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Zde je místo pro vaši inzerci!

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

Prostor je možné rezervovat i na delší dobu. 

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

 Zde je prostor pro vaši reklamu

Skvělé místo za výhodnou cenu!
O Moravském 
Horácku
Neděle 4. 5. od 14 hodin 
v luteránském gymnáziu.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC 
NA FAJTOVĚ KOPCI

30. 4. – areál Ski klubu na hl. parkovišti 
sraz na hřišti za gymnáziem v 18.00

pěší průvod s koňským povozem 
a čarodějnicemi vyjde cca v 18.30 

bohatý program.

Zajímá vás náš 
horácký kraj?
Přijďte se o něm dozvědět víc!

Více na straně 6

Foto: archiv VMska
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Oprava průtahu Velkým Meziříčím se blíží

První etapa oprav 602 začne na Karlově hned od nové okružní křižovatky po ulici 
k Buči. Foto: Martina Strnadová

Blíží se významná a z hlediska 
dopravy značně komplikovaná 
stavba ve Velkém Meziříčí. Jde 
o kompletní opravu průtahu 
městem. Začne 19. května 
a skončit má v říjnu 2014.

Rekonstrukce vozovky II/602 
od pošty na východ až ke křižo-
vatce na  Dolní Radslavice bude 
stát zhruba 28 milionů korun 
bez daně. Jde o úsek dlouhý 1600 
metrů. To vyžaduje velké přípra-
vy a  spolupráci Kraje Vysočina 
s  městem Velké Meziříčí. Vedle 
kompletní opravy silnice, tedy 
nejen povrchu, ale i  tělesa, totiž 
dojde i na nové chodníky, veřej-
né osvětlení, autobusové a  par-
kovací zálivy či přechody. Město 
tak bude v  podstatě uzavřené 
pro průjezd od Brna na Jihlavu. 
A to tudy denně projede zhruba 
patnáct tisíc vozidel. Kompli-
kace do  celé akce vnáší i  dosud 

probíhající stavba okružní kři-
žovatky u  Tržiště a  také oprava 
dálnice D1 v  úseku u  Velké Bí-
teše. Náročná je tak i koordinace 
stavby a uzavírek s ní spojených 
se složkami integrovaného zá-
chranného systému.

Objížďka povede 
i po dálnici
„Nebude to jednoduchá stavba,“ 
říká velkomeziříčský starosta 
Radovan Necid a dodává, že cí-
lem velkých příprav je hlavně to, 
aby netrpěli obyvatelé města, ale 
ani jeho návštěvníci. „Chceme 
proto všechny upozornit, aby 
se Velkému Meziříčí zdaleka 
vyhnuli,“ apeluje starosta na  ty, 
kteří využívají město pro tranzit-
ní dopravu. Nejen kamiony, ale 
i  osobní vozidla nejspíš budou 
moci využít objížďku po dálnici 
D1, jež je souběžná s  městem. 

Takový příslib má kraj od  mi-
nisterstva dopravy. Prakticky 
to znamená, že by dálnice mezi 
exity Velké Meziříčí východ 
a západ nebyla zpoplatněna. Do-
pravci tak budou moci požádat 
o vrácení mýtného z toho úseku 
a  ostatní vozidla jej projedou 
i bez dálniční známky.
„Podařilo se nám tady něko-
lik věcí, které jsou poprvé nebo 
minimálně ojedinělé v  rámci 
republiky,“ potvrzuje náměstek 
hejtmana Kraje Vysočina Li-
bor Joukl a  pokračuje, „objízd-
ná trasa – nevím o  tom, že by 
kdy v  minulosti byla povolena 
po  dálnici.“ Kdyby totiž v  tom-
to případě měla vést objížďka 
zejména pro nákladní vozidla 
pouze po  krajských silnicích, 
ty k  tomu nejsou uzpůsobené 
a navíc by trpěli lidé, kteří v těch 
místech bydlí. 

Pokračování na straně 2

Nabídka v kalendáři třetího Velkomeziříčského kulturního léta je pestrá
Už 21. června odstartuje v po-
řadí třetí ročník úspěšného 
Velkomeziříčského kultur-
ního léta. Festivalu zejména 
místní umělecké tvorby, který 
je ojedinělý v tom, že vzniká 
do jisté míry svépomocí 
účinkujících a nejrůznějších 
pořadatelů.

Už dnes se v  kalendáři Velko-
meziříčského kulturního léta 

objevují zajímavé akce. Lidé se 
mohou těšit například na  blu-
egrassovou skupinu Poutníci, 
dechovku Mistříňanka, swin-
gdixielandovou vojenskou ka-
pelu, anebo dokonce na  retro 
zábavu s legendární místní Re-
novací. Pro děti se chystá po-
hádka s plyšáky, nebo hudebně 
zábavný Malý televizní kabaret.
Velkomeziříčské kulturní léto 
tvoří soubor akcí a vystoupení, 

pro které město poskytuje bez-
platně pódium na náměstí s la-
vicemi pro diváky a  přívodem 
elektrické energie. Je na samot-
ných vystupujících či organizá-
torech, co lidem na tomto místě 
nabídnou. 
„Možnost pořádat letní akci 
na  náměstí využívají místní 
umělci k prezentaci své tvorby, 
pořadatelé kulturních akcí i na-
příklad školy,“ popisuje starosta 

našeho města Radovan Necid.
Pro organizátory je k dispozici 
rezervační systém na městském 
webu, kde vidí, který termín je 
volný a mohou si jej nejpozději 
pět pracovních dnů před koná-
ním akce online rezervovat. Zá-
roveň tento systém umožňuje 
Velkomeziříčské kulturní léto 
i lépe propagovat. 
„Čím dříve si pořadatelé akci 
zarezervují, tím je větší šance, 

že se dostane do  společných 
propagačních materiálů,“ řekl 
radní Jiří Michlíček, který festi-
val vymyslel a obecně se věnuje 
především kultuře ve městě.
Letošní, už třetí ročník Velko-
meziříčského kulturního léta 
začíná 21. června vystoupe-
ním žáků místní ZUŠ a  končí 
6. září tradiční soutěží 4 klíče 
k velkomeziříčské bráně spoje-
nou s  historickými slavnostmi. 

„Doufám, že letos naše kultur-
ní léto ozvláštní i  vystoupení 
umělců z Valašského a Českého 
Meziříčí, se kterými navazuje-
me úzkou spolupráci,“ uzavřel 
starosta Necid.

Rezervace na webu: www.
mestovm.cz. Program na-
jdete v tomto č. na straně 9.

-ran-

Kraj vybral nové ředitele příspěvkových 
organizací poskytujících sociální služby
Rada Kraje Vysočina jmenovala 
tři nové ředitele příspěvkových 
organizací poskytujících sociální 
služby. 

Ředitelkou Domova Háj se s účin-
ností od  1. dubna 2014 na  zákla-
dě výběrového řízení stala Dana 
Pajerová. Změna na  vedoucím 
místě se týká i ÚSP Nové Sýrovi-
ce, kde se s účinností od 1. května 
2014 ujme funkce ředitele Michal 
Dračka. Nového ředitele bude mít 
s účinností od 1. května 2014 také 
Domov pro seniory Mitrov, který 
povede Josef Myslivec. „Výběro-
vá řízení se uskutečnila v  lednu. 
Na  základě jejich výsledků na-
vrhla výběrová komise radě kraje 
pořadí kandidátů a  doporučila 
vhodné uchazeče pro jmenování 
na  vedoucí pracovní místa ředi-
telů příspěvkových organizací,“ 
přibližuje Petr Krčál, radní Kraje 

Vysočina pro sociální oblast. Cel-
kově bylo v  lednovém termínu 
vyhlášeno šest výběrových řízení. 
Ve třech z nich svoji pozici ředite-
lé obhájili. „Ale i je čekají v dalším 
působení nové úkoly,“ pozname-
nává radní Krčál. Kraj v  případě 
ředitelských pozic příspěvkových 
organizací poskytujících sociální 
služby vyhlásil plošné výběrové 
řízení. Tím využil možnosti, aby 
ředitelé nezůstávali ve svých pozi-
cích neomezeně dlouho. Při roz-
hodnutí vyhlásit výběrová řízení 
bylo také přihlíženo na  blížící se 
změny ve  financování sociálních 
služeb, které by od roku 2015 měly 
od státu převzít kraje. 
„S  tím se pojí další požadavky, 
které budou muset ředitelé ob-
sáhnout,“ doplňuje radní Krčál. 
Výběrová řízení na ředitele sociál-
ních zařízení zřizovaných Krajem 
Vysočina jsou naplánována do tří 

etap. Netýkají se pouze těch sta-
tutárů, kteří zastávají tuto funkci 
méně než pět let nebo vykonávají 
tuto funkci na dobu určitou. 

Náš domov pro 
seniory povede 
Vítězslav Schrek
Podle nejnovějších informací 
z kraje došlo také ke změně na po-
stu ředitele v Domově pro seniory 
ve Velkém Meziříčí. 
„Tam je od  1. 9. 2014 jmenován 
Mgr.  Vítězslav Schrek,“ uvedla 
Eva Neuwirthová z tiskového od-
dělení krajského úřadu, „v  ÚSP 
Křižanov výběrové řízení zatím 
neproběhlo, lhůta pro podání 
přihlášek končí 16. května 2014 
a  v  DS Náměšť nad Oslavou je 
od 1. 5. 2014 jmenována ing. Věra 
Bařinová.“

Připr.: KrÚ a Iva Horká

Město 
Velké 
Meziříčí 
pořádá 
ve středu 
14. 5. 2014 
tradiční 
trhy. 

Náměstí 
bude po celý 
den 
uzavřeno. 

-měú-
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Pokračování ze strany 1
Ovšem i v situaci, kdy bude povolena objízdná trasa po dálnici, bude 
platit, že na ni smějí vozidla jen s rychlostí vyšší než 80 km/h. „Aby 
někdo neměl představu, že na dálnici pojede s traktorem a s vlekem,“ 
upozornil vrchní komisař dopravní policie Kraje Vysočina Zbyněk 
Augustýn a dodal, že oficiální objízdná trasa povede i přes Martini-
ce, na Křižanov, Osovou Bítýšku, Křeptovský dvůr a Rudu do Velkého 
Meziříčí. Místním lidem pak město umožní využívat i zdejší komuni-
kace, např. kolem hřbitova a podél dálnice, či také spojku z Františko-
va na Karlov.

Silnice dostane tichý povrch
Kraj navíc zkusí na průtahu Velkým Meziříčím využít tzv. tichý po-
vrch, tedy gumoasfalt. Podle Joukla by měl snížit intenzitu hluku o de-
set až patnáct procent. „Bude to první rozsáhlejší pokládka v rámci 
kraje,“ podotýká Joukl s tím, že kraj již má ověřeno, jak se tento po-
vrch chová v podmínkách Vysočiny. Dostane na něj dotaci ze Státního 
fondu dopravní infrastruktury.

Práce si vyžádají i úplné uzavírky
Práce na rekonstrukci průtahu městem budou probíhat ve třech eta-
pách. V té první, od 19. května do 13. července, (viz plánek vpravo) 
bude uzavřen Karlov v úseku od nyní budované okružní křižovatky 

pro nový supermarket až před vyústění ulice K Buči. Během prací 
dojde k zásadní technologické pauze, kdy se bude dělat recyklace 
zastudena. „V té době tudy nebude umožněn průjezd vůbec niko-
mu. To proto, aby byla zachována technologická kvalita prováděné-
ho díla,“ popsal vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 
městského úřadu Jiří Pospíchal.
Druhá etapa by měla probíhat od  14. července do  14. září, a  to 
v úseku od ulice K Buči až po konec stavby u východního sjezdu 
z dálnice D1. V tomto případě bude podle Pospíchala hlavní vý-
luka v době celozávodní dovolené místních  firem Lisovna plastů 
a Construct (28. 7.–9. 8.).
Třetí uzavírka se bude týkat silnice II/602 od okružní křižovatky 
Kaufland směrem do města až po most přes Oslavu na Sokolovské 
ulici. Termín se bude řešit až podle aktuálního průběhu prací.
Na  webových stránkách města (www.mestovm.cz) lidé najdou 
zvláštní sekci, kde budou všechny aktuální informace o dopravní 
situaci v souvislosti se stavbou.

Okružní křižovatka u Dolních Radslavic 
má být až příští rok
Na podzim Kraj Vysočina hodlá připravit, předat stavbu a v roce 2015 
pak hned od jara pokračovat s opravou 602 dál od Meziříčí na Jablo-
ňov. Součástí stavby by měla být i výstavba okružní křižovatky u od-
bočky na Dolní Radslavice. Opět by mělo jít o společnou akci města 
a kraje, který na ni chce získat evropské peníze.

Uzavírka silnice č. II/602 v ulici Karlov: Od 19. 5. do 13. 7. 2014 bude 
uzavřen úsek silnice od  křižovatky s  II/392 (Františkov) po  křižovatku 
s místní komunikací K Buči. Od 14. 7. do 14. 9. 2014 bude uzavřen úsek 
od místní komunikace K Buči po křižovatku s III/3719 na Dolní Radslavi-
ce. Objízdná trasa: 1) Křižovatka II/602 a II/390 (Křeptov) – Osová Bítýš-
ka – Ořechov – Křižanov – Martinice – Velké Meziříčí 2) Po dálnici D1 exit 
Velké Meziříčí – východ – exit Velké Meziříčí – západ.

