbornou způsobilostí k výkonu povolání 
sociálního pracovníka je:
a) vyšší odborné vzdělání získané absolvová-
ním vzdělávacího programu akreditovaného 
podle zvláštního právního předpisu (školský 
zákon) v oborech vzdělání zaměřených na so-
ciální práci a sociální pedagogiku, sociální 
pedagogiku, sociální a humanitární práci, so-
ciální práci, sociálně právní činnost, charitní 
a sociální činnost,
b) vysokoškolské vzdělání získané studiem 
v bakalářském, magisterském nebo doktor-
ském studijním programu zaměřeném na so-
ciální práci, sociální politiku, sociální peda-
gogiku, sociální péči, sociální patologii, právo 
nebo speciální pedagogiku, akreditovaném 

podle zvláštního právního předpisu (zákon 
o vysokých školách),
c) absolvování akreditovaných vzdělávacích 
kurzů v oblastech uvedených v písmenech a) 
a b) v celkovém rozsahu nejméně 200 hodin 
a praxe při výkonu povolání sociálního pra-
covníka v trvání nejméně 5 let, za podmínky 
ukončeného vysokoškolského vzdělání v ob-
lasti studia, která není uvedena v písmenu b),
• praxe v oboru výhodou, 
• znalost práce s PC (Word, Internet, Outlook), 
• řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič,
• spolehlivost, odolnost vůči stresu, 
    flexibilita, samostatnost, odpovědnost.
Zájemce předloží písemnou přihlášku, 
která musí obsahovat tyto náležitosti: 
• jméno, příjmení a titul,
• datum a místo narození uchazeče,
• státní příslušnost uchazeče,
• místo trvalého pobytu uchazeče,
• číslo občanského průkazu nebo číslo do- 
 kladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího  
 státního občana,
• telefonické spojení,
• datum a podpis uchazeče.
K přihlášce je nutno přiložit:
• životopis s uvedením údajů o dosavad- 
 ních zaměstnáních, odborných znalostech 
 a dovednostech týkajících se správních
  činností,
• výpis z evidence rejstříku trestů ne star- 
 ší 3 měsíce, u cizích státních příslušníků  
 též obdobný doklad osvědčující bezúhon- 
 nost vydaný domovským státem;   
 pokud takový doklad domovský stát ne- 
 vydává, doloží se bezúhonnost čestným  
 prohlášením,
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosa- 
 ženém vzdělání.
Přihlášky v písemné podobě zašlete nejpoz-
ději do 30. 4. 2014 do 12 hodin na adresu: 

Město Velké Meziříčí, k rukám tajemníka 
Městského úřadu Velké Meziříčí 
ing. Marka Švaříčka
Radnická 29/1,  594 13 Velké Meziříčí 

Obálku označte slovy: 
„Výběrové řízení – SPOD“
Kontaktní telefon: 566 781 003
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výbě-
rové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Ve Velkém Meziříčí dne 14. 4. 2014
Ing. Marek Švaříček, tajemník
Nevyzvednuté přihlášky a jejich přílohy budou 
po ukončení výběrového řízení skartovány.     

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí vyhlašuje v rámci projektu 

„Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany MÚ ORP Velké Meziříčí“ 
(č. projektu spolufinancovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím 

Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost je CZ.1.04/3.1.03/C2.00004)
výběrové řízení na pozici

sociálního pracovníka SPOD 
(sociálně-právní ochrany dětí) 

na odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
na dobu určitou do 30. 6. 2015

s místem výkonu práce Městský úřad Velké Meziříčí a zařazením 
do 10. platové třídy dle platných právních předpisů.

Předpokládaná doba nástupu: ihned.
Předpokládá se návaznost financování po uplynutí projektu 

a možná změna trvání pracovního poměru na dobu neurčitou.

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operač-
ního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt „Podpora standardizace orgánů sociálně-právní 

ochrany MÚ ORP Velké Meziříčí“, č. projektu CZ.1.04/3.1.03/C2.00004.

Sběratel koupí předválečné 
i  poválečné motocykly, side-
cary, návěsné vozíky značek 
Jawa, ČZ, Ogar, Ariel, Pav a jiné 
do  roku výroby 1970. Solidní 
jednání, platba v hotovosti hned 
na místě. Tel.: 739 057 695.

REKONSTRUKCE BYTŮ
– kompletní i částečné   

rekonstrukce bytů, 
včetně financování

– nabízíme kvalitní řešení 
za rozumnou cenu

– v pohodě a bez stresů
rekonstrukce-renovace-bytu@

seznam.cz

Acti Bois CZ s.r.o

PŘIJME

Dobrá Voda, 594 51  Křižanov

        Vyučeného lakýrníka a stolaře.

- životopisy zasílejte na info@actibois.cz,
dotazy tel: 604 737 506
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Poděkování

Blahopřání Vzpomínka

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:
13. 5. – Život a dílo MUDr. Fr. Dreuschnecka,
              1. rentgenologa na Moravě,
               přednáší Zuzana Valová
27. 5. – Volynští češi, přednáší Dr. Josef Láznička
17. 6. – Leopold Lojka, řidič od Sarajeva, přednáší Mgr. J. Skoupý

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.

Dnes 23. 4. vzpomínáme 4. výročí, kdy nás navždy opustil pan 

Emil Homola z Velkého Meziříčí. 

Stále vzpomínají manželka a synové s rodinami.

❧ Rok za rokem se v nenávratnu 
ztrácí, vzpomínky na Tebe se však 
stále vrací. ❧

Dne 27. dubna si připomeneme 
nedožité 90. narozeniny pana

Jaroslava Pařila 
z Velkého Meziříčí.

Zároveň v tomto roce bude dese-
tileté smutné výročí jeho úmrtí.

Stále s láskou vzpomíná rodina. 

Jí bylo dvacet a jemu o něco víc, když se v dubnu 1964 ve Velkém Me-
ziříčí vzali.  

Anežka a Ruda Kružíkovi  od  té doby už pět desetiletí 
tvoří manželský pár.  

Pevné zdraví a pohodu do dalších společných let přejí 
Milan a Iva s rodinami.

❧ Maminky neumírají, jenom usínají, 
aby se ráno probouzely ve vzpomínkách svých dětí. ❧

Dne 20. dubna 2014 uplynul 1 rok plný slz a smutku, kdy zemřela naše 

maminka, paní Hedvika Hladíková z Kadolce.

S láskou vzpomínají a nezapomenou 
dcery Míla a Heda s rodinou.

❧ Pracovala vždy do úmoru, 
klidu sobě nedopřála, 
srdce její zlaté bylo,
dobro každému jen přála. ❧ 
Za všechno díky, drahá babičko.

Dne 27. 4. 2014 uplyne rok 
od chvíle, kdy nás navždy opusti-
la naše drahá babička, paní 

Anna Vejmolová 
ze Stránecké Zhoře.

S velkou bolestí a upřímnou 
láskou vzpomínají 

rodiny Mokrých a Smažilova.

Děkujeme Policii ČR ve Velkém Meziříčí i hasičskému sboru a ostat-
ním členům integrovaného záchranného systému za vynikající a pro-
fesionální přístup při záchranné akci hledání našeho pohřešovaného 
syna. Díky patří i dobrovolným hasičům a všem, kdo se zasadili o jeho 
zdárné nalezení. Patří jim náš velký dík, obdiv a vděčnost. 

Rodina Syptákova

Poděkování za hledání ztraceného syna

❧ Kdo Tě měl rád, ví, co ztratil.
Kdo Tě znal, vzpomene. ❧

Dne 19. 4. 2014 jsme si připo-
mněli 15. smutné výročí úmrtí 

pana Josefa Motyčky 
z Mostišť.

Stále vzpomínají 
dcery a synové s rodinami. 
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Malý princ měl růži, která byla jiná než všechny ostatní. Právě ji zalé-
val, právě na ni dával poklop, právě ji chránil zástěnou a hubil jí hou-
senky. Právě jí naslouchal, když si stěžovala, když se vytahovala, když 
mlčela. Právě ona pro něj byla tak důležitá. Tak důležitá jako je pro nás 
paní Libuše Mílková.