Expediční kamera zná výherce. Mezi 
nimi je i divačka z našeho města
Pro příznivce festivalu Expedič-
ní kamera 2014, který se konal 
také v našem městě letos v břez-
nu, přišla dobrá zpráva. Mezi 
výherci slosování anketních 
lístků Expediční kamery 2014 
se objevilo také jméno Marcely 
Pytlíkové z Velkého Meziříčí. 
Ta vyhrála stan LOAP Skaun 
v hodnotě okolo tří tisíc korun. 

„Diváci, kteří přijdou na naše pro-
mítání buď na jaře či na podzim, 
jsou vždy zařazeni do  celostátní-
ho slosování – pokud tedy o  ně 
projeví zájem a dobrovolně vyplní 
na místě anketní lístek,“ vysvětluje 
pořadatel festivalu ve Velkém Me-
ziříčí Aleš Horký, „do  slosování 
jsou zařazeni diváci z  celé České 
a  Slovenské republiky, přesně-
ji z  215 měst, kde se promítání 

koná. Soutěž je vždy o  zajímavé 
ceny, tentokrát to byl například 
nafukovací člun Gumotex, znač-
kové bundy či boty do extrémních 
podmínek, outdoorové kalhoty, 
stan, trekové hole, DVD, knihy 
a další.“
Výherkyni dárek potěšil. „Ještě 
jsem nikdy nic podobného nevy-
hrála, tak o  to větší to bylo pře-
kvapení,“ řekla Marcela Pytlíková, 
která se podle svých slov již nyní 
těší na podzimní nabídku filmů.
Letos v březnu šlo o již čtvrté fil-
mové promítání o  extrémních 
sportech a  konalo se ve  Velkém 
Meziříčí v místním kině. Bezmála 
pětihodinové promítání nabídlo 
celkem osm filmů včetně bonuso-
vého, třiapadesát minut dlouhého 
snímku Autana o  trojici horo-
lezců, kteří se vydali do  Amazo-

nie pokořit stolovou horu Cerro 
Autana. Z pestré nabídky jarních 
filmových dokumentů o  cestová-
ní a sportech v přírodě se nejvíce 
velkomeziříčským divákům líbil 
film o mimořádně zdatném ame-
rickém lezci Alexu Honnoldovi. 
Za ním se o jeden hlas umístil film 
Pygmejové – děti džungle, který 
přiblížil život a zvyky nejmenších 
lidí planety, civilizací neposkvrně-
ných Pygmejů. A  třetím nejhez-
čím filmem byl podle místních 
The Empty Quarter o  výpravě 
do nitra jedné z největších pouští 
na  světě, do  stejnojmenné pusté 
končiny na Arabském poloostro-
vě.
„Příští přehlídka adrenalinových 
filmů o zimních sportech se bude 
konat na podzim letošního roku,“ 
dodal Aleš Horký. Iva Horká

Přijďte na férovou snídani

V sobotu 10. května se usku-
teční již čtvrtý ročník pikniku 
Férová snídaně ve vašem městě. 

Ve  Velkém Meziříčí proběhne 
od  10.00 v  zahradě o. p.  s. Cha-
loupky (v případě deště – Ostrů-
vek 288), konat se bude rovněž 
v  Křižanově od  9.00 na  náměs-
tí na  plácku u  telefonní budky 

(v  případě deště v  Katolickém 
domě). Jde o  ojedinělý koncept, 
kdy se ve  stejný den a  ve  stejný 
čas na desítkách míst po celé ČR 
sejdou stovky lidí, aby daly naje-
vo, že podporují fair trade. Stane 
se tak na  Světový den pro fair 
trade, který se slaví každoročně 
druhou květnovou sobotu. 
„Happening se těší stále větší ob-

libě, zatímco v roce 2011 se Féro-
vá snídaně konala ve 41 městech 
a v roce 2012 v 57, tak loni již v 87 
městech. Loni snídalo celkem 
2  800 lidí,“ uvedla Gabriela Ště-
pánková z  nevládní organizace 
NaZemi, která akci koordinuje.
Příjemný neformální nekomerč-
ní piknik si již získal své jméno 
a i letos bude opět propojovat fair 
trade s lokálními produkty. 
Účastníci si sami přinesou fair-
tradové potraviny jako jsou ka-
kao, káva, čaj, ale například i bá-
bovka upečená z domácích vajec 
a  fairtradového kakaa. Společně 
pak posnídají na veřejném místě, 
aby vyjádřili podporu produk-
tům, při jejichž výrobě nebyla 
porušována lidská práva, poško-
zováno životní prostředí či zneu-
žita dětská práce. 

Podrobné informace k  letošní 
snídani jsou průběžně aktuali-
zovány na  webových stránkách 
www.ferovasnidane.cz.

Tereza Brodová, 
foto: archiv NaZemi

Dohoda o partnerství byla odeslána 
do Bruselu
Dohoda o partnerství pro 
programové období 2014–2020, 
kterou v předminulém týdnu 
schválila vláda, byla 18. 4. po-
stoupena k dalšímu schvalování 
Evropské komisi. 

„Připravili jsme kvalitní strategii 
pro čerpání evropských strukturál-
ních a  investičních fondů na příš-
tích deset let. Teď je na  Evropské 
komisi, jak ji posoudí a  zda jsme 
splnili všechny podmínky, které 
jsou s dohodou spojeny. Evropská 

komise opakovaně kladně ocenila 
přístup české strany k  přípravám 
nového programového období. 
Během neformálního vyjednávání 
se díky profesionální práci českých 
úřadů a dobré spolupráci s Evrop-
skou komisí podařilo redukovat 
otevřené body na  minimum,“ 
řekl Daniel Braun, první náměs-
tek ministryně pro Národní orgán 
pro koordinaci. Evropská komise 
má nyní tři měsíce na  posouzení 
a na schválení dohody. V případě, 
že nebudou vzneseny žádné při-

pomínky, očekává se její schválení 
na přelomu letošního léta a podzi-
mu. Odeslání dohody také stanoví 
počátek tříměsíční lhůty dané le-
gislativou. Tu mají členské státy pro 
formální odevzdání návrhů jednot-
livých programů, na jejichž základě 
bude probíhat čerpání prostředků 
evropských strukturálních a  in-
vestičních fondů v  příštích deseti 
letech. Povinnost odeslat Dohodu 
o  partnerství nejpozději do  22. 4. 
2014 ukládá každému členskému 
státu EU nařízení EP a Rady. -rb-

Oprava průtahu Velkým Meziříčím se blíží

Martina Strnadová

O opravě průtahu byla na radnici informována média jak 
regionální, tak celostátní. Foto: Martina Strnadová

-měú-

První vysokorychlostní váhy na 
Vysočině budou ve Velkém Meziříčí
Velké Meziříčí má být prvním 
místem na Vysočině, kde kraj 
hodlá v letošním roce zavést 
vysokorychlostní dynamické 
vážení vozidel. 

„Ve spolupráci s Velkým Meziříčím 
tady chceme udělat na odzkoušení 
pilotní projekt vysokorychlostního 
dynamického vážení,“ uvádí ná-
městek hejtmana Kraje Vysočina 
Libor Joukl a  dodává, „ještě letos 
bychom chtěli váhy nainstalovat 
a na podzim spustit.“
„Cílem je omezit kamionovou 
dopravu ve  městě, protože nás to 
trápí,“ podotýká starosta Velkého 
Meziříčí Radovan Necid. Nákladní 
vozy několikanásobně zatěžují sil-

nici – dle statistik jeden znehodnotí 
silnici tak, jako pětatřicet osobních 
aut. Je-li navíc přetížený, situace se 
násobí.
Vysokorychlostní váha by měla být 
instalována v  úseku na  Jihlavské 
ulici, poblíž firmy Aqueko. Nebylo 
jednoduché vhodné místo vybrat. 
„Komunikace musí mít podélný 
sklon do jednoho procenta, nerov-
nost povrchu do  čtyř milimetrů 
a  příčný sklon by měl být pokud 
možno co nejmenší, a  to v  úseku 
200 metrů,“ popsal Jiří Pospíchal, 
vedoucí odboru dopravy velkome-
ziříčské radnice. Jedna váha vyjde 
na 4 až 6 milionů korun. Na Jihlav-
ské by měly být celkem dvě, v kaž-
dém jízdním pruhu jedna.

Instalace vysokorychlostní váhy 
obnáší odfrézování povrchu a  po-
ložení snímačů. Součástí je i kame-
rový systém. Zachytí-li přetížené 
vozidlo, zahájí zdejší úřad obce 
s  rozšířenou působností správní 
řízení. Dopravci může být uděle-
na pokuta 7.000 korun za  každou 
jednu tunu navíc. Ovšem k  tomu 
zaplatí ještě poplatek za správní ří-
zení až 1.500 korun a dalších 6.000 
korun za zvážení.
Z  vybraných peněz připadne 40 
procent vlastníku komunikace 
a  45 % příslušnému kraji, tedy 85 
procent pro Kraj Vysočina, a  zbý-
vajících 15 % obci, v tomto případě 
Velkému Meziříčí.

Martina Strnadová
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Myslivcům na Vysočině letošní 
sčítání zvěře komplikoval 
nedostatek sněhu, protože v te-
rénu neviděli její stopy. 

Stovky myslivců z  Vysočiny 
vyrážely do lesů a polí ve dvou 
termínech. První byl tradičně 
stanoven do  poloviny února, 
druhý připadl na 8. března. 
„Je zřejmé, že díky letošnímu 
nezvykle teplému počasí je zvěř 
v  podstatně lepším stavu než 
v  loňském předjaří. Tehdy zví-
řata doplatila na  výkyvy poča-
sí. Ty se podepsaly především 
na  počtu divokých prasat, je-
jichž mláďata popadala – uhy-
nula,“ uvedl radní Kraje Vy-
sočina pro oblast zemědělství 
Zdeněk Chlád.
V období přechodu zimy a jara 
jsou každoročně uživatelé ho-
niteb povinni provést v  ter-
mínu stanoveném krajským 
úřadem sčítání zvěře a  výsled-
ky oznámit příslušnému obec-
nímu úřadu obce s  rozšířenou 
působností.
„Krajský úřad určuje termíny 
po  konzultaci s  myslivci, kole-
gy vykonávajícími státní sprá-
vu myslivosti na  městských 
úřadech a  po  dohodě s  orgány 
ochrany přírody. Výsledky sčí-
tání slouží uživatelům honiteb 
jako podklad při tvorbě plánu 
mysliveckého hospodaření, 
dále jsou tyto údaje podkladem 
pro zpracování statistických 
výkazů o  počtech jednotlivých 
druhů zvěře v  rámci Kraje Vy-
sočina a  následně pro území 
celé České republiky,“ uvádí 
Zdeněk Chlád. 
Praktické sčítání je tedy v aktu-
álních podmínkách odkázáno 
na  sledování pobytových stop: 
trusu, otisků stop v  blátě nebo 
tradiční vizuální pozorování 
zvěře na  pastvě a  na  přikrmo-
vacích místech.

Zvěř se sčítá v 506 
volných honitbách 
a 16 oborách
Ze zmiňovaných statistických 
výkazů např. vyplývá, že v roce 
2012 bylo v Kraji Vysočina ulo-
veno 13  824 ks prasete divoké-
ho, za  celou Českou republi-
ku to bylo celkem 185  381 ks. 
V  obou případech jde o  re-
kordní výši, která jednak svědčí 
o  vysokých stavech této zvěře, 
jednak o  intenzivní snaze uži-
vatelů honiteb redukovat tuto 
krásnou zvěř, která však pře-
devším na  zemědělských plo-
dinách působí značné škody. 
Z  loňského sčítání je také zřej-
mý mírný nárůst počtu vyder 
a bobra evropského na Vysoči-
ně. Vzrostl i  lov norka americ-
kého a psíka mývalovitého. 
Sčítání zvěře se na  Vysoči-
ně týká 506 volných honiteb 
a šestnáct obor.

 Zleva: Tomáš Matonoha v jedné z hlavních rolí pistolníka 
a pacienta, Eva Leimbergerová, která nahradila ve Velkém 
Meziříčí Báru Polákovou v roli zdravotní sestry, a Josef 
Polášek, který ztvárnil komplice a nerozlučného kamaráda 
Matonohy. 2x foto: Iva Horká

Další informace 
získáte na webových 
stránkách Kraje 
Vysočina 
www.kr-vysocina.cz

Western z Bohnic zažili i diváci ve Velkém Meziříčí Sčítání zvěře  
komplikoval 
nedostatek sněhu

Jiří Bartoš, odbor životního pro-
středí a zemědělství, 

KrÚ Vysočina

Začaly poutě

Letošní první velká pouť se konala v Mostištích v neděli 
27. 4. 2014. 2x foto: Antonín Dvořák

Školním jídelnám je 50 let. Na Vysočině denně nakrmí téměř 
devadesát tisíc lidí
Školnímu stravování je padesát 
let. Za tu dobu si prošlo celou 
řadou inovací a změn. Jeho 
současná podoba podporuje 
zdravý životní styl, dbá na šetr-
ně zpracované čerstvé suroviny. 
Dávno odzvonilo zašedlým 
provozům a čpícím kuchyním. 

Dnes se v 538 zařízeních školní-
ho stravování na Vysočině leskne 
nerez, namontováno je moderní 
odsávání, jídlo se připravuje šetr-
ně v konvektomatech a výdej stra-
vy je řízen plánovitě počítačem. 
Denně se v našem kraji ve  škol-
ních jídelnách stravuje více než 
68 tisíc dětí, žáků a  studentů, 
více než 10 tisíc pracovníků škol 
a  11 tisíc tisíc cizích strávníků. 
„Samotné vaření je v  rukou 363 
vedoucích školních jídelen, 1064 

kuchařů, 381 pomocných sil, 21 
cukrářů a  řezníků a  71 technic-
ko-hospodářských pracovníků,“ 
vyjmenovává Olga Johanidesová 
z krajského odboru školství, mlá-
deže a sportu.
Kraj Vysočina zřizuje celkem 68 
školních jídelen a  výdejen. Péče 
o ně – resp. jejich postupná mo-
dernizace v podobě rekonstrukcí 
a  dovybavování – představuje 
skutečně nemalé prostředky. 
Od vzniku Kraje Vysočina prošly 
téměř všechny krajské školní jí-
delny modernizací gastro techni-
ky a vybavení, stavebně vyhovují 
náročným normám EU. „V  sou-
časné době je ve fázi generálních 
oprav a  úprav jídelna Střední 
průmyslové školy a  Středního 
odborného učiliště v Pelhřimově. 
V nových prostorách už obědvají 

studenti Střední školy obchodu 
a služeb v Jihlavě, Hotelové školy 
v  Třebíči, Střední školy řemesel 
a služeb v Moravských Budějovi-
cích, dále na Gymnáziu a Střední 
odborné škole v Ledči nad Sáza-
vou. Výuková centra budoucích 
kuchařů a cukrářů jsou vybudo-
vána v Havlíčkově Brodě i  Jihla-
vě,“ uvedla radní Kraje Vysočina 
pro oblast školství Jana Fialová.
Zdravé školní jídelny dnes na-
bízejí strávníkům bohatý výběr 
pokrmů z  regionálních surovin. 
Moderní technologií se dá vařit 
i  přes noc bez pomoci kuchaře. 
Druhý den je k  dispozici napří-
klad šťavnaté a  křehké hovězí 
maso nebo konfitovaná drůbež 
a vepřová panenka. „První školní 
jídelna, která uváděla regionální 
potraviny na jídelní lístek společ-

ně s  energetickou hodnotou po-
krmu byla školní jídelna Domova 
mládeže v Jihlavě. Z regionálních 
potravin dlouhodobě vaří také 
jihlavská Střední škola obchodu 
a služeb,“ uvádí příklady Olga Jo-
hanidesová. 
V  minulosti podpořil Kraj Vy-
sočina zdravé jídelny i  granto-
vým programem Zdravé školní 
stravování.  Díky němu se mohli 
studenti sami podílet na  tvor-
bě jídelních lístků, pořádali 
akce na  „stravovací téma“ nebo 
ochutnávky. Zdravé stravová-
ní na  všech úrovních v  regionu 
podpořily i projekty Zdravá škola 
nebo Naše školka.
Školní jídelny se dnes nemalou 
měrou podílejí na utváření správ-
ných stravovacích návyků u dětí, 
plní přísné nutriční požadavky 

na vyváženou a pestrou stravu.
„I když jsme mnozí z nás nebyli 
na  počátku cesty vzniku školní-
ho stravování před padesáti lety, 
myslíme si, že jsme společně se 
všemi zřizovateli školních jíde-
len v kraji ušli od prvních krůčků 
školního stravování až do  rázné 
chůze v  současnosti velký kus 
cesty. 
Dráha, která nás čeká, je rych-
lejší, různě klikatá, s vidinou je-
diného cíle: „Střídmě z pestrého 
stolu pro naše děti prostřednic-
tvím kvalitních surovin zpra-
covaných šetrně moderní tech-
nologií vzdělanými pracovníky 
školního stravování!“ míní Olga 
Johanidesová, referent pro školní 
stravování v Kraji Vysočina.

Ing. Jitka Svatošová, 
KrÚ Kraje Vysočina

Autor české verze a režisér in-
scenace Butch Cassidy & Sun-
dance Kid Luboš Balák přidal 
ke známému dílu podtitul 
Western z Bohnic. A udělal 
dobře – těžko konkurovat 
hrdinům ze slavného filmu. 

Zmíněná komedie měla českou 
premiéru v brněnském Divadle 
Bolka Polívky loni na  podzim. 
K  velkomeziříčským divákům 
se titul dostal minulou středu 
v  kinosále Jupiter clubu (JC) 
v  rámci divadelní sezony JC. 
Hlavní role patřily známým 
hercům Josefu Poláškovi a  To-
máši Matonohovi, který se po-
dílel krom toho i  na  realizaci 
scény a  spolu s  Barborou Po-
lákovou také na  hudební spo-
lupráci. A  právě B. Poláková 
byla avizována jako třetí z her-
ců, kteří měli do  našeho měs-
ta v  této hře zavítat. Bohužel 

do  Velkého Meziříčí nedora-
zila, v  den konání představení 
ji – jak uvedli pořadatelé – na-
hradila Eva Leimbergerová. Ta 
pochází z  Brna a  působí jako 
divadelní herečka, z filmových 
rolí můžeme vzpomenout na-
příklad filmy Krev zmizelého 
a  Kdopak by se vlka bál. V této 
hře dostala roli přísné zdra-
votní sestry, která má co dělat, 
aby se ze svých pacientů taky 
nezbláznila.
Matonoha s  Poláškem jako 
blázni či bandité dojímali svojí 
bezbranností, neméně i tím, že 
si hráli na pistolníky, kteří ov-
šem nezabíjejí. Divák se přene-
sl do  blázince, jehož prostředí 
uzavřeného a  pro „normál-
ního“ člověka divného světa 
může být k smíchu, ale zároveň 
i k pláči. 
Hra trvala hodinu a  půl bez 
přestávky. Iva Horká

Hejtman: zůstanu
i poslancem
Dne 26. 4. 2014 uplynula půlroční lhůta  
od voleb do Poslanecké sněmovny Par-
lamentu České republiky. Toto datum je 
spojováno s časovým úsekem, kdy se zvolení 
představitelé samospráv na různých postech 
měli rozhodnout, dle doporučujícího usne-
sení ÚVV ČSSD, k řešení svých funkcí.

Protože si myslím, že Kraj Vysočina nepatří 
k tzv. „silným krajům“, deklaroval jsem, že při 
mém rozhodování přihlédnu k pozici i prospě-
chu kraje. Při rozboru všech dalších okolnos-
tí s  rezignací spojených sděluji, že si mandát 
poslance PS PČR ponechám, neboť jsem vždy 
připouštěl všechna možná řešení. Vědom si 
měnící se situace, a přestože práce a nasazení, 
se snahou přinést něco kraji a  jeho obyvate-
lům, nepatří mezi medializované a  oceňova-
né aktivity, prohlašuji, že nadále chci v  jeho 
prospěch pracovat. Protože není možné zříci 
se odměny za vykonávaný poslanecký mandát 
přímo ve  sněmovně, převádím tyto finance 
na  dokladovatelné podpory potřebným. Jako 
nečlen ČSSD jsem byl ke kandidatuře na vede-
ní obou kandidátek vyzván a snažím se a budu 
se nadále snažit důvěru voličů ve  mě a  mé 
spolukandidáty vloženou nezklamat. Věřím, 
že do  diskuze uvnitř ČSSD předložený návrh 
zákona o klouzavém mandátu a odměně bude 
přijat a do budoucna podobné diskuze tedy ne-
budou potřeba.
Toto své vyjádření považuji za natolik obsažné, 
že se zdržím jakýchkoliv dalších komentářů či 
vysvětlování.                      MUDr. Jiří Běhounek, 

hejtman Kraje Vysočina

Info o placení daně  
z nemovitých věcí
Informace k období placení daně  z nemovitých věcí 
na zdaňovací období roku 2014

Složenky k zaplacení daně je možno uhradit bezhoto-
vostním převodem na bankovní účet finančního úřadu, 
případně složenkou lze daň zaplatit na kterékoli poště. 
Poplatníci mohou také provést úhradu daně v poklad-
nách územních pracovišť finančních úřadů.
Finanční úřad pro Kraj Vysočina vychází vstříc daňo-
vým poplatníkům a stanovuje pro období od pondělí 
19. 5. do pondělí 2. 6. 2014 jednotnou otevírací dobu 
pokladen všech územních pracovišť  takto:
Úřední dny (pondělí, středa): beze změny 8–17 hodin.
Neúřední dny (úterý, čtvrtek, pátek): 8–11 hodin, 
11.45–14.30 hodin.

Ing. Josef Tomek, FÚ Kraje Vysočina

Pachatel se vloupal 
do zámečku
Žďárští policisté pro-
věřují případ vloupání, 
ke kterému došlo v Za-
hradištích. 

Dosud neznámý pacha-
tel se vloupal do  budo-
vy místního zámečku. 
V  budově vykopl dveře 
vedoucí do  skladu a  ze 
skladu odcizil různé 
elektrické nářadí a kabe-
ly. Poškozené společnosti 

způsobil škodu ve  výši 
nejméně padesát tisíc 
korun. 
Oznámení o události při-
jali policisté 28. 4. ráno. 
Místo krádeže ohledali 
a kriminalistický technik 
zajistil stopy. Policisté 
případ prověřují pro po-
dezření z přečinu kráde-
že a po pachateli a odci-
zených věcech pátrají. 

-PČR-
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fotogalerie - pokračující rekonstrukce velkého sálu jupiter clubu velké meziříčí - duben 2014

fotogalerie - pražský půlmaraton - 5. 4. 2014

Počátkem dubna se starosta Radovan Necid zúčastnil pražského půlmaratonu. Blíže jsme 
o tom psali v minulém čísle Velkomeziříčska. Dnes vám z této sportovní akce nabízíme 
obrazovou reportáž, jak ji objektivem svého fotoaparátu zachytil zdejší fotograf, ale také 
radní Jiří Michlíček. Podle jeho slov to v obrovské tlačenici lidí nebylo vždy tak úplně 
jednoduché.                                                                                        -mars-, 6x foto: Jiří Michlíček

Jsou již hotové galerie s vybetonovaným stropem (foto vpravo). Vlevo dole je 
vidět propojení staré a nové budovy Jupiter clubu. 4x foto: Martina Strnadová
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řádky na neděli

Bohoslužby
Středa 30. 4.: 7.00 mše sv. – o. J. B.
Čtvrtek 1. 5.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., 17.30 májová pobožnost – o. J. B., 
18.00 mše sv. – o. J. B., Hrbov 8.00 mše sv. – o. J. B.
Pátek 2. 5.: 8.00 mše sv. – o. L. Sz., 14.00–15.30 příležitost ke svátosti 
smíření a pokání, 17.00 mše sv. – o. L. Sz., domov pro seniory 13.00 
mše sv. – o. J. B.
Sobota 3. 5.: 7.00 mše sv. – o. J. B., 18.00 mše – o. L. Sz. 
Neděle 4. 5.: 7.30 mše sv. – o. J. B., 9.00 mše sv. – o. L. Sz., 10.30 mše 
sv. – o. L. Sz., 17.30 májová pobožnost – o. J. B., 18.00 mše sv. – o. J. B.
Bory mše sv.: 2. 5. Dolní Bory 17.30 adorace nejsvětější svátosti, 18.00 
mše sv. – o. J. B., 4. 5. 9.45 mše sv. za hasiče – o. J. B.
Farní oznámení: Středa přípravy na 1. svaté přijímání ve skupinách. 
Pátek celodenní a celonoční adorace nejsvětější svátosti, 14.00–15.30 
příležitost ke  svátosti smíření a  pokání. Sobota 18.30 příprava před 
křtem v 19.30 3. příprava na manželství. Bohoslovci AKS v Olomou-
ci zvou všechny ministranty na Ministrantský den, 10. 5. 8.00–16.00 
v Olomouci, rodiče ministrantů prosíme o přihlášení svých dětí do 4. 
5. v sakristii nebo na faře. Děkujeme všem, kteří pracovali ve farnos-
ti a  také za  sbírku na Boží hrob, která činila 20.000 Kč, o Velikono-
cích 55.000 Kč. Sobota pouť 1. soboty v Netíně 18.00, autobus pojede 
v 17.00 od fary ve Velkém Meziříčí. Naše farnost 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

1914–1918

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

Rozhodovat s rozmyslem

Chaloupky připravují pro děti 
soutěže, při kterých si nejen vy-
zkouší svoje znalosti, ale také se 
i proběhnou.
V  sobotu 12. dubna se konal 
v  městské divočině Čechových 
sadů a přilehlého okolí 12. ročník 
místního kola přírodovědné sou-
těže pro dětské kolektivy Zlatý list. 
Celostátní soutěž pořádá Český 
svaz ochránců přírody. Místní kolo 
proběhlo ve spolupráci s Chaloup-

kami a městem Velké Meziříčí. Pro 
soutěžící byla připravena dobro-
družná stezka s  úkoly a  otázkami 
z  mykologie, astronomie, meteo-
rologie, lesnictví i ochrany životní-
ho prostředí. „Všichni zúčastnění 
prokázali, že jim informace o pří-
rodě nejdou jedním uchem tam 
a druhým ven,“ pochválila soutěží-
cí Pavla Švecová, která místní kolo 
koordinovala, „nicméně bylo třeba 
určit skupiny postupující do  kraj-

ského kola.“ V kategorii mladších 
žáků si postup zajistili žáci ze ZŠ 
Hany Benešové Bory a ZŠ Lhotky. 
V  kategorii starších žáků se pak 
nejvíc činili opět soutěžící ze ZŠ 
Hany Benešové Bory a také ze ZŠ 
Školní. 
Na 7. května připraví Chaloupky 
zázemí pro účastníky Přeboru 
škol o  nejlepšího orientačního 
běžce Kraje Vysočina. Orientač-
ní závod se poběží v  okolí Bez-

děkova a  soutěžící budou muset 
dokázat, že se neztratí v  parku 
ani v  sídlištní zástavbě. Soutěže 
se mohou zúčastnit žáci od  4. 
ročníku ZŠ až po  4. ročník SŠ 
(v  příslušné kategorii). Výsled-
ky reprezentantů škol se sečtou 
a nejlepší družstvo středoškoláků 
a dvě nejlepší základní školy po-
stoupí do celostátního finále.