Paní Libuše Mílková zasáhla život každého z  nás různě, ale nejspíš 
není nikdo, koho by určitým způsobem nepoznamenala. Po svém stu-
diu v Brně, účinkování v Horáckem divadle v Jihlavě a pedagogickém 
působení v Opavě, začala už před deseti lety učit první z nás, jak se 
projevovat na jevišti, jak mít rád divadlo. „To, co mě paní Mílková na-
učila, se mi hodí i v praktickém životě. Nebojím se mluvit před lidmi 
a hraní také využívám – třeba když potřebuji působit suverénně, abych 
získala stáž,“ přiznala Karolína Vaverková, členka souboru.
Na  zkouškách nás paní Mílková učila správně vyslovovat, nebát se 
projevit při drobných etudách a  hlavně pokusit se pochopit, co po-
stavy, které jsme ztvárňovali, prožívají. Nešlo jí o to, abychom jenom 
slepě opakovali její gesta. A ačkoliv vedla zkoušky pevně a přípravu 
představení nikdy nepodcenila, i když naše soustředění třeba nebylo 
úplně nejvyšší, patří mezi nás – zná nás jako málokdo, umí se s námi 
zasmát a nebo taky vyskočit z okna, když zůstaneme zamčení v divadle 
a není jiné cesty ven.
Paní Mílková, chtěla bych vám při příležitosti oslavy vašeho životního 
jubilea poděkovat za celý divadelní soubor Ikaros i bývalé Dramatické 
studio, ve kterém se právě pod vaším vedením zrodilo nadšení a láska 
k divadlu. Děkujeme za všechno, co jste pro nás udělala. Jsme zodpo-
vědní za svou růži…                                                 Kateřina Karmazínová

Co je důležité, je očím neviditelné…
Blahopřání

Stand up comedy show
NA STOJÁKA – 24. 4., 20.00, Jabba Point

Karel Hynek, Daniel Čech, Petr Vydra, www.jabbapoint.cz

foto: archiv K. Karmazínové
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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
První příběh z Divokého západu o Butchi Cassidym 
a  Sundance Kidovi napsali Robert LeRoy Parker 
a Harry Alonzo Longabaugh. Napsali ho tím, že se 
narodili, že spolu kradli, a že spolu zemřeli – Butch 
Casidy a Sundance Kid. Druhý příběh byl už o je-
jich legendě, která se z nich stala – ve slavném filmu 
hráli Robert Redford a Paul Newman.
Naše zpracování stejného příběhu je z  dneška, 
z doby, kdy by chlapi chtěli být chlapy, kdy by potře-
bovali, aby jim alespoň jednou za čas „visely kolty 
proklatě nízko u  pasu“, aby si to mohli s  grázlem 
jednoduše vyřídit... bohužel jim toho od pasu visí 
čím dál míň...
Hrají: Tomáš Matonoha, Josef Polášek, Barbora 
Poláková

Úterý 20. května 2014 v 19.30 hodin, kinosál 
LEDŇÁČEK – divadlo Ungelt
Hrají: Fr. Němec, Alena Vránová, Petr Kostka

Pátek 30. května 2014 v 19.30 hodin, kinosál
BIOSTORY – divadlo MALÉhRY 
Hrají: Bára Seidlová, Daniela Zbytovská, Nikola 
Zbytovská.
Bližší informace získáte na  programovém odděle-

ní Jupiter clubu, Náměstí 17, Velké Meziříčí, tel.: 
566 782 004 (001). Jednotlivé vstupné 300 Kč.  
Elevace sedadel (odstupňované hlediště). 
Změna programu vyhrazena!                                  -zh-

kph - další konCeRt seZony 2014

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 bu-
dou vstupenky 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)

Concentus Moraviae 

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí a divadelní 
soubor VOFUK Štěpánov uvedou hořkou kome-
dii Hynka Jurmana – Kartářka. 
Sobota 17. května 2014 v 19.00 v kinosále JC
Šestice lidí se pravidelně schází a všichni si pochva-
lují, jak jsou šťastní a  spokojení. Podnikatel Emil 
a jeho žena Alena mají radost z milionů peněz, Eva 
ze sportování a zdravého životního stylu, Hanka ze 
svých potomků, protože žije jenom pro ně, Řehtal 
je stále veselý a  sype vtípek za vtípkem a Casano-
va se chlubí počtem milenek, které mu dávají chuť 

do  života. Hanka je objednaná ke  kartářce, slovo 
dá slovo a  jdou tam s ní úplně všichni, i když ně-
kteří neradi. Kartářce to moc nejde, zpočátku tápe, 
ale s vypitým alkoholem se chytá a nakonec odhalí 
všechny. Ani jeden z nich šťastný není, spokojenost 
jenom předstírají a neví, co s životem. V závěru se 
odehrají mnohá překvapení, hrdinové změní priori-
ty a jdou hledat lepší zítřky. Hra končí poznáním, že 
nad všechny karty a horoskopy jsou smích a dobrá 
nálada. Vhodné od  12 let. Vstupné v  předprodeji 
80 Kč, na místě 110 Kč.                                                -zh-

Alchymie lásky – 14. 5. 2014
Alfréd Strejček – umělecký přednes, Jindřich Macek – loutna
Z renesanční a barokní poezie alžbětínské Anglie a z dobových skla-
deb pro sólovou loutnu připravili a účinkují oblíbený herec a recitátor 
Alfréd Strejček a loutnista Jindřich Macek. Zazní verše W. Shakespea-
ra, F. Bacona, E. de Vere, E. Spensera, P. Sidney, W. Ralegha, H. Ho-
warda, H. Constabla, E. Dyera, J. Fletchera, G. Chapmana, J. Donna 
a  loutnové kompozice J. Whitfielda, J. Dowlanda, P.  P.  Raimonda, 
V. Capiroly a  H. Newsidlera. Pořad posluchačům představí jedno 
z  kulturně nejbohatších období anglických dějin, které svou jedi-
nečnou atmosférou poznamenalo celou světovou kulturu. Loutnové 
kompozice budou interpretovány na vzácné nástroje zhotovené podle 
historických originálů. Vstupné: 180/130 Kč (děti, studenti, senioři)

kph – nová nabídka seZony 2014/2015

Ochotníci zahrají komedii Kartářka

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí ve spolupráci s uměleckou 
agenturou GLOBART, s. r. o. uvádí novou sezonu KPH Velké 
Meziříčí 2014–15

▶ CIKÁNSKÝ HOUSLOVÝ VIRTUÓZ – 14. 10. 2014 
IVAN HERÁK S KAPELOU  
▶ UKRAJINSKÝ PIANISTA  KOSTIANTYN TYSHKO 27. 11. 2014 
▶ NOVOROČNÍ KONCERT S PŘÍPITKEM 
MORAVSKÉ KLAVÍRNÍ TRIO A OPERNÍ HOSTÉ – leden 2015
(Jana Ryšánková – klavír, Jiří Jahoda – housle, Miroslav Zicha vi-
oloncello, hostem sólistka tokijské opery Miki Isochi, další sólisté 
v jednání)
▶ DÁMSKÉ DECHOVÉ TRIO TRIFOGLIO – 5. 3. 2015
Jana Černohouzová – klarinet
Denisa Propilková – fagot 
Jana Kopicová – hoboj
▶ KYTAROVÝ MÁG LUBOMÍR BRABEC – 15. 4. 2015 
▶ JAHODOVÉ DUO – 13. 5. 2015 
Jiří Jahoda (housle),Pavla Jahodová (violoncello)
O  jednotlivých interpretech a  koncertech jsme podrobně psali 
v minulém čísle.
Ceny předplatného: zlevněná přenosná abonentka pro 1 osobu 
350 Kč (dítě do 15 let, student do 26 let), přenosná abonentka pro 1 
osobu 590 Kč, přenosná abonentka pro 2 osoby 990 Kč

Výhody předplatného: 
1) Výběr nejlepších míst v  sále a  rezervace na  všechny koncerty. 2) 
Úspora 460 Kč při koupi dětské/studentské abonentky. 3) Úspora až 
440 Kč při koupi abonentky pro 1 osobu. 4) Úspora až 555 Kč na oso-
bu při koupi abonentky pro 2 osoby. 5) Zasílání pozvánek a informací 
k předplatnému e-mailem (platí pouze při uvedení e-mailové adresy 
do přihlášky).

Slevy: 50 % ze vstupného na  jednotlivé koncerty a  ceny abonentky 
Kruhu přátel hudby držitelům průkazu ZTP a ZTP/P a jedné dopro-
vodné osobě (abonentka je nepřenosná). www.hudbamezirici.cz 
Předprodej vstupenek a  abonentek: Jupiter club, Náměstí 17, Velké 
Meziříčí, programové oddělení, tel.: 566 782 004 (001), e-mail: pro-
gram@jupiterclub.cz, www.jupiterclub.cz 

Dramaturgie: umělecká agentura GLOBART, s. r. o., MgA. Jiří Jahoda, 
tel.: 548 531 618, 603 840 013, 
e-mail: info@globart.cz, www.globart.cz 
Nad rámec programu krátce vystoupí před některými koncerty ta-
lentovaní žáci ZUŠ Velké Meziříčí. Těmito produkcemi v souvislosti 
s koncerty špičkových umělců podporujeme unikátní vzdělávací sys-
tém našeho hudebního školství. Všechny koncerty se konají v sále Ju-
piter clubu v 19 hodin. 
Změna programu vyhrazena.                                                                  -prog-

Výstavní sál velkomeziříčské-
ho muzea na  další měsíc zaplní 
obrazy velkomeziříčské malířky 
a kreslířky Lindy Filipové. Výsta-
va nesoucí název Polohovatelná 
nesnadnost bude zahájena verni-
sáží v úterý 29. dubna v 17 hodin.
Kromě tuzemských výstav se au-
torka, která je členkou skupiny 
Stir up, představila také na  vý-
stavách v Belgii či v Portugalsku. 
V  meziříčském muzeu (tehdy 
ještě v  pobočce Galerie synago-
ga) vystavovala naposledy v roce 
2001.
Celým dílem proniká snaha 
o plné imaginativní poznání, kte-
ré se snaží bezpečně orientovat 
v  konfliktu mezi subjektivním 
a objektivním vědomím. Většina 
odvozených forem prostupují-
cích její tvorbou je spontánním 
výsledkem jejího až romantické-
ho a magického cítění.
Historik umění Arnošt Budík 
o  Lindě Filipové v  červnu 2008 

napsal: „Dějiny surrealismu jsou 
většinou skoupé na  ženské ma-
lířské talenty. Známe jich jen ně-
kolik, jejichž přínos nesporně su-
rrealismus obohatil... Dnes mezi 
ně, ovšem v měřítku své genera-
ce, přichází Linda Filipová, která 
navazuje na tyto své předchůdce 

především svojí zcela původní au-
tenticitou.“
Výstava bude otevřena denně kro-
mě pondělí až do 30. května. Pro 
návštěvníky muzea bude součástí 
prohlídkové trasy, ostatní zaplatí 
desetikorunové vstupné.                                              

-muz- 

Linda Filipová představí svoji tvorbu 
v meziříčském muzeu

Předprodej 80 Kč, Květinářství Sedláček 
Křižanov

Taneční zábava se skupinou 
PROMĚNY

sobota 3. 5. KD Oslavice
srdečně zvou pořadatelé

SDH Oslavice

Chaloupky Velké Meziříčí (Ostrůvek) beseda s Michalem Vrzáčkem o Arménii. Vstupné dobrovolné.
Arménie – malý stát s velkou historií – 24. 4. v 17.00
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Díky letošní mírné zimě a rychlé-
mu oteplení měly holky možnost 
častějších tréninků venku na prv-
ní závody CTIF, které se opravdu 
vyplatily. 
Dvanáctý duben byl pro ženy 
z  SDH Velké Meziříčí, cvičící 
CTIF, dnem prvních závodů, 
které se konaly ve Zlínském kra-
ji, ve Vlčnově. Sem děvčata jezdí 
obzvláště ráda, protože si s druž-
stvy SDH Vlčnov dobře rozumí 
a dá se říct, že se i přátelí.
V  ranních hodinách dojely ženy 
na  sportovní hřiště T. J. Vlčnov, 
kam dovezly vybavení pro útok 
v  klasických disciplínách CTIF. 
Seznámily se se soutěžním pro-
gramem a  pomalu ale jistě se 
připravovaly na  první venkovní 
soutěž. V  mužské kategorii zde 
bylo i  zastoupení zahraničních 
družstev, konkrétně tedy DHZ 
Mier Spišská Nová Ves ze Sloven-
ské republiky. 
Po  důkladné rozcvičce si nachys-
taly stav č. 2, na kterém probíhaly 
tréninkové útoky. Vlčnovské savice 
jsou trochu lehčí a  pružnější než 
velkomeziříčský materiál. Proto 
ženy musely upravit taktiku rozno-
su a spojování sacího vedení. Tré-

ninkový čas útoku byl velice vyda-
řený a na řadě byla zkouška roury 
ve štafetovém běhu. Tato překážka 
se dodnes zdá většině příznivců 
tohoto sportu nejatraktivnější částí 
štafety. Za  SDH Velké Meziříčí ji 
běhala Michaela Bernatová. Kvůli 
jistotě a  slovnímu spojení „kdyby 
náhodou” se snažila najít dobro-
volnici, která by se ji zkusila také 
naučit běhat. Přes zimu vytréno-
vala Petru Žejškovou a  s  klidnou 
hlavou může Michaela říct: „Peťa 
se roury vůbec nebojí a překonání 

této překážky si velice užívá.” Právě 
na  těchto závodech ji Petra měla 
skákat poprvé. Při trénincích štafe-
ty oběma závodnicím chyběl kou-
sek do výjezdu z roury. „Překážka 
je přeci jen jiná, než jakou máme 
doma,” komentovaly tak obě zá-
vodnice. 
Po  slavnostním zahájení nastaly 
ostré útoky. K vidění byly i poháry, 
které družstva získají za své výko-
ny. Tato motivace byla jistě na mís-
tě. Po  prvních útocích ale nebylo 
na poháry či medailové pozice ani 

pomyšlení. Čas 57:84 a ještě s trest-
nými body nestál vůbec za  nic. 
Ženám z SDH Velké Meziříčí mož-
ná chyběla rivalita mezi družstvy. 
„Holkám z Vlčnova přejeme vždy 
to samé co nám, takže soupeření 
u  nás nehledejte.” Ženy ale chtěly 
pokořit svoje zatím dosavadní re-
kordy, a  tak do  druhého pokusu 
daly, co mohly. Sací vedení bylo 
perfektní a  proudy dokončovaly 
svůj útok společně. Čas 45:55 ne-
byl sice překonáním rekordu, ale 
byl dostačující na  první venkovní 
závody. „V další soutěži stáhneme 
dvě, tři vteřinky a  máme rekord 
doma,” komentovala členka sacího 
vedení. Holky z  Vlčnova zaběhly 
perfektní čas 47:60, a proto přišlo 
pravé utkání mezi družstvy právě 
při štafetách.
Po  všech útocích přišly na  start 
štafety. Nutno ještě podotknout, 
že ve Vlčnově se běhá na škváro-
vém povrchu, jen poslední dvě 
předávky se odehrávají na  tarta-
nu. Zde tedy nebyl rekord štafety 
v očekávání. První čas 70:90 se ani 
nepřibližoval dobrému času. Dru-
há štafeta byla stejná, a tak se hol-
kám na  tváři úsměv neobjevoval. 
Nebyly spokojené se svými vý-

sledky. „V předávkách a v běhu je 
pořád co zlepšovat, ale obě roury 
byly perfektní,” dodal trenér druž-
stva Stanislav Kratochvíl st.
Po  6 letech soutěží si z  Vlčnova 
odvezlo putovní pohár a  pohár 
za první místo družstvo SDH Vel-
ké Meziříčí. Holky z  Vlčnova se 
umístily těsně pod prvním mís-
tem. V  mužské kategorii ovládlo 
Vlčnovský pohár družstvo Spišské 
Nové Vsi, v kategorii profesionál-
ních družstev vyhráli chlapi HZS 
Královehradeckého kraje a v kate-

gorii B si nejlépe vedlo družstvo 
domácích Vlčnov M3.
Všem gratulujeme a přejeme jen 
samé vydařené závody!
Další se budou konat v  Praze 1. 
června. Do Vlčnova se ale chystá 
velkomeziříčská výprava na slav-
nou Jízdu králů, která se uskuteč-
ní 23.–25. května. Tato přehlídka 
byla zapsaná roku 2011 na  Se-
znam kulturního nehmotného 
dědictví UNESCO. Všichni jste 
srdečně zváni!

-mb-, foto: archiv SDH VM

Hasičky oficiálně zahájily sezonu prvními závody CTIF ve Vlčnově

Kategorie dívky 5. tř.