Jana Audy, 
foto: archiv Chaloupek

Prověřte si svoje znalosti přímo v terénu

Pravidelně čtu Velkomeziříčsko 
a chybí mi komentáře a příspěv-
ky, které jsem měl rád. Nejsou.
Vzpomínám na  pana Marka 
z  trafiky, pana Sittu atd. To už 
jsme se vším spokojeni? A nemá-
me ani co pochválit? Nebo jsme 
už rezignovali s  povzdechem 
marnost nad marnost? Betono-
vá loby si mastí kapsu šerednou 
hrůzou kolem řeky. Vzniká další 
jizva na tváři města po zbourání 
„Okresňáku“.
V  důsledku privatizace jednoho 
zločince se staví nový supermar-
ket namísto největší továrny a  je 
tu kruhový objezd u  Kunšovce. 
Jediný ing.  Dvořák uvedl fakta 
o  technické nevhodnosti tohoto 

výtvoru. Všem ostatním se to líbí, 
nebo přinejmenším jim to neva-
dí? Proč se město nebránilo, ale 
bylo naopak vstřícné. Zde mělo 
být referendum!
Nevadí vám, že si tím přivede-
me do  města množství dalších 
kamionů? Že v onom supermar-
ketu budou zaměstnány, vlast-
ně ždímány ženy za  pár korun? 
Že městu nepřinese žádný zisk 
ani výhody? Že všechny peníze 
pošleme do  zahraničí? Že tyto 
velkoobchody si za  peníze, kte-
ré jsme jim dali, dělají v  našem 
městě, co chtějí? Že se smějí, jak 
čumíme na  semaforech a  pro-
voz stojí? Že budou městské 
silnice plnější koupěchtivých 

z  okolních obcí, kteří nechtěli 
svoje bývalé domácí prodejny 
a prodejny Jednota pro o pár ha-
lířů vyšší ceny, přestože to bylo 
dobré a zdravé zboží a lidé přišli 
o práci? Že se město více naplní 
smogem, když auta, náklaďá-
ky budou stát na spojce a krmit 
motory rozjezdem do  kopce? 
Že si fotbalisté a hlavně mládež 
budou na hřišti pod ním užívat 
otrávený vzduch? Tam už se ne-
poběží ani minimaraton.
Podobná věc je Amazon. Brňáci 
ho nechtěli. Je to jen obrovský 
zábor půdy a zaměstnání pro ne-
kvalifikované. Belgie, Holandsko 
nic takového nedopustí. Teď sou-
druzi Hašek se Sobotkou na ko-

lenou prosí za odpuštění. Našim 
podnikatelům a  živnostníkům 
nabízíme jen ČOI, FÚ, ŽÚ apod. 
Podpora žádná.
Inu, tak se o  své město staráme. 
Jiné obce a  města jsou k  nepo-
znání. Jsme sto let za opicemi, ale 
jsme „světoví“, máme čtyři super-
markety a  chudí lidé se mohou 
levně najíst (jak argumentovali 
komunisté v zastupitelstvu). Mu-
selo to být?
Promiňte mi, že jsem se neu-
držel a  ozval se. Kdo si myslí, 
že píšu hlouposti, ať se do  mě 
pustí! Ostatním děkuji za  čas 
věnovaný tomuto příspěvku 
a snad za zamyšlení. 

Václav Štipák

Psal se rok 1900 a  Evropané měli 
dobrý důvod cítit se spokojení se 
svou nedávnou minulostí a  věřili 
v budoucnost. Bylo 30 let od fran-
couzsko-pruské války – a  nasta-
la exploze v  průmyslu, bohatství 
a  společnost se transformovala. 
Způsob, jakým lidé žili: jídlo bylo 
lepší a levnější. Došlo k dramatic-
kým pokrokům v  oblasti hygieny 
a  medicíny. Zrychlila se komu-
nikace včetně levných veřejných 
telegrafů, a  to znamenalo, že si 
Evropané byli blíž, byli ve  větším 
kontaktu jeden k druhému. V mi-
nulém století – taková síla, taková 
prosperita – zjevný pokrok v mno-
ha oblastech. (M. MacMillan, The 
War That Ended Peace)
V lednu letošního roku na vlnách 
Českého rozhlasu bylo možné 
slyšet pořad o  dnešní politické 
světové situaci, která připomíná 
to, co se dělo před rokem 1914. 
Musíme zdůraznit, že to bylo 
ještě před současným konfliktem 
na  Ukrajině. Říká se, že dějiny 
se nikdy neopakují, ale vracejí 
se po spirále do podobných fází. 

A  proto je zde otázka, zda jsme 
zpět v roce 1914? Zda neopakuje-
me chyby našich předků? Někteří 
historikové varují, že náš svět se 
až příliš nápadně podobá světu 
v  roce 1914, tedy v  době těsně 
před první světovou válkou. Sa-
mozřejmě, že je třeba vést aka-
demické diskuze… možná aspoň 
některým světovým politikům 
otevřou oči. A  četným obyvate-
lům Evropy, zejména těm mlad-
ším připomenou, že „nějaká ta 
válka v  letech 1914–1918“ změ-
nila svět. Byla to vskutku brutální 
válka s  nedozírnými důsledky. 
V  konfliktu bylo mrtvých skoro 
10 milionů, zraněných skoro 20 
milionů, pohřešovaných 8 mili-
onů. Změnila se politická mapa 
nejenom Evropy, ale i  Afriky 
a Asie. Změnila se mentalita lidí. 
Změnila se filozofie, teologie… 
prostě všechno. Měli bychom si 
tyto skutečnosti připomenout, 
pomodlit se za  všechny oběti 
a  poukázat na  zlo, které se nás 
dodnes dotýká.

P. Lukasz Szendzielorz

Na půdě Střední školy technické Žďár nad Sázavou proběhla v dubnu 
celostátní soutěž strojírenských oborů Kovo Junior 2014 v  soutěžní 
kategorii oboru vzdělání obráběč kovů. „Cílem soutěže, která má už 
čtrnáctiletou tradici není pouze porovnání vědomostí a  dovedností 
žáků jednotlivých škol, ale především propagace technických řeme-
sel, prohlubování spolupráce a výměna zkušeností mezi školami, které 
zajišťují výuku učebních a studijních oborů strojírenského zaměření,“ 
informoval Josef Crha, ředitel školy. V kategorii družstev si zlato vybo-
jovala Vysočina, ani mezi jednotlivci se domácí neztratili.
Soutěž v oboru vzdělání obráběč kovů je vyhlášena pro žáky 2. a 3. ročníku. 
Výsledky soutěžících jsou započítávány do soutěže družstev. K účasti byli 
přizváni nejlepší žáci z 11 krajů ČR. Soutěž byla v praktické části zaměřena 
na zhotovení výrobku s přesností uvedenou na výkresu. V druhé části sou-
těžící prokázali dovednosti v měření a rozboru uložení. Hodnocení prací 
provedla komise rozhodčích vylosovaná ze zástupců zúčastněných škol.

Vyhodnocení výsledků soutěže
Družstva
1. Kraj Vysočina – Milan Lunda, Jan Blahut – 349 bodů
2. Ústecký kraj – Jaroslav Blažek, Tomáš Hegr – 339 bodů
3. Královéhradecký kraj – Nazar Yurkiv, Stanislav Tarant – 335 bodů
Jednotlivci
1. Jiří Lukša Vítkovická střední průmyslová škola, Ostrava – 190 bodů
2. Tomáš Hegr Střední škola stavební Teplice – 187 bodů
3. Filip Mrnka Střední průmyslová škola Chrudim – 185 bodů
4. Jan Blahut Střední škola technická Jihlava – 181 bodů
5. Stanislav Tarant SPŠ, SOŠ a SOU Nové Město na Metují – 175 bodů
6. Milan Lunda SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš – 168 bodů
Jiří Lukša jako nejlepší žák v  oboru obráběč kovů ve  školním roce 
2013/2014 obdrží zlatou plaketu Českých ručiček.

Ing. Jitka Svatošová, KrÚ Kraje Vysočina

Vysočina má úspěšné obráběče kovů

Hynek Ráček z  Hotelové ško-
ly Světlá a  Obchodní akademie 
ve Velkém Meziříčí se stal vítězem 
jihomoravského kola 2. roční-
ku soutěže MAKRO Kuchařský 
pětiboj. Své zručnosti projevil 
například v krájení pórku, bram-
bor nebo cibule, ale i  ve  vykos-
tění kuřete či filetování pstruha. 
Na  druhém místě skončil Tomáš 
Holubář ze Střední školy potravi-
nářské, obchodu a služeb Charbu-
lova v Brně, třetí příčka patří Ka-
teřině Svobodové ze SOŠ Fortika 
v Lomnici. 

„Úroveň dnešních soutěžících 
nás příjemně překvapila. Studen-
ti se skutečně snažili a je vidět, že 
soutěž je motivuje k lepším výko-
nům,“ říká za  organizátory Petr 
Stádník, šéfkuchař společnosti 
MAKRO, a dodává, „i díky tomu 
věříme, že MAKRO Kuchařský 
pětiboj postupně pomůže vycho-
vat dostatek kvalitních kuchařů 
a číšníků. Chtěli bychom tak při-
spět k vyřešení největšího problé-
mu české gastronomie – nedostat-
ku kvalitního personálu.“ 
Studenti hotelových a  gastrono-

mických škol z  Brna, Lomnice 
a  Velkého Meziříčí se pomě-
řili celkem v  pěti disciplínách. 
„Úkolem studentů bylo nakrájet 
tři cibule najemno, jeden pórek 
na  nudličky a  čtyři brambory 
na  kostičky. Dále vykosťovali 
chlazené kuře a  filetovali pstru-
ha,“ vysvětluje dále Stádník.
Každá zúčastněná škola nomino-
vala šest soutěžících. Důležitá byla 
nejen rychlost, ale i kvalita, kterou 
zhodnotila odborná porota. Pět 
nejlepších škol postoupí do  celo-
státního finále, které proběhne v lis-

topadu v rámci festivalu Gastrofest 
v  Českých Budějovicích. Vítězná 
škola si odnese odměnu ve  výši 
25.000 korun a  titul MAKRO Top 
Gastro Tým. 
Celostátní finále bude doplněno 
i o týmové disciplíny. Mladí adepti 
kuchařského řemesla budou při-
pravovat 27 porcí soutěžního menu 
složeného ze dvou hlavních chodů 
a  dezertu. Číšníci jej budou serví-
rovat a  hostům připraví welcome 
drink. K dezertu nabídnou také es-
presso či cappuccino. 

Ivan Tučník, foto: archiv Makro

Nejlepším mladým kuchařem jižní Moravy je Hynek Ráček z Velkého Meziříčí
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Ušetřete  peníze za vodu
a pořiďte si vlastní zdroj  !!! 

 VRTANÉ STUDNY

volejte 777 666 269

 JARNÍ 
   AKCE

(vrt většího průměru - výhoda delší životnosti) 

        O 150 mm  od  700,- Kč/m 

      O 185 mm  od  1000,- Kč/m 

rozbor vody zdarma v ceně

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

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 

Uvažujete o vlastní studni? Přečtěte si nejčastější dotazy zájemců o vrt
Komu se dnes vyplatí vlastní studna? Jak máme začít s přípravou?
Vlastní studna se dnes vyplatí téměř každé domácnosti. Při stále se 
zvyšujících cenách vodného se návratnost vlastního zdroje vody po-
hybuje pro čtyřčlennou rodinu a při spotřebě 100 až 120 l na osobu 
a den, v rozmezí 3–5 let. 
V  každém případě je vhodné se nejdříve obrátit na  odbornou geo-
logickou firmu, která posoudí možnost vyhloubení studny v lokalitě 
a stanoví další postup.
Dá se voda najít na každém pozemku? Existují místa, kde voda pro-
stě není a jak je na tom Vysočina?
Voda je vázaná především na  zvodnělé struktury, které se vyskytují 
téměř všude. Nicméně většina vrtů se hloubí na průsečíku několika 
takovýchto puklinových struktur, kde je největší naděje na  vydatný 
zdroj vody. V  porovnání s  ostatními lokalitami je na  tom Vysočina 
průměrně. Na  jedné straně jsou vydatné lokality s  vodou vynikající 
kvality, na  druhé straně nacházíme i  oblasti s  výrazným deficitem 
a znečištěním.
Jak se postupuje při hledání vody? Využívá se například i proutkařů?
Záleží na individuálním přístupu objednatele. V řadě případů se jako 
hlavní metoda využívá geofyzikální průzkum, lze však úspěšně použít 
i biotronický způsob pomocí zkušených proutkařů. Nejlepší výsledky 
dává kombinace obou metod.
Je více způsobů hloubení studní? Jak dlouho to trvá? Liší se i  typy 
studní?
Studny se dělí na  dva základní typy: hlubší vrtané a  mělké kopané. 
V dnešní době v oblasti Vysočiny převažují velmi významnou měrou 
studny vrtané, které se hloubí vrtnou soupravou s příklepovým po-
norným kladivem. 
Vyhloubení běžného vrtu v kompaktní hornině většinou nezabere více 
než jeden den.
Jaký vliv má při budování studny geologické podloží?
Pro individuální zásobování u rodinných domů může být limitujícím 
faktorem přístupnost lokality pro vrtnou techniku. Geologické pod-
loží má rovněž významný vliv na  způsob provádění vrtných prací, 
přičemž paradoxně, čím je kompaktnější hornina, tím je lepší průběh 
prací. V nezpevněných horninách je nutné použít finančně náročnější 
metody průběžného pažení vrtů. 