1. Mašková Kateřina 110 cm
2. Halasová Klára 110 cm
3. Lišková Nikola 105 cm
4. Pokorná Tereza 105 cm
5. Mladá Kateřina 105 cm
6. Bialonczyková Pet. 105 cm
7. Jamshidigholdori S. 105 cm
8.–10. Chlubnová K. 100 cm
8.–10. Klusáčková T. 100 cm
10. Havlišová Mag. 100 cm
11. Lišková Terezie 100 cm
12. Hrubá Eliška   95 cm
13.–15. Kudláčková T.   95 cm
13.–15. Žáková Len.   95 cm
13.–15. Pánková Luc.   95 cm
16. Navrátilová Pat.   95 cm
17.–19. Hanušková D.   85 cm
17.–19. Hanušková M.   85 cm
17.–19. Zemanová V.   85 cm

Kategorie dívky 6. tř.

1. Požárová Lucie 121 cm
2. Chlubnová Kat. 118 cm
3. Dvořáková Radka 115 cm
4. Dvořáková Silvie 110 cm
5. Doležalová Krist. 110 cm
6.–7. Bartáková Mich. 105 cm
6.–7. Rudolská Nat. 105 cm
8. Václavíková Šárka 100 cm
9. Procházková Krist. 100 cm

Kategorie dívky 7. tř.

1. Čermáková Kamila 130 cm
2. Krištofová Zuzana 124 cm
3. Prokopová Sára 124 cm
4. Brožová Tereza 118 cm
5. Novotná Pavla 118 cm
6. Prachařová Bar. 118 cm
7. Strádalová Šárka 115 cm
8. Škopíková Denisa 115 cm
9. Maloušková Ver. 110 cm
10. Kovtunová Alena 110 cm
11. Sedláčková Adéla 105 cm
12. Šoukalová Sim. 105 cm

Kategorie chlapci 5. tř.

1. Sobotka Viktor 115 cm
2. Křenek David 115 cm
3. Broža Ondřej 115 cm
4. Vokoun Petr 110 cm
5. Bula Marek 110 cm 
6. Kutlvašr Petr 110 cm
7. Prachař Rudolf 105 cm
8.–9. Prachař Jan 100 cm
8.–9. Mahel Tomáš 100 cm
10. Krejčí Jakub 100 cm
11. Švec Daniel 100 cm
12. Krčál Tomáš 100 cm
13. Hladík Matěj   95 cm
14. Hugo Michal   95 cm
15. Bařina Daniel   90 cm
16. Láznička Josef   90 cm
17.–18. Tůma Daniel   90 cm
17.–18. Simajchl Ad.   90 cm

Kategorie chlapci 6. tř.

1. Broža Radek 129 cm
2. Cerkal Alex 120 cm
3. Doležal Dominik 120 cm
4. Neufuss Martin 120 cm
5. Burian Jakub 115 cm
6. Poul Martin 105 cm
7. Buďa Daniel 105 cm
8. Řezáč Kristián 100 cm
9. Horák Aleš 100 cm
10. Malec Matouš   95 cm
11. Juhoš Roman   90 cm

Kategorie chlapci 7. tř.

1. Partl Pavel 132 cm
2. Dvořák Filip 129 cm
3. Vondráček Jan 120 cm
4. Hrnčíř Lukáš 120 cm
5. Strádal David 120 cm
6.–7. Chalupa Lukáš 115 cm
6.–7. Sláma Daniel 115 cm
8. Vala Dominik 100 cm
www.zs-oslavickavm.cz/

V úterý 15. dubna uspořádali učitelé tělesné výchovy v prostorách tě-
locvičny Základní školy Oslavická Velké Meziříčí jubilejní, již dvacátý 
ročník školní sportovní soutěže pro děvčata a chlapce 5.–7. tříd. 
Letošní skokanské soutěžení bylo co do počtu účastníků rekordní (40 
dívek + 37 chlapců), sportovní výkony z pohledu historie let minulých 
nebyly však nijak výrazné.
Zajímavý souboj v kategorii dívek 5. tříd vybojovala ve svůj prospěch 
Kateřina Mašková, která o  svém prvenství rozhodla až menším po-
čtem neplatných pokusů na zdolané výšce 110 cm, druhá v pořadí tak 
skončila Klára Halasová. O bronzové příčce při rovnosti výkonů i po-
kusů muselo rozhodnout až rozskakování tří soutěžících dívek, z nichž 
byla nejlepší a konečné třetí místo obsadila Nikola Lišková za výkon 
105 cm.
Mezi dívkami 6. tříd si poměrně suverénně vedla Lucie Požárová, kte-
rá po zdolání výšky 121 cm vystoupila na stupeň nejvyšší, druhá v po-
řadí skončila Kateřina Chlubnová 118 cm, bronzové ocenění za výkon 
115 cm brala Radka Dvořáková. 
Vítězkou kategorie dívek 7. tříd se stala s přehledem Kamila Čermá-
ková za výkon 130 cm, stříbrnou příčku po překonání 124 cm obsadila 
Zuzana Krištofová až na pokusy před Sárou Prokopovou. 
O vítězi chlapců 5. tříd rozhodl mezi třemi soutěžícími, kteří překo-
nali 115 cm, až počet nezdařených pokusů. Ten měl nejmenší Viktor 
Sobotka před Davidem Křenkem a Ondřejem Brožou.
Mezi šesťáky obhájil výkonem 129 cm loňské prvenství Radek Broža, 
druhý skončil na  pokusy Alex Cerkal před Dominikem Doležalem, 
oba 120 cm.
V kategorii chlapců 7. tříd obhájil loňské vítězství Pavel Partl 132 cm 
před Filipem Dvořákem 129 cm a třetím v pořadí Janem Vondráčkem 
120 cm.
Ceny nejlepším skokankám a skokanům do soutěže věnovalo vedení 
Základní školy Oslavická Velké Meziříčí.
Historii a fotogalerii najdete na webu školy.

xx. Ročník velikonoční laťky 
na Základní škole oslaviCká

15. dUbna 2014

-záv-, foto: archiv ZŠ

V neděli 13. dubna 2014 se konal 
v Chrudimi další turnaj Ligy Vy-
sočiny mladších žáků házené.
V  prvním zápase jsme se střet-
li s  domácími hráči Chrudimi, 
kteří jsou v  průběžné tabulce 
na  posledním místě. Zápas byl 
rozhodnut už v prvním poločase, 
kdy se podařilo osobní obranu 
vyhrát 7:1. Ve  druhém poločase 
jsme náskok ještě navýšili a  na-
konec vyhráli 15:7. Střelecky tým 
táhl Štěpán Fiala, který vsítil šest 
branek.
Druhý zápas jsme sehráli s  Ha-
vlíčkovým Brodem, na  který se 
nám dlouhodobě nedaří najít 
recept. Začátek utkání se nám 

velice vydařil a  hned od  začát-
ku jsme se ujali vedení. Díky 
dobrému pohybu v  útočné fázi, 
zodpovědné obraně a dobře chy-
tajícímu Víťovi Rohovskému se 
nám podařilo vyhrát první polo-
čas v poměru 9:5. Druhý poločas 
nabídl spíše taktickou bitvu, kdy 
oba celky dávaly góly po  pěk-
ných útočných akcích. Kluci ale 
závěr utkání zvládli na  jednič-
ku, kdy jsme zápas definitivně 
rozhodli dvěma rychlými pro-
tiútoky, které úspěšně zakončil 
Vojta Svoboda. Utkání jsme za-
slouženě vyhráli 15:11 a  byl to 
z  naší strany asi nejpovedenější 
zápas sezony. Nejlepší střelec byl 

Vojta Svoboda se šesti trefami.
Ve  třetím utkání jsme se střetli 
s Novým Veselí B. S tímto týmem 
se pereme o  průběžné třetí mís-

to v  tabulce. Utkání bylo od  za-
čátku velice bohaté na  branky. 
Po osobní obraně jsme vedli 10:6. 
I  v  druhém poločase jsme byli 

lepším týmem a  náskok se zvy-
šoval. Po  závěrečné siréně svítil 
na  tabuli pro náš tým příznivý 
výsledek 22:14.  Konto soupeře 
tentokrát nejvíce zatížil Jakub 
Benda se sedmi brankami.
Ihned po  zápase jsme nastoupili 
k  poslednímu utkání proti Nové-
mu Veselí A. S  tímto soupeřem 
jsme drželi krok pouze první polo-
čas – 7:8. V druhém jsme bohužel 
odpadli jak po  fyzické, tak i  psy-
chické stránce, kdy jsme se nechali 
zbytečně vylučovat. V útoku jsme 
přidali nepřesná zakončení a  na-
konec jsme prohráli 12:21. 
V  konečné tabulce tohoto tur-
naje jsme díky prohře Nového 

Veselí s  Havl. Brodem a  remí-
ze s  Novým Veselím B skončili 
na  prvním místě. Kluky je třeba 
pochválit za  kolektivní a  bojov-
ný výkon. Potěšující bylo, že se 
všichni hráči dokázali brankově 
prosadit!
Díky tomuto turnaji jsme posko-
čili na průběžné třetí místo v Lize 
Vysočiny mladších žáků. Sestava 
a branky: Vít Rohovský – Štěpán 
Fiala (18), Jakub Benda (18), 
Vojtěch Svoboda (17), Dominik 
Šroler (7), Alex Cerkal (1), Ro-
man Juhoš (1), Jan Hnízdil (1), 
Matouš Malec (1), trenéři Petr 
Kaštan a Ladislav Šidlo.

-kaš-, foto: Petr Benda

Mladší žáci vybojovali první místo na turnaji Ligy Vysočiny v Chrudimi
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SpSM 18. kolo:
FC Vysočina Jihlava – FC VM 
U13 9:3 (3:3)
Branky: Vošmera, Bačák, Doležal
FC Vysočina Jihlava – FC VM 
U12 34:6
Branky: 2× Dudr, 2× Franěk, 
Chládek, Uhlíř
Ml. žáci U13

FC Vysočina Jihlava – FC VM 
9:3 (3:3)
Jednotlivé výsledky:
FC Vysočina Jihlava – FC VM/
SK FŠ Třebíč 2:0 a 2:0
FC Vysočina Jihlava – FC VM 
1:3 a 4:0
Bohužel ani s  třetím jarním 
utkáním, kterým byla dohrávka 

na hřišti Jihlavy, nemůžeme být 
spokojeni. První poločas sice 
nebyl nejhorší, vstřelili jsme 
i tři branky, ale stále se nám při 
utkání objevují stejné chyby. 
Ztrácíme velké množství míčů,  
a  to i  bez vlivu soupeře. Her-
ní činnosti nám trvají až moc 
dlouho. A to hlavní, chybí nám 

větší aktivita při útočné fázi hry.
Do  druhého poločasu kluci na-
stoupili jako „mistři světa“ a po-
dle toho také dopadli. Hráli jsme 
bez pohybu a jakéhokoliv zaujetí. 
Domácí nás za  takový přístup 
ztrestali a po právu zvítězili.
Střelci FC VM: Vošmera, Bačák, 
Doležal 

kUželky

Krajský přebor Vysočiny
Spartak VM A – Slovan Kame-
nice nad Lipou B 2650:2504 * 
7:1
Baloun 427:369 Rychtařík J.
Lavický Ji. 423:439 Dúška
Lavický B. 442:414 Zedník
Kováč 444:421 Rychtařík V.
Lavický Jo. 434:405 Podhradský
Korydek 480:456 Šindelář
Závěrečná tabulka
1. Častrov 16 1 5 2563 33

2. Cetoraz 15 1 6 2507 31

3. Třebíč C 14 2 6 2532 30

4. Kamenice n. L. B 14 1 7 2491 29

5. V. Meziříčí 11 3 8 2484 25

6. Třebíč D 11 1 10 2461 23

7. SCI Jihlava 10 2 10 2494 22

8. N. Město n. M. B 9 3 10 2478 21

9. Žirovnice D 9 3 10 2444 21

10. Start Jihlava B 7 0 15 2394 14

11. Žirovnice B 7 0 15 2388 14

12. Třebíč E 0 1 21 2326 1

Áčko obhájilo pátou příčku 
z loňského roku.
Krajská soutěž Vysočiny – sk. B
Závěrečná tabulka
1. Třebíč B 14 1 5 1621 29

2. PSJ Jihlava C 14 0 6 1624 28

3. V. Meziříčí C 10 0 10 1543 20

4. CHJK Jihlava B 8 1 11 1602 17

5. BOPO Třebíč C 6 2 12 1561 14

6. V. Meziříčí B 4 4 12 1541 12

Oproti loňské sezoně si naše 
týmy prohodily místa.

-sta-

V  úterý 15. 4. zahájila jarní část 
veteránské ligy. Hraje se na umě-
lé trávě ve večerních hodinách se 
začátkem v 19.30.
Účastníci jsou opět čtyři, ovšem 
místo Lesáků VM a Měřína hra-
jí Velká Bíteš a  Bohdalec. Hraje 
se dvoukolově každý s  každým 
a na závěr play-off.
Na zahajovací zápasy nám nepřá-
lo počasí, začínali jsme za  deště 
se sněhem a  při čerstvém větru. 
Slouží ke cti všem zúčastněným, 
že neváhali se startem i v  těchto 
podmínkách.

Na  začátku obou utkání jsme 
minutou ticha uctili památku 
rozhodčího Petra Švihálka, který 
řídil podzimní utkání, a nyní již 
není mezi námi.
Výsledky:
Bohdalec – Křižanov 3:1 (1:0)
Branky: Hrbek Josef st., Sklenář 
Pavel, Nedoma Vladimír – Havlí-
ček Roman
Velká Bíteš – Velké Meziříčí 2:1 
(0:0)
Branky: Smékal Jaroslav, Kopá-
ček Václav – Pruša Pavel

-nov-

Veteránská liga zahájila

I. B třída mužů skupina B
Velká Bíteš B – Studenec 2:1
Měřín – Bystřice nad P. B 1:0
Radostín n. O. – Šebkovice 1:3
Křižanov – Vladislav 0:0
1. Vladislav 18 13 3 2 43:17 42
2. Měřín 18 12 2 4 50:25 38
3. Kouty 18 11 1 6 46:24 34
4. Šebkovice 18 11 1 6 42:33 34
5. Bystřice nad P. B 18 10 0 8 43:45 30
6. Studenec 18 8 1 9 28:27 25
7. Telč 18 5 8 5 23:27 23
8. Velká Bíteš B 18 6 5 7 19:29 23
9. Stařeč 18 6 4 8 33:28 22
10. Radostín n. O. 18 5 5 8 30:38 20
11. Kněžice 18 5 4 9 26:33 19
12. Přibyslavice 18 5 3 10 13:42 18
13. Křižanov 18 4 4 10 30:35 16
14. Jakubov 18 3 3 12 25:48 12

OP mužů II. třída
Moravec – Os. Bítýška 2:0 (1:0)
Branky: Černý Martin, Kudiovský 
Petr. Rozhodčí: Myška Roman, 
Večeřa Pavel, Hladík Jiří; ŽK: 4:1.
Hamry – Bory 3:1 (2:1)
Branky: Novotný P., Danko P., 
Zeman J. – Hladík L.. Rozhodčí: 
Liška J., Mareš F., Mareš O.
1. Moravec 16 11 3 2 54:24 36
2. Nová Ves B 16 11 1 4 43:19 34
3. Rozsochy 16 10 4 2 25:11 34
4. Hamry 16 10 3 3 45:24 33
5. Svratka 16 7 3 6 27:25 24
6. Bory 16 7 2 7 36:35 23
7. Rad. Svratka 16 6 5 5 28:32 23
8. Os. Bítýška 16 7 1 8 24:30 22
9. Věchnov 16 6 0 10 21:40 18
10. Bohdalov 16 5 2 9 29:31 17
11. Bobrová 16 5 1 10 25:34 16
12. Nedvědice 16 5 1 10 28:38 16
13. Počítky 16 5 1 10 21:43 16
14. Rovečné 16 3 1 12 23:43 10

Zdroj: www.fotbal.cz

SpSM 22. kolo
FC VM U13 – MFK Vyškov 14:1 
(5:0)
branky: 3× Malata Mirek, 3× 
Mička, 2× Bačák, 2× Vokurka, 
Vošmera
FC VM U12 – MFK Vyškov 26:5
branky: 5× Franěk, 5× Ševčík, 
3× Kočí, 3× Mastný, 2× Zacha, 
2× Trnavský, 2× Uhlíř, Němeček, 
Chládek, Němec
Hodnocení utkání mladších žáků 
U13
FC Velké Meziříčí – MFK Vyš-

kov 14:1 (5:0)
Jednotlivé výsledky:
FC VM/SK FŠ Třebíč – MFK Vy-
škov 1:0 a 2:1
FC VM – MFK Vyškov 4:0 a 7:0
Hodnocení velkomeziříčské části 
mužstva:
K dnešnímu utkání bylo k dispo-
zici pouhých sedm hráčů. Dopl-
nili nás proto kluci z  týmu U12. 
Jmenovitě Martin Mička, který 
hrál celý zápas, a  dále Ondra 
Mastný a  Michal Ševčík, ti hráli 
každý poločas.