Kdy můžeme začít studnu používat a jak kontrolovat kvalitu vody?
Vyvrtanou studnu je většinou nutné nejdříve čerpáním vyčistit a zba-
vit mechanického zakalení. Čištění je záležitost několika dnů až maxi-
málně týdnů. Před vlastním použitím podzemní vody doporučujeme 
provést minimálně základní chemický a mikrobiologický rozbor. Dů-
ležitým faktorem pro průběžné sledování kvality podzemní vody bude 
její využívání buď jen pro užitkové nebo i pitné účely. Cena základního 
rozboru se pohybuje kolem tisíce korun.
Lze studnu vyhloubit kdekoli – ve městě, u chaty, na zahradě a jaké je 
ideální místo pro její umístění?
Na vlastním pozemku lze vyhloubit studnu téměř kdekoli. Omezující-

mi faktory mohou být potencionální zdroje kontaminace vody (septi-
ky, ČOV, blízkost komunikace apod.) Pokud se týká ideálního místa, 
tak nelze jednoznačně odpovědět, je to vždy individuální záležitost. 
Odborný geolog by měl poradit s umístěním studny. 
Může se stát, když si uděláme na zahradě studnu, že „přetáhneme“ 
vodu sousedům z jejich studny a může i nám někdy dojít voda?
Při vyhledání zdroje odbornou firmou by k  zásadnímu ovlivňování 
okolních zdrojů dojít nemělo. Geolog posoudí možnost míry ovlivně-
ní okolních zdrojů, případně se stanoví pravidla jejich využívání na-
příklad formou omezení čerpané vydatnosti nebo časovým omezením 
čerpání zdrojů. Při sledovaných dlouhodobých srážkových deficitech 
a trvalém poklesu hladiny podzemní vody v posledních letech může 
hlavně u kopaných studní dojít k významnému poklesu hladiny vody. 
U vrtaných studní je toto riziko vzhledem k hloubce zastižených pra-
menů menší, i když při stoupajícím počtu vrtů, například u řadových 
zástaveb, nelze ani toto riziko vyloučit.
Jaké jsou náklady na pořízení vlastní studny a jak obvykle bývá stud-
na hluboká?
Základní cena vrtané studny se odvíjí především od  průměru vrtá-
ní a technického provedení a pohybuje se v rozmezí od 700 až 1.000 
Kč/m. Cena následného vystrojení vrtu a  napojení do  domovního 
rozvodu se pohybuje v  závislosti na  složitosti v  rozmezí 15.000 až 
30.000 Kč. Pokud je nutné další předúprava kvality vody je kalkulace 
těchto nákladů již individuální. 
Průměrná hloubka vrtaných studní se pohybuje v rozmezí 20–30 m. 
Důležitým faktorem pro dlouhodobé využívání je i vybudování zálož-
ního objemu pro akumulaci vody ve vrtu, takže nelze doporučit prosté 
zastavení vrtání při prvním naražení pramene.
Je potřeba k vybudování studny stavební povolení?
V první fázi se vyhloubí tzv. průzkumný vrt, který se pouze ohlašuje 
místnímu obecnímu úřadu (většinou vyřizuje prováděcí firma).
Průzkumný vrt, pokud splňuje požadované parametry, se následně 
na základě žádosti na příslušném vodoprávním úřadu legislativně pře-
vede na vrtanou studnu. K tomu je třeba vypracovat jednoduchý pro-
jekt vrtané studny, který odborná geologická firma vyhotoví za cenu 
kolem 2 až 3 tisíc korun.                                                      Zdeněk Bouček                                                                                              

(článek je součástí placené inzerce)

Občanská poradna  
DNES NENÍ!

Poradenské dny 
ve Velkém Meziříčí 
jsou  během středy 
v sudých týdnech 
od 11.30 do 15.00 

v budově MěÚ 
Velké Meziříčí v zasedací 

místnosti, 2. patro. 
Tel.: 721 137 458

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 kulturně-vzdělávací odpoledne zaměřené na tradice 
O Moravském Horácku.
Neděle 4. 5. 2014 od 14 do 18 hodin, budova bývalého luterán-
ského gymnázia, Náměstí (naproti kostelu sv. Mikuláše) ve Vel-
kém Meziříčí. 
Program: přednášky o Horácku (stavby, zvyky, kroje, pokrmy), 
uvedení nové publikace Lidové písně z Podhorácka I. a II. zpě-
váky souboru Bítešan, taneční vystoupení folklorního souboru 
z Březníka a představení nového folklorního souboru Horácký 
Medřičan. 
Prezentace knih s  uvedenou tematikou, prodej zpěvníků 
a ochutnávka horáckých pokrmů (např. velkomeziříčských za-
hýbanců) atd. 
Občerstvení zajištěno.
Akce se koná za finanční podpory MAS Most Vysočina. 

Pozvánka 
na kulturně-vzdělávací odpoledne

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

1. Rada města vzala na vědomí:
•	 informace	o připravovaném	projektu	dle	výzvy	k předkládání	pro-
jektů v programu Infrastruktura ICT 2014 v kraji Vysočina, jehož cí-
lem je výstavba otevřených sítí a datových center v Kraji Vysočina
•	 informace	o pohledávkách	plynoucích	z nájmu	bytů	a nebytových	
prostor
•	 zprávu	o činnosti	bytové	komise	za I.	čtvrtletí	2014
2. Rada města schválila:
•	 prodej	auta	Ford	Tourneo	Connect	200 1.8	i SWB	LX	dle	vybrané-
ho protokolu o ocenění
•	 výpůjčku	sálu	v budově	hasičské	zbrojnice	ve Velkém	Meziříčí	pro	
Mateřskou školu Velké Meziříčí, PO se sídlem Čechova 1523/10, Velké 
Meziříčí, dne 20. června 2014, v době od 15 do 19 hodin za účelem 
pořádání akce na závěr školního roku „Se školkou se loučíme“
•	 směrnici	č.	1/2014	Postup	pro	nakládání	s nalezenými	věcmi	a zvířaty
•	 návrh	smlouvy	o smlouvě	budoucí	na zřízení	práva	věcného	bře-
mene – inž. sítě – ve prospěch RWE GasNet, s. r. o. , Ústí nad Labem, 

k  tíži pozemků města parc. č. 3800/42 a 3627/97 v  lokalitě Hliniště, 
obec a  k. ú. Velké Meziříčí s  právem provést stavbu plynárenského 
zařízení – STL plynovod a přípojka pro novostavbu bytového domu 
– právem provozování tohoto zařízení, právem úprav, oprav a odstra-
ňování, a to na dobu provozování tohoto plynárenského zařízení 
3. Rada města souhlasila:
•	 s vyvěšením	banneru	s upoutávkou	na konání	koncertu	Muzikanti	
dětem na Dolní bránu v ulici Komenského v době od 1. do 24. 5. 2014.  
Vyvěšení banneru proběhne na náklady žadatele
•	 se	zapojením	transferů	účelově	určených,	přijatých	na účet	města	
v březnu–dubnu 2014, do upraveného rozpočtu města Velké Meziříčí 
v roce 2014
•	 ve smyslu	§	39	zák.	250/2000	Sb.,	o rozpočtových	pravidlech	územ-
ních rozpočtů s  přijetím věcného daru – zboží v  hodnotě 2.500 Kč 
od Jednoty, spotřebního družstva Velké Meziříčí pro potřeby MŠ Olší 
nad Oslavou

Ing. Radovan Necid, starosta města

Zprávy z jednání Rady města – 23. 4. 2014 Nepůjde elektrický proud: 
12. 5. – 7.30–13.30 ul. Demlova, Mírová 2–38, 27–51, Pionýrská 
2–36, 13, 15, 17, Zdenky Vorlové 2, 4.
14. 5. – 7.30–13.30 ul. Čermákova, Emilie Zachardové, Markova, 
Mírová (od prodejny 1126/40, 63, 61, 59, 57, 55, 44, 46, 48, 50, 52, 
54), Pionýrská (1, 3, 9, 11, 38, 40, 44, 5).
15. 5. – 7.30–13.30 ul. K Haltýři, Kostelní (včetně ZŠ), Náměstí 165, 
Novosady, Rozkoš, U Bašty, U Vody, V Podloubí.                                    -E.ON-

Předplatné týdeníku 
Velkomeziříčsko

Více informací v redakci Velkomeziříčska, 
tel.: 566 782 009, 739 100 979

POZVÁNKA
Zveme všechny členy Místní členské základny Velké Meziříčí 
spotřebního družstva JEDNOTA Velké Meziříčí na členskou 
schůzi, která se bude konat v pondělí 5. 5. 2014 v 17 hodin 

v zasedací místnosti ústředí družstva 
Třebíčská 1173, Velké Meziříčí.

Program :  1. Hospodářské výsledky družstva za rok 2013
                     2. Podnikatelský záměr družstva na rok 2014
                     3. Úprava Stanov družstva
                     4. Projednání návrhu změny názvu obchodní firmy
                     5. Diskuze
                     6. Závěr                               Výbor MČZ Velké Meziříčí
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Výkup králičích kůží, 
každou 1. neděli v měsíci 

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

Za nejvyšší cenu. 
Tel.: 723 128 907.

Koupím

Nemovitosti

Různé

Pronajmu 

Daruji

prodám – koupím – různé

Prodám

DOUČÍM ANGLIČTINU
tel.: 608 662 781

Dlouhodobý přivýdělek, 
i při zaměstnání. 

Volejte: 773 213 735

ŽALUZIE, ROLETY, 
SÍTĚ, PODLAHY.

TEL .:  602 950 763.

ZAHRADNÍ  NÁBYTEK  LIŠKA
Provozovna: Průmyslová 2049, Velké Meziříčí

HLEDÁ ZAMĚSTNANCE NA TYTO POZICE:
  ▶ Natěrač/ka zahradního dřevěného nábytku
  ▶ Truhláře pro výrobu zahradního nábytku

Praxe nebo vyučen v oboru v obou případech nutností, 
jednosměnný provoz. 

Zájemci se mohou dostavit po–pá od 8–12 hodin.

HLEDÁME  ŘIDIČE
 

pro vnitrostátní 
kamionovou dopravu. 

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

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.

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu 
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze 
státního rozpočtu. Projekt „Centrum zaměstnanosti Mikroregionu Velko-

meziříčsko – Bítešsko“, č. projektu CZ.1.04/5.1.01/77.00446

ve středu 7. 5. 2014 
v 15 hodin

pořádá seminář

Kdy, kde a jak hledat příležitostnou práci; příklady 
brigád; internetové portály s nabídkami; zahraniční brigády

Seminář je ZDARMA a bude probíhat v budově MěÚ, 
sídlo České spořitelny, Náměstí 14/16, Velké Meziříčí, 

3. patro, dveře č. 304 (školicí středisko)
Potvrzení účasti: telefonicky na č. 566 781 198

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

Poskytujeme také individuální poradenství – otevřeno každý den!

JAK NAJÍT BRIGÁDY 
A PŘIVÝDĚLKY (NEJEN NA LÉTO)

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 .

■ Mysliveckou uniformu, vel-
mi zachovalou na postavu 170 
cm/70 kg včetně klobouku a vá-
zanek. Cena 1.100 Kč, původní 
cena 3.400 Kč v r. 2002. Velké 
Meziříčí. Tel.: 566 522 741.
■ Koňský hnůj, kvalitní, cena 
300 Kč/vozík za  auto. Velko-
meziříčsko. Tel.: 732  277  101.
■ Palivové dřevo (bříza) nařeza-
né na  1 m. Cena dohodou. Tel.: 
776 798 182.
■ Sadbu brambor odrůdy Adéla 
– Belana. Dále prodám pšenici 
a ječmen. Tel.: 607 299 168.
■ Na trabanta kompletní kola – 
pneu letní. Renovované agregáty. 
Kompletní motor a  různé nové 
náhradní díly. Tel.: 566 522 156, 
volejte nejlépe v  11–13 hodin 
nebo  po 17. hodině
■ Digitální fotoaparát zn. Ca-
non PowerShot A520, 4,23 Mpix, 
4× optický zoom, s  paměťovou 
kartou a pouzdrem. Cena 500 Kč. 
Tel.: 739 801 657.
■ Mycí stůl – umyvák,  60. léta, 
zachovalý. Rozměry  105 (š)×60 
(h)×87 (v). Cena 500 Kč. Tel.: 
739 801 657.

■ Skříň s  nerez dřezem, 5 let 
používaný. Rozměry: 83 (š) × 60 
(hl.) × 88 (v.)  Cena 700 Kč. Tel.: 
739 801 657.

■ Líheň novou, 1.700 Kč. Tel.: 
733 483 672.
■  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 zahradu na Fajto-
vě kopci. Pozemek má 2100 
m2 a vlastní studnu s malou 
dřevěnou chatkou. V přípa-

dě zájmu volejte 732 356 290.
■ Prodám vícegenerační RD 
s velkou zahradou o celkové vý-
měře 1660 m2, na  ulici U  Světlé 
16. Cena k jednání 2.990.000 Kč. 
Více info na  tel.: 777  285  555.

■ Prodám RD 4+1 s  velikou 
zahradou v  Dobré Vodě. Bliž-
ší info na  tel.: 739  013  731.

■ Prodej chaty v  Balinském 
údolí; chaty ve  Valdíkově u  Bu-
dišova; bytu 3+1 s  garáží a  za-
hrádkou ve  Velkém Meziříčí; 
rozestavěný RD v Uhřínově. Re-
ality Vysočina. Tel.: 777 636 157.
■ Prodám byt 2+1 na  uli-
ci Bezděkov. Bližší infor-
mace na  tel.: 774  747  810. 

■ Pronajmu chalupu – 2 míst-
nosti a příslušenství v Horních 
Radslavicích, velmi levně nebo 
zdarma za opravy, údržbu. Více 
informací na tel.: 566 522 741.

■ Pronajmu byt 2+kk ve  VM,  
56,6  m2, lokalita Hliniště. Byt je 
umístěn ve  3. patře s  balkónem. 
Je částečně zařízený, vybave-
ný kuchyňskou linkou, lednicí, 
indukční deskou a  nábytkem. 
K  dispozici je sklepní kóje, kte-
rá leží k  bytu. Plynové topení 
a  ohřev vody. Upřednostňuje-
me nekuřáky.  Cena včetně in-
kasa a  internetového připojení 
9.000 Kč. Kauce ve  výši jedno-

ho nájmu. Pro více informací 
volejte nebo pište do  e-mailu. 
RK nevolat! Tel.: 724  770  286, 
e-mail: carinae@centrum.cz.
■ 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 3+kk, 2+kk, 
1+kk, kancelář a salon ve Velkém 
Meziříčí. Tel.: 777 294 794.

■ Nabízím pomoc v domácnos-
ti – úklid, žehlení, práce na  za-
hradě, nakupování, hlídání dětí, 
venčení  psů. Je mi 20 let a jsem 
studentkou VŠ. Jsem komunika-
tivní, pečlivá a zodpovědná. Zku-
šenosti s  malými dětmi mám. 
Tyto služby mohu poskytovat 
v červenci, září a po dohodě i ce-
loročně. Tel.: 737 028 170.

■ Škvárobetonové tvárnice do-
mácí výroby. Daruji za odvoz. 
Tel.: 776 589 310.

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.

Pronajmu  byt 3+1 v  blízkosti 
centra ve Velkém Meziříčí, ná-
jemné Kč 6.900 Kč + energie.
Garáž k  dispozici. Prohlídky 
dle dohody. Tel.: 724 025 983.
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Vzpomínky

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

→

společenská rubrika Vlastivědná a genealogická společnost 
při Jupiter clubu, s. r. o., Velké Meziříčí
plán přednášek
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, připravil Vladimír Makovský
              přednáší PaedDr. Josef Láznička
17. 6. – Leopold Lojka, řidič od Sarajeva, přednáší Mgr. J. Skoupý                                                                              
                                                                    Změna programu vyhrazena.

❧ Kytičku květů na  Tvůj hrob 
dáme, se slzami v očích stále vzpo-
mínáme. ❧ 

Dne 1. 5. 2014 vzpomeneme 
5. smutné výročí, kdy nás opustil 
manžel, tatínek a  dědeček, pan 

Vilibald Šula z Měřína.

Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi.

Mediální partner týdeník
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Autor: Zdeněk Málek ©
Zadání: #2616
Obtížnost: střední

❧ Čas plyne, 
ale bolest v srdci zůstává. ❧

Dne 29. 4. 2014 uplynulo 
již 12 let, kdy nás navždy opustil 
tatínek a dědeček, pan 

František Matula 
z Dobré Vody.

S láskou stále vzpomínají syn 
a dcera s rodinami a vnoučata.

Základní škola a Střední škola Březejc
si vás dovolují pozvat na

JARNÍ VÝSTAVU PRACÍ
ŽÁKŮ ŠKOLY,

která byla zahájena v pondělí 28. dubna 2014
v prostorách školy a DS Březejc a potrvá 

do středy 7. května 2014
 (ve všední dny od 8 do 16 hodin)

V těchto dnech by oslavil 
své 40. narozeniny. 
Dne 8. května 1994 zemřel 
v autě. Odešel.
Náš milovaný syn

Jiří Kučera
už 20 let nestárne vedle nás.
Zůstal navždy mladý. Ale jen 
vzpomínkou.

Ale mně neumřel!
Obraz jeho otisknut v duši mé
s veškerou svojí barvitostí
a dokud zdráva bude, dotud bude 
žít v ní.

Za vaši vzpomínku děkuje Dana Kučerová s rodinou.
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Autor: Zdeněk Málek ©
Zadání: 4974
Obtížnost: střední

❧ Čas plyne, 
ale vzpomínky zůstávají. ❧

Dne 20. dubna 2014 jsme vzpo-
mněli nedožitých 60. narozenin 
pana 

Vojtěcha Hladíka 
z Měřína.

Stále vzpomínají 
maminka a sestra s rodinou.

Dne 16. 5. 2014 v 18 hodin 
se v kulturním domě v Dobré Vodě uskuteční 

setkání s Kouzelným Martinem – 
– výrobcem origami, mistrem iluze 

a karetních triků.
Všichni jste srdečně zváni.

❧ Odešel jsi znenadání,
smutek v srdci zůstal nám.
Ty jsi tu však stále s námi,
pro toho, kdo vzpomíná.
Kytice květů na hrob rádi dáme,
svíci k tomu zažehnem,
věř, že Tě stále v srdci máme,
že i doma vzpomenem. ❧

Zítra, 1. 5. 2014, je den 12. výročí 
úmrtí pana 

Josefa Bradáče z Mostišť.

Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou rodiče a sestry s rodinami.

 ▶ ▶ 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

Zubní pohotovost: Čt 1. 5. MUDr. E. Brázdilová, Osová 
Bitýška 130, tel.: 566 536 712.  So 3. 5. MUDr. D. Borek, Zahradní 
580, Bystřice nad Pernštejnem, tel.: 566 688 235. Ne 4. 5.  MUDr. V. 
Dvořáková, Štursova 487, Nové M. na Moravě, tel.: 566 615 436 
(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. 



stRana 8 www.VelKomezIRIcsKo.cz | číslo 17 | 30. dubna 2014 stRana 9 www.VelKomezIRIcsKo.cz | číslo 17 | 30. dubna 2014

divadelní sezona jaro 2014

Úterý 20. května 2014 v 19.30 hodin, kinosál 
LEDŇÁČEK – divadlo Ungelt
Stylová anglická komedie Williama Douglase Ho-
meho o  vdově, sirovi a  jeho komorníkovi. Po  pa-
desáti letech se setkává slavný spisovatel (František 
Němec) se svou dávnou láskou (Alena Vránová). Je 
tu ale ještě jeho komorník (Petr Kostka)...  František 
Němec za  roli sira Cecila získal Cenu Sazky a Di-
vadelních novin za  nejlepší herecký výkon sezony 
2007/2008 bez ohledu na  žánr. Všichni tři herci 
byli za své účinkování v této inscenaci nominováni 
na Cenu Thálie 2008.
Hrají: Fr. Němec, Alena Vránová, Petr Kostka

Pátek 30. května 2014 v 19.30 hodin, kinosál
BIOSTORY – divadlo MALÉhRY 
Komedie o tom, jak se na jedné straně viditelně pro-
spěšná idea může v rukou „nepravých“ stát pastí pro 
ty slabší, hledající. Reflexe dnešní společnosti, našich 
představ a snů… Děj je zasazen do prostředí fiktiv-
ního Bio-kurzu, kde se setkávají tři ženy. Výživová 
poradkyně na mateřské dovolené, zubní hygienistka 
a psychiatrička. Pomocí praktik duchovního mistra 
Dušana Hunky se snaží nalézt samy sebe a být BIO. 
BIO totiž nemusí označovat jen produkty ekologic-
kého zemědělství, může znamenat i něco jiného. Dří-
ve člověk hledal uznání ve vnějším světě, dnes chce 
„poznat sám sebe“. Obojí může být dobrý byznys!
Hrají: Bára Seidlová, D. Zbytovská, N. Zbytovská

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

kph – další koncert sezony 2014

Sobota 14. 6., zámek Velké Meziříčí, 19.30 hodin
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 hodin
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)
Programové oddělení Jupiter clubu, Náměstí 17, VM.
Využijte možnosti si v  předprodeji zakoupit vstu-
penky na oba koncerty festivalu, konané ve Velkém 
Meziříčí se slevou 50 Kč.  Tato nabídka platí do 31. 
května 2014 (platí pouze pro standardní cenu vstu-
penky –  bez jakékoliv slevy), po tomto datu budou 
vstupenky nabízeny za cenu plnou.                  -prog-

Concentus Moraviae 
Jupiter club, s. r. o., Velké Mezi-
říčí a divadelní soubor VOFUK 
Štěpánov uvedou hořkou 
komedii Hynka Jurmana – 
– Kartářka. Sobota 17. května 
v 19.00 v kinosále JC
Šestice lidí se pravidelně schází 
a všichni si pochvalují, jak jsou 
šťastní a  spokojení. Podnikatel 
Emil a  jeho žena Alena mají 
radost z milionů peněz, Eva ze 
sportování a  zdravého životní-
ho stylu, Hanka ze svých po-
tomků, protože žije jenom pro 
ně, Řehtal je stále veselý a sype 
vtípek za  vtípkem a  Casanova 
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 někteří 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 předstíra-
jí a neví, co s životem. V závěru 

se odehrají mnohá překvapení, 
hrdinové změní priority a jdou 
hledat lepší zítřky. Hra kon-
čí 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.      Informace na progra-
movém oddělení Jupiter clubu, 
Náměstí 17, Velké Meziříčí, tel.: 
566 782 004 (001).                       -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)
Luteránské gymnázium, náměstí Velké Meziříčí, 19.00 hodin

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 violon-
cello, 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)
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 osobu 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 talento-
vaní žáci ZUŠ Velké Meziříčí. Těmito produkcemi v souvislosti s kon-
certy špičkových umělců podporujeme unikátní vzdělávací systém 
našeho hudebního školství. Všechny koncerty se konají v sále Jupiter 
clubu v 19 hodin. Změna programu vyhrazena.                               -prog-

Taneční zábava 
se skupinou 

PROMĚNY
sobota 3. 5. 

KD Oslavice
srdečně zvou 

pořadatelé
SDH Oslavice

Sobota 21. června ve 14 hodin – Vystoupení žáků ZUŠ VM
Sobota 5. července v 17 hodin – Kulturní léto pro děti
pohádka – O  medvídku Medouškovi (Chrabrý hrdina medvídek 
Medoušek miluje knihy a med. Jednoho dne jej však mlsnost připraví 
o hlavu, protože ji nechá ve sklenici medu. To ho ponoukne k výpravě 
na půdu, kde zažije nevídané dobrodružství a najde svou vyvolenou. 
Plyšově jemně strašidelná pohádka pro menší děti se odehrává ve dva 
metry vysokém domečku pro hračky).
Malý televizní kabaret v 19 hodin, hudebně zábavný pořad pro děti 
s těmi nejhezčími písničkami z muzikálu, pohádek a mnoho dalších 
úsměvných písniček zpívané naživo. Atraktivní představení plné zá-

bavných soutěží o drobné ceny, her a tanečků je určené pro celou ro-
dinu. Diváky čeká vtipné představení, kde se nejen děti mohou stát 
součástí šou! V podání několika dětských herců. 
Neděle 13. července v 19 hodin – Poutníci (bluegrass a country sku-
pina z Brna)
Pondělí 14. července – středa 16. července ve 22 hodin 
– kinematograf bratří Čadíků (promítání filmů venku na náměstí).
Sobota 19. července v 19 hodin – Accort, Renovace
Vícegenerační zábava pod lipami – starosta města Radovan Necid zve 
na vícegenerační zábavuna náměstí od 19 hodin. K dobré náladě bu-
dou hrát skupiny Accort a Renovace. Občerstvení zajištěno (při nepří-

znivém počasí se zábava přesouvá do prostor luteránského gymnázia)
Sobota 26. července v 19 hodin – Jitka Vrbová s kapelou Knezapla-
cení (vystoupení známé folkové zpěvačky).
Neděle 10. srpna v 18 hodin swing dixie – Vojenská hudba Olomouc 
(koncertní vystoupení doprovázené mluveným slovem a zpěvem, re-
pertoár hudby tvoří známé skladby české a zahraniční produkce swin-
gdixielandové hudby).
Neděle 17. srpna v 17 hodin – Mistříňanka (koncertní vystoupení 
známé dechové kapely).
Časy a další vystoupení se budou průběžně měnit nebo doplňovat.
Změna programu vyhrazena!                                                                                -zh-