Po  úvodních utkáních jarní se-
zony, která od  nás nebyla zcela 
ideální, jsme si dnes dali do  zá-
pasu dva cíle. Po  ztrátě míče co 
nejrychleji obstoupit hráče a do-
stat je pod co nejvyšší tlak. Dru-
hým cílem bylo zvýšit aktivitu při 
útočné fázi a zároveň zlepšit kre-
ativitu sehraných akcí.
Dané cíle jsme dnes splni-
li na  jedničku, kluci zahráli 
opravdu výborně. Po  ztrátě 
míče jsme hráče Vyškova vy-
stavovali místy drtivému tla-

ku. Soupeři držící míč byli při 
napadání zdvojováni a  mno-
hokrát i  ztrojeni. Což v  mi-
nulých zápasech nebylo vůbec 
k vidění. I útočná fáze se velmi 
zlepšila. Sehráli jsme spousty 
velmi pohledných akcí, do kte-
rých se aktivně zapojilo vždy 
hned několik hráčů. Doufám, 
že na  dnešní výkon navážeme 
ve středu v Kroměříži.
Střelci FC VM: 3× Malata Mirek, 
3× Mička, 2× Bačák, 2× Vokurka, 
Vošmera

V neděli 13. dubna 2014 se konal 
turnaj miniházené 4+1 v  Ledči 
nad Sázavou. 
Odcestovali jsme na něj s jedním 
družstvem minižáků a  dvěma 
družstvy přípravky.
Minižáci: hrací doba 2×10 minut.
Základní skupina: Velké Meziříčí 
– Nové Veselí 20:12, Velké Me-
ziříčí – Ledeč nad Sázavou 17:7, 
Velké Meziříčí – Havlíčkův Brod 
22:13

Finále
Velké Meziříčí – Nové Veselí 
17:12
Kluci odehráli výborně všechna 
utkání a  po  zásluze vyhráli celý 
turnaj bez ztráty bodu. V  brá-
ně podával vynikající výkony 
Milan Krejčí, v  poli se nejvíce 
dařilo triu Tadeáš Bíbr, Lukáš 
Dobrovolný, Alex Kuřátko. Hrá-
li: Krejčí M. (4), Bíbr T. (35), 
Dobrovolný L. (21), Kuřátko A. 

(8), Kučera T. (5), Báňa I. (3)
Přípravka: 2 družstva – modří 
a červení, hrací doba 2×8 minut.
Zápasy: Vel. Mez. modří – Vel. 
Mez. červení 14:8, Vel. Mez. 
modří – Ledeč nad Sázavou 
15:2, Vel. Mez. modří – Havlíč-
kův Brod 16:15, Vel. Mez. mod-
ří – Havlíčkův Brod B 19:1, Vel. 
Mez. modří – Nové Veselí 28:2, 
Vel. Mez. červení – Ledeč nad 
Sázavou 17:1, Vel. Mez. červení – 

Havlíčkův Brod 10:14, Vel. Mez. 
červení – Havlíčkův Brod B 23:0, 
Vel. Mez. červení – Nové Veselí 
15:2
V  turnaji přípravek hráli kluci 
s  obrovským nasazením a  elá-
nem, útok určitě předčil obranu, 
ale celkově nám udělali radost 
a  získali na  turnaji první a  třetí 
místo. Nejvíce se dařilo v  dresu 
modrých Robinu Koudelovi, Ja-
kubovi Uchytilovi a Lukáši Dera-

hovi, u červených tým táhlo trio 
František Hlaváč, Martin Dobej-
val a Jakub Borkovec.
Hráli: Modří – Koudela R. (44), 
Uchytil J. (20), Deraha L. (18), 
Kotouček P.  (7), Černík D. (3), 
Uchytil M.
Červení – Hlaváč F. (33), Dobej-
val M. (16), Borkovec J. (14), Tri-
fanov M. (9), Jaša A. (1)
Celkově nám turnaj ukázal určité 
zlepšení u  většiny hráčů, hlavně 

u minižáků v osobní obraně. Klu-
ci zažili konečně i pocit z celkové-
ho vítězství, doufáme, že u někte-
rých se to projeví na sebevědomí, 
nicméně nás turnaj až tolik svojí 
kvalitou neprověřil a stále máme 
ještě hodně co zlepšovat. Hlav-
ně pohyb s míčem a bez míče je 
u některých ještě slabší.
Trenéři: Petr Kaštan, David Sto-
klasa a Vlaďka Horáková.

Text a foto: David Stoklasa

Nejmladší házenkáři TJ Sokol zvítězili na turnaji v Ledči

fotbal

Fotbaloví mladší žáci si vedli na jedničku

Mladí fotbalisté nestačili na Jihlavu

-ves-

Sezona cross country rallye tradičně začíná 
na  rallye Dakar, posádky a  jejich technika 
však nezahálí ani během celého roku. V ka-
lendáři mají zapsané závody světového i  ev-
ropského poháru, ale i  národní šampionáty.  
První závod mezinárodní automobilové fede-
race FIA – Mistrovství středoevropské zóny 
– se odehrál v maďarském Szolnoku ve dru-
hém dubnovém víkendu. Zatímco lídr týmu 
Offroadsport Miroslav Zapletal s  nejnovější 
specifikací vozu H3 evo7 již slavil třetí mís-
to z tradičního pouštního závodu Abu Dabí, 
jeho bývalý navigátor Tomáš Ouředníček, 
který přesedl z  horké sedačky spolujezd-
ce za  volant dakarského speciálu, se chystal 
na  svoji premiéru právě v Szolnoku. Tam se 
postavil na start s týmovými kolegy mistrem 
České republiky Zdeňkem Pořízkem s  navi-
gátorem Markem Sýkorou a Josefem Pelcem 
s navigátorkou Alenou Pelcovou. 
Již páteční prolog sliboval zajímavé výsledky, 
nejrychlejší posádkou týmu byl Zdeněk Poří-
zek na  3. místě. Sobotní rychlostní zkoušky 
měřily 228 km a  jejich povrch svědčil Zdeň-

kovi Pořízkovi, který vyhrál hned 3 z 5 mě-
řených úseků. Všechny tři posádky večer fi-
gurovaly ve výsledkové listině v top sedmičce.
Neděle se odehrála ve znamení smůly pro posád-
ku Pelc – Pelcová, kterou vyřadila z boje o vav-
říny technická závada. Zdeněk Pořízek v urput-
ném boji o  první pozici skončil v  kotrmelcích, 
z úplně zdemolovaného vozu však on i jeho spo-
lujezdec „vylezli“ jen zázrakem bez závažnějších 
zranění. Zbývající Tomáš Ouředníček zúročil své 
zkušenosti a potvrdil svůj talent. Závod dokončil 
na vynikající čtvrté příčce v celkovém pořadí těs-
ně za maďarským mistrem Kordou a na 1. místě 
v  kategorii nízkoobsahových motorů (T1.1.2). 
Tomáš po závodě řekl: „Jsem nesmírně šťasten, 
že jsem závod dokončil, čtvrté místo bylo třešnič-
kou na dortu. S mým novým navigátorem Pav-
lem Vaculíkem jsme se výborně sehráli a ke kon-
ci závodu se nám dařilo držet správné tempo. 
Nejvíce mě mrzí nešťastná havárie Zdeňka Po-
řízka, ale naštěstí je posádka v pořádku.“
Mistrovství středoevropské zóny pokračuje 
v květnu v Polsku. 