Program Velkomeziříčského kulturního léta 2014
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Soutěž v sekání ruční kosou, motorovým traktůrkem nebo ruč-
ní pojezdovou sekačkou.
Každý soutěžící bude mít za  úkol pokosit co možná nejrychleji 
tálek o rozměrech maximálně 10×10 m. Nezávislá komise posoudí 
nejen výsledný čas, ale také kvalitu sečení.
Sekání ruční kosou: I. senior – muži do 50 let; II. veterán – muži 
nad 50 let; III. ženy – 1–199 let i starší
Sekání motorovým traktůrkem: muži – ženy bez rozdílu věku
Sekání ruční pojezdovou sekačkou: muži – ženy bez rozdílu věku
Závazné přihlášky se jménem, adresou bydliště a datem naro-
zení zasílejte na  naši adresu: Ski klub Velké Meziříčí, Fajtův 
kopec 1741, 594 01 Velké Meziříčí, SMS: 724 425 848, e-mail: 
info@skivm.cz; uzávěrka je 23. května 2014.
Startovné 50 Kč (1 ks klobásy, 0,5 l nápoje). Vítězové obdrží ceny!

v neděli 25. května 2014 na Fajtově kopci u vm

Na největší evropský halový tur-
naj	 XXIII.	 ročník	 Prague	 hand-
ball cup 2014 se sjelo celkem 447 
družstev 23 zemí tří kontinentů, 
rozdělených do  deseti věkových 
kategorií. Po dobu velikonočních 
svátků bojovala zúčastněná druž-
stva o místa na stupních vítězů.
Mezi staršími dorostenkami star-
tovalo dvacet jedna týmů rozdě-
lených do  tří sedmičlenných zá-
kladních skupin.
Naše hráčky nastoupily v prvním 
turnajovém utkání v  pátečním 
odpoledni proti TJ Jindřichův 
Hradec, který celkem s  přehle-
dem díky výborné defenzivě 
zdolaly v  poměru 15:7. Podve-
černí souboj s  dánským týmem 
a pozdějším turnajovým vítězem 
Ydun byl hrou kočky s myší, když 
soupeřky jasně dominovaly a vy-
provodily nás patnáctigólovým 
rozdílem 10:25. V pozdně večer-
ním souboji s  dalším zástupcem 
dánské házenkářské školy Aja-
xem Copenhagen jsme se přeta-
hovali o výsledek. O těsné výhře 
rozhodl soupeř až v  samotném 
závěru 14:16. 

Sobotní program jsme začali jas-
ným vítězstvím nad německým 
celkem SV Koweg GÖrlitz e. V. 
v  poměru 20:8. Stínem tohoto 
souboje bylo zranění kotníku 
našich dvou stěžejních hráček 
střelkyně Ivy Záviškové a křídel-
nice Kláry Sedláčkové, které již 

v dalším průběhu turnaje do bojů 
nemohly aktivně zasáhnout, ško-
da...
Sobotní souboj v  poobědním 
čase o  postup do  finálové nad-
stavby jsme sehráli s maďarským 
týmem Vecsés. Naše postupové 

ambice držela brankářka Vero-
nika Syptáková, střelecky pak 
Renata Škrdlová a Eliška Koude-
lová. Fyzicky disponovaný sou-
peř byl v  závěru blíže vítězství, 
ovšem přesná trefa Kateřiny Stu-
dené z  postu pivota znamenala, 
že se oba soupeři nakonec roze-

šli remízou 18:18. Před závěreč-
ným soubojem základní skupiny 
s  týmem Kobylis jsme se mohli 
soustředit na  jakékoliv vítězství, 
neboť nám pomohly Jihočešky, 
které v důležitém měření sil zví-
tězily nad Maďarkami. Náš tým 

se nenechal v souboji s pražským 
týmem „rozhodit“ a  výsledkem 
bylo zasloužené vítězství 18:8, 
střelecky se dařilo Denise Janeč-
kové, Michaele Homolové a  Ka-
teřině Záviškové.
1. Ydun (Dánsko) 132:54 12
2. Ajax Copenhagen (Dánsko) 102:70 10
3. TJ Sokol Velké Meziříčí 95:82 7
4. TJ Jindřichův Hradec 71:96 5
5. Vecsés (Maďarsko) 86:87 5
6. Sokol Kobylisy 68:113 2
7. SV Koweg GÖrlitz e. V. (Německo) 69:121 1

Po šesti odehraných utkáních zá-
kladní skupiny jsme obsadili třetí 
postupové místo a  v  nedělním 
dopoledni nás čekalo osmifiná-
le proti pražskému týmu Sokola 
Vršovic. Daleko početnějšího 
a zejména výrazně fyzicky dispo-
novaného soupeře se naše hráčky 
nezalekly a poměrně jasně utkání 
dovedly k vítěznému konci 14:9, 
když důležitým prvkem naší hry 
byla obrana v čele s dobrým vý-
konem brankářky Michaely Vá-
vrové. 
Nedělní odpoledne bylo svěd-
kem našeho souboje play–off 
proti hráčkám Sokola Písek (viz 
snímky – naše hráčky v oranžo-
vobílých dresech). V prvním po-

ločase se nám dařilo držet Jiho-
češky „na  uzdě“, když defenziva 
dirigovaná Romanou Doležalo-
vou a  Soňou Bačovou neumož-
ňovala soupeřkám dostávat se 
na  dostřel. Po  změně stran jsme 
hledali optimální útočnou sesta-
vu, nemohli se brankově prosadit 
a  soupeř nám v  závěru „utekl“ 
na  rozdíl dvou gólů. To jsme již 
nedokázali srovnat 8:9.
Turnajové finále si nakonec za-
hrály dánské týmy, v němž Ydun 
porazil Ajax Copenhagen 13:8, 
třetí místo vybojovaly hráčky Ve-

selí nad Moravou, které až v roz-
střelu porazily Písecké.
Hrály: Syptáková Veronika, Vá-
vrová Michaela – Závišková Iva 
(31), Janečková Denisa (21), Kou-
delová Eliška (18), Škrdlová Rena-
ta (16), Studená Kateřina (15), Zá-
višková Kateřina (5), Homolová 
Michaela (4), Doležalová Romana 
(4), Bačová Soňa (2), Sedláčková 
Klára (1). Trenéři ing.  Vincenc 
Záviška, Ivana Škrdlová.
http://www.hazenavm.estranky.cz/

-záv-, foto: archiv Prague hand-
ball cup

Starší dorostenky házené na turnajovou medaili nedosáhly

V  předvelikonoční sobotu 19. 
dubna 2014 se v  místním Ha-
ppy Sport Clubu uskutečnil prv-
ní (a  určitě ne poslední) ročník 
Velikonočního badmintonového 
turnaje ve  čtyřhrách v  kategori-
ích muži a smíšené páry. 
Sraz byl stanoven na 9.30, ale již 
v  devět hodin se „na  squashi“ 
slézali první netrpěliví nadšenci. 
Do  turnaje se přihlásilo 10 párů 
mužů a 11 smíšených párů, tak-
že program byl pořádně nabitý, 
aby se vše stihlo za vyhrazených 
8 hodin. Všechno šlo ale podle 
plánu a zápasy se v pohodě stihly 
odehrát.
Nejprve na  kurtech začaly řádit 
dvojice mužů, které byly rozděle-
ny na  dvě skupiny po  pěti. Sku-
pina se odehrála systémem každý 
s každým a první čtyři týmy po-
stupovaly do  play-off. Do  čtvrt-

finále se zvládly probojovat tyto 
páry: Stávek T. + Požár M., Bí-
lek T. + Žejšek M., Prudík A. + 
Vaněk M., Málek J. + Mejzlík J., 
Homola J. + Jambor R., Komínek 
J. + Smejkal P., Říha V. + Sysel V., 
Kocmánek D. + Partl O.
Následující 4 týmy pak postou-
pily do  semifinále: Stávek T. + 
Požár M., Bílek T. + Žejšek M., 
Prudík A. + Vaněk M., Málek J. 
+ Mejzlík J.
V něm si lépe vedli Stávek T. + Po-
žár M. a Bílek T. + Žejšek M. Ti po-
stoupili do finále. Poražení semifi-
nalisté si to pak rozdali o 3. místo, 
úspěšnější byla dvojice Prudík A. + 
Vaněk M. Vítězem mužské katego-
rie se stala dvojice Stávek T. + Po-
žár M. (na snímku zcela vpravo).
Po jedné hodině odpolední přišly 
na  řadu smíšené páry. Obsazení 
bylo stejně jako v mužské čtyřhře 

kvalitní a  rozhodně bylo na  co 
koukat. Z jedné pětičlenné a jed-
né čtyřčlenné skupiny postoupily 
do čtvrtfinále tyto páry: Vlčková 
L. + Barák, Mejzlík J. + Mejzlíko-
vá J., Komínek J. + Rousová N., 
Císařovi, Vaněček P. + Mejzlíková 
K., Bílek T. + Malášková T., Žej-

šek M. + Šoukalová D., Říha V. + 
Říhová K.
Hned ve čtvrtfinále došlo ke dvě-
ma překvapením, kdy vypadly 
favorizované dvojice Žejšek M., 
Šoukalová D. (kteří suverénně 
vyhráli svoji skupinu) a Bílek T., 
Malášková T. Hned 3 ze 4 čtvrt-

finálových bojů se proměnily 
v napínavé 3setové bitvy. Do se-
mifinále se propracovali: Mejzlík 
J. + Mejzlíková J., Císařovi, Vaně-
ček P. + Mejzlíková K., Říha V. + 
Říhová K.
Bylo vidět, že si páry semifinále 
vybojovaly zaslouženě a  před-

vedené výkony potěšily všechny 
přítomné diváky. Vítězem smí-
šené čtyřhry se nakonec stala 
sestřenicko-bratranecká dvojice 
Mejzlík J., Mejzlíková J., na dru-
hém místě skončili Císařovi, 
na  třetím místě pak Vaněček P., 
Mejzlíková K. a  nejméně štěstí 
v  závěrečných bojích měli Říha 
V., Říhová K., kteří však do čtvrt-
finále postoupili až ze čtvrtého 
místa ve  skupině a  patřili mezi 
překvapení turnaje.
Na  závěr turnaje proběh-
lo vyhlášení vítězů a  pořadí 
a  každý z  účastníků si odnesl 
věcnou cenu. Organizátor tur-
naje SPORTVM.cz děkuje všem 
účastníkům za  super strávenou 
sportovní sobotu a  už se těšíme 
na další turnaj, který by se před-
běžně mohl konat někdy na pod-
zim. 

O Velikonocích proběhl turnaj v badmintonu

-mál-, foto: archiv autora

V  sobotu 26. dubna 2014 se 
v  Praze běžel již čtvrtý závod 
Poháru pražských běžeckých 
nadějí 2014, Běh Jižním měs-
tem. 
Zlatou medaili si vybojoval re-
prezentant TJ Sokol Velké Me-
ziříčí Petr Vokoun. Dosáhl tak 
již čtvrtého vítězství v řadě a je 
dosud neporaženým běžcem 
ve  své kategorii. Přestože tratě 
měly různé délky od  450 m až 
po  1 km, Petr si vždy počínal 
s  přehledem a  svým soupeřům 
nedal žádnou šanci na  vítěz-
né umístění. Stává se tak su-
verénem své kategorie. Petra 
ve  třech závodech doprovodila 
atletka z  TJ Sokol Velké Mezi-
říčí Zuzka Rašovská, která si 
statečným výkonem získala šes-
tou příčku v průběžném pořadí 
poháru.
Příští týden se oba nadějní 
běžci chystají na  kvalifikační 
závody do  Opavy. Budou usi-
lovat o  možnost zúčastnit se 
finálového běhu Čokoládové 
tretry Ostrava, která se pobě-
ží v  rámci letošní Zlaté tretry. 
Přejme jim rychlé nohy a dob-
rý dech.