Tým Offroadsport uspěl na rallye v Maďarsku
-ves-

-to-, foto: archiv Offroadsport
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Velkomeziříčští fotbalisté zjara poprvé vyhráli
MSD sk. D
FC Dosta Bystrc/Kníničky – FC 
VM 1:3 (1:0)
Střelci: 18. Košulič – 49. Simr, 53. 
Pokorný, 90. Beran. Rozhodčí: 
Hrůza, Hlubinka, Zaplatilová
Sestava FC VM: Invald – Bradáč 
(66. Havlíček), Souček, Šimáček, 
Bouček (62. Ráček) – Vyskočil, 
Krejčí, Pokorný, Dufek – Beran 
(90. Smejkal E.), Simr, na lavičce 
Simandl, Smejkal L. trenér Smej-
kal. ŽK: Košulič – Pokorný, Be-
ran, Havlíček. Diváků: 189.
V  utkání dvou týmů, které si 
na  jaře připsaly jen po  jednom 
bodu, se první osmělili hosté. 
Jarda Dufek našel ve vápně Pavla 
Simra, jeho pokus však domácí 
obrana zablokovala. Ve  4. minu-
tě odvrátil Michal Bouček centr 

domácích jen k  Crhákovi, ten 
však z dobré pozice bránu netre-
fil. V  6. minutě domácí zahráva-
li rohový kop, Roman Invald si 
s centrem poradil. V 7. minutě se 
dostal k odraženému míči Vlasta 
Beran, gólman si s  jeho poku-
sem také poradil. Ve  14. minutě 
střílel z  hranice vápna Košulič, 
bránu hostů však přestřelil. V 18. 
minutě domácí podnikli rychlý 
útok po křídle, na centr si naběhl 
Košulič a přes nedůrazného Vojtu 
Bradáče trefil z první naši bránu, 
1:0. Ve 20. minutě si pěkně patič-
kou zpracoval dlouhý centr Pavel 
Simr, míč posunul na Vlastu Be-
rana, jeho střelu domácí obránce 
zblokoval. Ve  23. minutě byl při 
souboji o  míč zraněn na  hlavě 
Pavel Simr a  tržná rána musela 

být ošetřena mimo hřiště, po  4 
minutách se Pavel obětavě vrátil. 
Ve 30. minutě se po přímém kopu 
prosadil hlavou Crhák, bránu 
však přestřelil. Ve  32. minutě se 
dostal ke střele Vlasta Beran, míč 
se odrazil k Jardovi Dufkovi, jeho 
zakončení vytlačil domácí obrán-
ce na  rohový kop. Ve 39. minutě 
pronikl po  křídle Outrata, s  jeho 
nebezpečným centrem si Roman 
Invald poradil. Ve  43. minutě se 
domácí dožadovali po  střetu Ko-
šuliče s gólmanem hostů pokuto-
vého kopu, rozhodčí však ocenil 
pád domácího hráče ŽK. V  prv-
ním poločase byli domácí důraz-
nější v  osobních soubojích, hráli 
s větším nasazením a do kabin od-
cházeli se zaslouženým vedením.
Ve druhém poločase se obraz hry 

změnil. Hostující hráči přidali 
na  důrazu v  osobních soubo-
jích, začali domácí lépe presovat 
a  zlepšili pohyb bez míče. První 
však zahrozili domácí, když stří-
lel z  nebezpečné pozice Chlad, 
ale bránu netrefil. Ve 49. minutě 
hledal Vlasta Beran nabíhajícího 
Jardu Dufka, domácí obránce 
přihrávku tečoval před Pavla Si-
mra, a ten prokázal své střelecké 
schopnosti, 1:1. V  53. minutě se 
Pavel Simr protáhl po křídle, na-
šel před bránou Patrika Pokorné-
ho, a  ten nedal Sehnalovi šanci, 
1:2. V  57. minutě nebezpečně 
centroval do  vápna z  přímého 
kopu Košulič, bránu však těsně 
minul. V 72. minutě se po roho-
vém kopu Romana Vyskočila do-
stal k  zakončení Patrik Pokorný, 

z  úhlu domácího gólmana ne-
prostřelil. V 79. minutě si na ro-
hový kop Romana Vyskočila na-
běhl Pavel Simr, jeho zakončení 
hlavou domácí gólman vyrazil. 
V  82. minutě zahrál přímý kop 
z  25 metrů Košulič, jeho skáka-
vou střelu vytlačil Roman In-
vald na rohový kop. Rozhodnout 
utkání mohl v  85. minutě Jarda 
Krejčí, v úniku obešel domácího 
gólmana, jeho střelu do opuštěné 
brány vykopl v  poslední chvíli 
obránce. V  90. minutě si na  vy-
soký míč do vápna naběhl Vlas-
ta Beran, svým důrazem vyhrál 
souboj s  domácím obráncem 
i  gólmanem a  do  prázdné brány 
upravil na konečných 1:3.
„Dnešní utkání ukázalo našim 
hráčům, že bez potřebného dů-

razu a  bojovnosti budeme jen 
těžko získávat divizní body. Jsem 
moc rád, že jsme ve druhém po-
ločasu dokázali domácí v  těchto 
atributech přehrát, výsledek otočit 
a zaslouženě si připsat první jarní 
vítězství,“ okomentoval průběh 
utkání trenér Libor Smejkal. Nej-
lepší hráči: Patrik Pokorný, Vlasta 
Beran, Luboš Košulič.
1. Vyškov 21 14 5 2 47:19 47
2. Rosice 21 13 2 6 41:23 41
3. Líšeň 21 12 4 5 40:18 40
4. Polná 21 10 5 6 36:31 35
5. Vrchovina 21 10 5 6 22:19 35
6. Velké Meziříčí 21 10 4 7 29:24 34
7. Stará Říše 21 7 8 6 25:23 29
8. Blansko 21 7 7 7 37:32 28
9. Pelhřimov 21 7 4 10 35:40 25
10. Hodonín 21 5 10 6 24:29 25
11. Uh. Brod 21 6 7 8 20:33 25
12. Bystrc 21 6 6 9 31:33 24
13. Tasovice 21 5 6 10 24:33 21
14. Bystřice n. P. 21 5 5 11 22:37 20
15. Bohunice 21 4 5 12 24:43 17
16. Napajedla 21 4 3 14 18:38 15

Harrach liga mužů
13. kolo
FC Wiegel VM – Flamengo 2:5 
(0:2)
Woolloomooloo Bay – The Lost 
Generation 10:0 (6:0)
Pobřeží kocoviny – Kašpaři VM 
5:1 (0:1)
Oslavice – Slza VM 2:5 (2:2)
La Bucañeros – SK Mostiště 2:1 
(1:1)
Celková tabulka soutěže
1. La Bucañeros 12 10 1 1 66:20 31
2. Woolloomooloo Bay 12 9 1 2 69:17 28
3. Flamengo 12 8 2 2 61:29 26
4. Slza VM 11 8 2 1 45:17 26
5. SK Mostiště 12 7 2 3 32:16 23
6. Pobřeží Kocoviny 12 4 1 7 28:34 13
7. Kašpaři VM 12 3 1 8 17:35 10
8. Kittydogs United 11 3 1 7 20:70 10
9. Oslavice 12 1 4 7 29:48 7
10. The Lost Generation 12 1 4 7 15:48 7
11. FC Wiegel VM 12 1 1 10 17:65 4

-bíl-, foto: Jitka Plašilová

Harrach liga má za sebou třinácté kolo
18. kolo, 1. A tř., sk. B
FC Budišov-Nárameč – FC VM 
B 1:0 (0:0)
Rozhodčí: Šimák – Beseda, Kop-
řiva. Diváci: 200. Branky: Horký 
(79.). Karty: žlutá – Kafka (48.), 
Halámek (60.), Liška (69.), Ma-
loušek (72.), červená – Kafka 
(61.). Sestava: Jícha – Maloušek, 
Netolický, Halámek, Kafka – Ma-
lec – Vítek, D. Smejkal, Láznička, 
Kameník (70. Prchal) – Liška (80. 
Kuřátko).
Velké derby jsme hráli za  velmi 
početného publika diváků. 
Na  začátku zápasu v  15. minutě 
poslal Hort dlouhý PVK za  naši 
obranu na  rozeběhlého K. No-
váčka, který nedokázal v  gólové 
šanci trefit bránu. Ve  24. minu-
tě Hortův PVK vytěsnil bran-
kář Jícha perfektním zákrokem 
na  roh. V  závěru poločasu se 
dostal k  míči Vítek, který zatáhl 
míč do  středu hřiště a  následně 
vysunul křižným míčem do běhu 
Kameníka, který jej zpracoval, ale 
jeho jedovatá střela orazítkovala 
bohužel jen vnější tyč. První po-
ločas byl skoro bez šancí.
Na  začátku druhého poločasu 
se dostal na  Hortův roh nejvýše 
Švec, ale jeho hlavička skončila 
těsně nad břevnem. V 56. minutě 
Hort prostrčil míč do lajny na ro-
zeběhlého T. Nováčka, ale toho 
na poslední chvíli zastavil čistým 
skluzem Malec. V 61. minutě do-
stal po  zákroku druhou žlutou 
kartu a následně červenou kartu 

Kafka. O dvě minuty později opět 
Hort poslal míč do vápna na Šve-
ce, kterého zlikvidoval excelent-
ním zákrokem Jícha a následnou 
dorážku domácích znovu vytěs-
nil mimo bránu. V  67. minutě 
Hort poslal dlouhý roh na  vol-
ného Horkého, který jen orazít-
koval břevno. V 79. minutě Hort 
poslal dlouhý míč za naši obranu 
na  Horkého, který postupoval 
sám na  bránu a  těsně před vy-
běhlým Jíchou vystřelil do brány, 
1:0. O šest minut později Horký 
poslal míč na  K. Nováčka, který 
jako Horký orazítkoval jen břev-
no.
„Zápas jsme odehráli na perfekt-
ně připraveném trávníku. První 
poločas byl vyrovnaný a  hlavně 
bez větších šancí, až na Kamení-
kovu gólovku. Ve  druhém polo-
čase byl hlavní zlomový moment 
v  61. minutě, když byl vyloučen 
Kafka, který citelně oslabil naši 
hru. Soupeř toho následně využil 
a dočkal se i vítězného gólu,“ řekl 
po  zápase trenér Libor Smejkal 
mladší.

-ls-
1. Želetava 18 11 2 5 45:26 35
2. Nová Ves 18 11 2 5 34:23 35
3. Herálec (ZR) 18 9 5 4 47:27 32
4. Žďár n. Sáz. B 18 9 4 5 52:30 31
5. SFK Vrchovina B 18 8 4 6 29:22 28
6. Budišov-Nárameč 18 7 7 4 40:35 28
7. Štěpánov n. S. 18 8 2 8 34:33 26
8. Rantířov 18 7 4 7 41:47 25
9. V. Meziříčí B 18 7 3 8 43:35 24
10. HFK Třebíč B 18 6 5 7 28:29 23
11. Rapotice 18 5 4 9 32:46 19
12. Stonařov 18 5 2 11 25:41 17
13. Hrotovice 18 4 4 10 20:41 16
14. Křoví 18 4 2 12 25:60 14

-myn-

Benfika v derby podlehla 
Budišovu

V jihlavském hotelu Gustav Ma-
hler se uskutečnil další ročník 
tradičního open-přeboru Kraje 
Vysočina v tzv. rapidu na 2× pat-
náct minut. Podnik se konal v so-
botu 19. dubna, charakterizovala 
ho dosti vysoká účast startujících 
a opět šlo o akci velmi vydařenou 
a  povedenou, za  což náleží dík 
především samotným organizá-
torům z  klubu Gambit Jihlava – 
jmenovitě řediteli turnaje Jiřímu 
Bajerovi a hlavnímu rozhodčímu 
Tomáši Mourycovi.
Konečné pořadí:
1. Štěpán Seidl Caissa Třebíč 8 
b./44,0
2. Martin Škoda Gambit Jihlava 
7 b./41,0
3. Josef Kratochvíl VM/Caissa 
Třebíč 6,5 b./42,0
4. Pavel Švanda Gordic Jihlava 
6,5 b./39,5/52,0
5. Luboš Trojan Pardubice-Pola-
biny 6,5 b./39,5/50,0
6. Lukáš Karásek Gordic Jihlava 
6,5 b./39,0
7. Roman Vincze Gordic Jihlava 
6,5 b./38,5
8. Václav Jelínek Bohemia Pardu-
bice 6 b./39,5
9. Vlastimil Piza Gordic Jihlava 6 

b./39,0
10. Pavel Ptáčník Slovan Jindř. 
Hradec 6 b./37,5
Nejbližší z VM a okolí:
3. Josef Kratochvíl – 13. Milan 
Čtveráček 6 b./30,5 – 46. Jan Ze-
man (Meziříčko) 4 b./31,0 – 52. 
D. Dvořák (Měřín) 3,5 b./31,0 – 
dělené 56. až 59. místo J. Dvořák 
(Měřín), V. Pařil (VM), J. Něnič-
ka/Slovan Ivančice a  J. Severýn/
Hlinsko v  Čechách, všichni 3,5 
b./27,5/35,5/3, kterážto totální 
shoda hned čtyř hráčů ve  všech 
čtyřech myslitelně možných po-
ložkách hodnocení je vlastně 
velkým unikátem a  obrovskou 
náhodou…
Pořadatelé nashromáždili od spon-
zorů takové množství cen, a to fi-
nančních i věcných, že se odstup-
ňovaně dostalo úplně na každého.
Kategorie družstvo:
1. Gordic Jihlava 25,5 b. +
2. Gambit Jihlava 25,5 b. –
3. SŠK Cejle 21,0 b.
Junioři do 20 let:
1. Štěpán Seidl Caissa Třebíč 8 b. 
(zároveň nejlepším ze všech zú-
častněných)
2. Tomáš Skořepa Gambit Jihlava 
5,5 b. (celkově 19.)

3. Jakub Skořepa Gambit Jihlava 
5 b. (celkově 26.)
Juniorky do 20 let:
1. Simona Suchomelová Sklo Bo-
hemia Světlá n. Sáz. 5,5 b. (cel-
kově 22. a zároveň nejlepší v kat. 
žen)
2. Šárka Volaninová Sklo Bohe-
mia Světlá n. Sáz. 3 b. (celkově 
62.)
3. Julie Chvastková Gambit Jihla-
va 0,5 b. (celkově 72.)
Turnaj měl vysokou úroveň a byl 
velice obtížný. Ne každému se da-
řilo, jak by chtěl či jak si původně 
představoval. Velmi vysoké umís-
tění Josefa Kratochvíla z  VM se 
čekalo, ovšem zároveň je třeba 
vyzdvihnout a  pochválit super-
výkon ostříleného kozáka Milana 
Čtveráčka, jehož umístění mezi 
hráčskou elitou je i  překvapivé, 
i  obdivuhodné. On je zkrátka 
přesně jako to víno, které má tak 
rád: čím starší, tím lepší!
Příštími akcemi, na něž mají naši 
šachisté odcestovat, budou tur-
naje v  Havlíčkově Brodu – kde 
se hraje přímo venku na náměstí, 
tedy pod širou oblohou! – a pak 
v  sokolovně v  Krucemburku 
za Vojnovým Městcem.

V Jihlavě proběhl šachový turnaj

-vp-

IV. třída, sk. B
11. kolo
FC VM C – FC Olší nad Oslavou 
2:2 (1:1)
Rozhodčí: Dítě. Diváci: 20. Bran-
ky: Libor Smejkal ml. (32.), Ja-
kub Večeřa (58.). Sestava: Sysel 
– Doležal, Dočkal, Šlapal (65. 
Malec), Pospíšil – Kozina (46. 
Šlitr), L. Smejkal ml., E. Smej-
kal, Večeřa – Kuřátko (46. Ma-
chát), L. Smejkal st.

-ls-

fotbal

Na házenou do sportovní haly za Světlou v sobotu 26. dubna v 11.00 
II. liga ženy – Velká Bystřice
Na  fotbal na  Tržiště v  sobotu 26. dubna v  10.15 dorost starší – 
FC Sl.  Havl. Brod B, ve  12.30 dorost mladší – FC Sl.  Havl. Brod B 
a v v 16.00 muži B – HFK Třebíč B
v neděli 27. dubna v 10.15 muži A – MFK Vyškov
Na malou kopanou na umělou trávu za 3. ZŠ ve čtvrtek 24. dubna 
v 19.30 Kašpaři VM – La Bucañeros a SK Mostiště – Kittydogs United
v pondělí 28. dubna v 19.00 FC Wiegel VM – Slza VM a Woolloo-
mooloo Bay – Oslavice; ve 20.10 Kittydogs United – Kašpaři VM a Po-
břeží kocoviny – The Lost Generation
ve čtvrtek 1. května v 19.30 The Lost Generation – FC Wiegel VM 
a La Bucañeros – Flamengo

kdy a kaM 43. Ročník 
Měřínské

padesátky

Sobota 7. 6. 2014
(100 km start v  pátek 6. 6.), fot-
balový areál TJ Jiskra Měřín. 
Prezence: pěší turisté 7.00–9.00, 
trasa 100 km – start 6. 6. v 19.00–
21.00; cykloturisté 8.00–10.00. 
Trasy pro pěší: 15, 25, 35, 50, 
100 km, pro cyklisty: 25, 45, 65, 
85, 100 km. Více informací na e-
-mailu: jcf@seznam.cz, nebo tele-
fonu 602 129 021.