Text a foto: Miloš Vokoun

Zlatý čtyřlístek z Prahy

Zápasy v úterý 22. 4.
Bohdalec – Velká Bíteš 0:4 (0:3)
Branky: 2 Jaroslav Smékal, Zde-
něk Vyskočil, Zdeněk Káňa
Křižanov – Velké Meziříčí 2:1 
(1:0)
Branky: Miloš Prášek, V. Sobot-
ka/Pavel Partl
Tabulka:
1. Velká Bíteš 2 2 0 0 6:1 6

2. Křižanov 2 1 0 1 3:4 3

3. Bohdalec 2 1 0 1 3:5 3

4. Velké Meziříčí 2 0 0 2 2:5 0

-nov-

veteránská 
Fotbalová liga

sekáč z Fajťáku

I. B třída mužů skupina B
1. Vladislav 19 14 3 2 45:17 45
2. Měřín 19 12 2 5 50:27 38
3. Kouty 19 12 1 6 50:26 37
4. Šebkovice 19 11 2 6 44:35 35
5. Bystřice n. P. B 19 10 0 9 45:49 30
6. Studenec 19 8 2 9 30:29 26
7. Telč 19 5 9 5 25:29 24
8. Radostín n. O. 19 6 5 8 34:39 23
9. Velká Bíteš B 19 6 5 8 20:31 23
10. Stařeč 19 6 4 9 33:29 22
11. Přibyslavice 19 6 3 10 15:43 21
12. Křižanov 19 5 4 10 31:35 19
13. Kněžice 19 5 4 10 27:37 19
14. Jakubov 19 3 4 12 27:50 13

Křižanov – Stařeč 1:0
Vladislav – Měřín 2:0

Přibyslavice – Velká Bíteš B 2:1
Kněžice – Radostín n. O. 1:4
OP mužů II. třída
1. Moravec 17 12 3 2 56:25 39
2. Hamry 17 11 3 3 49:25 36
3. Nová Ves B 17 11 2 4 43:19 35
4. Rozsochy 17 10 4 3 27:14 34
5. Svratka 17 8 3 6 30:27 27
6. Rad. Svratka 17 6 6 5 29:33 24
7. Bory 17 7 2 8 38:38 23
8. Os. Bítýška 17 7 2 8 25:31 23
9. Věchnov 17 6 1 10 24:43 19
10. Počítky 17 6 1 10 24:45 19
11. Bohdalov 17 5 2 10 30:33 17
12. Bobrová 17 5 2 10 28:37 17
13. Nedvědice 17 5 1 11 29:42 16
14. Rovečné 17 3 2 12 23:43 11

Bory – Počítky 2:3 (1:2)
Branky: Karásek Jan, Vávra Mar-
tin – Odehnal David, Hořínek 
Jakub, Svoboda Adam. 
Bohdalov – Moravec 1:2 (0:2)
Branky: Koukal Vojtěch – Hladík 
Jiří, Kudiovský Petr. 
Os. Bítýška – Rad. Svratka 1:1 
(0:1)
Branky: Broža Lukáš – Mužátko 
Martin.

Fotbal

Zdroj: www.fotbal.cz
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O víkendu 26.–27. 4. 2014 se sjelo 
do Krupky u Teplic zhruba 50 bo-
ccistů hrajících 2. či 3. ligu celoroční 
soutěže OZP Cup v  boccie. Našli 
byste mezi nimi jednak hráče, kteří 
hrají bocciu jen tak pro zábavu a ne-
jsou ochotni dřít a  tvrdě trénovat, 
jednak hráče, kteří s bocciou teprve 
začínají, a také ty, kteří z nějakého 
důvodu z 1. ligy vypadli a dělají vše 
pro to, aby se do ní vrátili. 
Březejcká výprava měla být pů-
vodně pětičlenná, ale dvě hráčky 
bohužel ze zdravotních důvodů 
musely turnaj vynechat. Ve 2. lize 
v  kategorii BC 1 (hráči hrající 
s asistentem, který podává míče, 
nastavuje směr vozíku) hrála Ma-
rie Folvarská s  asistentem Mar-
tinem Klementem. Její výkony 

kolísaly, ale v rozhodujících chví-
lích většinou zabrala a  nakonec 
při vyhlašování „stála“ na  stup-
ních vítězů – na místě třetím. 
V  3. lize v  kategorii BC 2 (nej-
méně postižení vozíčkáři hrající 
bez asistenta) nastoupila Darina 
Švecová, která se k tomuto sportu 
vrátila po několikaleté přestávce. 
Bylo vidět, že nemá nahráno, 
navíc se přidala tréma. Skončila 
ve  své kategorii až na  13. místě. 
Chuť do boccii jí to však nevzalo, 
takže se můžeme těšit, že se její 
výkony budou zlepšovat.
Ve 2. lize v kategorii BC 3 (nejví-
ce postižení hráči, hrající s ram-
pou a  spoluhráčem) v  barvách 
TJ DS Březejc soutěžila Michaela 
Zdráhalová. Míša ač znamením 

střelec bojovala jako lvice, nepro-
hrála jediný zápas. Byly to velmi 
napínavé souboje, často bylo ví-
tězství těsné. Míša však trpělivě 
došla až do  finále, kde porazila 
Vojtěcha Jandla z  TJ Léčebna 
Košumberk 7:3 a získala své prv-
ní životní bocciové „zlato“. Míša 
sní o 1. lize, a tak nejen jí držíme 
palce, aby svůj herní výkon zopa-
kovala i při 2. kole II. a  III. ligy 
OZP Cupu, které se bude konat 
na podzim v Plzni.
Boccia je paralympijský sport 
pro těžce tělesně postižené spor-
tovce. Je obdobou pétanque. 
Hraje se v halách se speciálními 
koženými míči. V ČR má silnou 
základnu a kvalitní úroveň.

-dos-, foto: archiv TJ Březejc

Hokejové osmnáctky s velkomeziříčským odchovancem Pavlem Za-
chou v týmu mají stříbro z mistrovství světa ve Finsku. 
Česká reprezentace ve  finále podlehla Spojeným státům americkým 
2:5. USA mají titul mistra popáté v řadě. I tak se českému výběru po-
vedl největší úspěch této kategorie v historii.
Také pro Pavla Zachu je tento úspěch tím nej v jeho dosavadní kariéře. 
„Jsem moc šťastný za stříbrnou medaili, určitě ji řadím nejvýše. Děkuji 
celému týmu,“ řekl pro Esports.cz. Pavel Zacha byl jedním ze čtyř hrá-
čů ročníku 1997 v českém týmu.
Konečné pořadí turnaje: 1. USA, 2. ČR, 3. Kanada, 4. Švédsko, 5. Rusko, 
6. Finsko, 7. Švýcarsko, 8. Slovensko, 9. Německo, 10. Dánsko – sestup.
Složení základních skupin pro MS v roce 2015 (Švýcarsko): 
Skupina A: USA, Švédsko, Rusko, Slovensko, Německo 
Skupina B: ČR, Kanada, Finsko, Švýcarsko, Lotyšsko 

Pavel Zacha má stříbro 
z mistrovství světa

-red-

2. liga mladší dorost Morava
Sokol II. Prostějov – TJ Sokol 
VM 40:31 (22:9)
Souboj s  Prostějovem byl utká-
ním dvou rozdílných poločasů. 
Manko z  první půle, která se 
nám vůbec nepovedla, se nám 
po  zlepšeném výkonu v  druhé 
půli nepodařilo smazat.
Do  páté minuty za  stavu 2:2 se 
hrála vyrovnaná házená. Násled-
ně již dominovalo domácí druž-
stvo. Našim hráčům chyběl důraz 
a pohyb v obraně. Navíc jakákoliv 
nepřesnost končila rychlým úto-
kem v naší síti. Domácí nepřibrz-

dil ani náš oddechový čas a rozdíl 
ve  skóre narůstal. Zastavil se až 
na propastném rozdílu 22:9.
Do druhé půle jsme po poločaso-
vé domluvě vstoupili jako vymě-
nění. Pohyblivá obrana dobře při-
stupovala k  soupeři. Podařilo se 
několik rychlých brejků a v úto-
ku se dařila kombinace. Ve  38. 
minutě jsme snížili na  23:17 
a živili jsme naději na dobrý vý-
sledek. Rychlý soupeř, ale byl nad 
naše síly. Pět minut před koncem 
si držel šestibrankový náskok 
a  naše družstvo již nemělo sílu 
na zvrat. Kluci v druhé půli uká-

zali, že dokáží podat dobrý výkon 
i  bez tradičních opor Martina 
Janíčka a  Tomáše Stupky, kteří 
v  utkání chyběli. Bohužel dobrý 
výkon pouze v  jednom poločase 
na  takto dobrého soupeře ne-
stačí. V posledním kole budeme 
v domácím prostředí, v sobotu 3. 
května od 15 hodin, hostit Luha-
čovice, a  pokud chceme udržet 
naději na  třetí příčku, musíme 
naplno bodovat. 
7m hody 5/4:1:0 vyloučení: 2:4, 
diváků 30. Sled branek: 2:1, 6:3, 
12:5, 17:7, 22:9, 23:17, 28:20, 
30:24, 34:27, 37:29, 40:31.

Sestava a  branky: Drápela Voj-
těch, Kratochvíl František – Fiala 
Martin (10), Svoboda Filip (8), 
Blaha Tomáš (5), Macoun Filip 
(4), Frejlich Tomáš (2), Ambrož 
Michael (2), Pažourek Tomáš, 
trenér Šidlo Ladislav, vedoucí 
družstva Kácal Petr.
1. Zlín 20 19 0 1 700:509 38
2. Rožnov p. R. 20 15 1 4 642:492 31
3. Luhačovice 20 14 1 5 686:544 29
4. Prostějov 20 14 0 6 696:604 28
5. V. Meziříčí 21 14 0 7 662:608 28
6. Ivančice 20 8 2 10 637:672 18
7. V. Bystřice 20 8 1 11 644:644 17
8. Litovel 20 8 1 11 553:568 17
9. Polanka 20 7 0 13 538:596 14
10. Juliánov 21 6 1 14 588:729 13
11. Sokolnice 20 4 0 16 569:721 8
12. Bystřice p. H. 20 0 1 19 467:695 1

Dorostenci házené na Prostějov nestačili

-šid-

I  když Bukanýři lehce smázli 
Kašpary 8:2 a  stojí zaslouženě 
v  čele tabulky se 34 body, Woo-
lloomooloo Bay poprvé předsta-
vilo avizované posily a  přejelo 
velezkušenou Slzu 9:2 a  stojí jen 
3 body za vedoucím týmem. Slza 
obsazuje třetí pozici se stejným 
bodovým ziskem (má ale zápas 
k  dobru) jako SK Mostiště. Oba 
mají po 26 bodech. Mostiště zde 
naplnily předpoklady papírové-
ho favorita a  v  nelehkém zápase 
vstřelil dva góly Marek Strádal. 
První pětku uzavírá Flamengo 

s  23 body. Loňský vicemistr ne-
naplňuje zcela svůj potenciál, což 
potvrdil i  prohrou s  Pobřežím 
kocoviny 3:5. Hosté již odskočili 
Kašparům na  16 bodů a  potvr-
zují nárůst jarní formy. Kašpaři 
se trápí s  deseti body na  sedmé 
pozici. Stejný počet bodů mají 
i Kittydogs, zápas k dobru jim ale 
dává šanci posunout se brzy výše. 
Na chvostu je Ztracená generace 
se sedmi body a  čtyřbodový FC 
Wiegel, který mohutně posílil 
a bude se chtít vyšvihnout výše.
Zveme všechny sportovní přízniv-
ce na umělou trávu na zajímavé zá-
pasy Harrach ligy mužů MKVM. 
Veškeré info na www.mkvm.cz

Harrach liga mužů
Slza VM – Woolloomooloo Bay 
2:9 (1:2)
Flamengo – Pobřeží kocoviny 
3:5 (2:3)
Kašpaři VM – La Bucañeros 2:8 
(1:3)
SK Mostiště – Kittydogs United 
3:1 (2:1)
1. La Bucañeros 13 11 1 1 74:22 34
2. Woolloomooloo Bay 13 10 1 2 78:19 31
3. Slza VM 12 8 2 2 47:26 26
4. SK Mostiště 13 8 2 3 35:17 26
5. Flamengo 12 7 2 3 53:30 23
6. Pobřeží kocoviny 13 5 1 7 33:37 16
7. Kašpaři VM 13 3 1 9 19:43 10
8. Kittydogs United 12 3 1 8 21:73 10
9. Oslavice 11 1 4 6 25:37 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

Woolloomooloo Bay boj o titul Harrach ligy mužů nevzdává

MSDD – starší fotbalový dorost
FC VM – Slovan Havlíčkův Brod 0:3 (0:2)
Sestava: Michut – Kurečka, Novotný, Molnár, Benda – Nevoral, Havlíček, Ráček, Votoupal (45. min. Pavlí-
ček) Liška O. – Pech (60. min. Prchal).
Domácí se do svého soupeře pustili od začátku aktivně. Již ve 3. min. po přímém kopu Ráčka hla-
vičkoval těsně vedle branky Novotný. Z úvodního tlaku však nic nevytěžili a zákonitě přišel trest. 
Ve  20. min. po  podcenění dlouhého nákopu se soupeř řítil sám na  brankáře. První pokus ještě 
Michut kryl, na druhý již nestačil. Vstřelená branka očividně hosty nakopla. Lepší pohyb, přesnější 
kombinace a lepší práce s míčem vedla k jasné převaze a vytvoření několika vyložených šancí. Pro-
měnit se podařilo naštěstí jen jednu, kdy po rohu zvýšil nikým neobsazený útočník na 0:2.
Druhý poločas byl ve znamení neplodné snahy domácích o korekci výsledku. Přesné kombinace bylo jak 
šafránu, a tak ani šancí na snížení moc nebylo. Hosté si náskok zkušeně pohlídali a díky pohledné kom-
binaci na jeden dotek dokázali ještě jednou pokořit velkomeziříčskou obranu. -kli-, foto: archiv FC VM

Starší dorostenci Havlíčkovu Brodu nedali ani gól, sami inkasovali třikrát

SK Hanácká Sl. Kroměříž – FC 
VM U13 4:12 (1:6)
Branky: 3× Čermák, 3× Vala, 3× 
Malata Mirek, Doležal, Benda, 
Chalupa
SK Hanácká Sl. Kroměříž – FC 
VM U12 6:19
5× Ševčík, 2× Franěk, 2× Slíva, 2× 
Uhlíř, 2× Němec, Rychtr, Bajer, 
Mička, Kočí, Vetchý, Schudeiwa

FC Sl. Havl. Brod – FC VM U13 
6:17 (3:6)
4× Doležal, 3× Bačák, 3× Vokur-
ka, 2× Pavlasová, Malata Mirek, 
Chalupa, Čermák, Trnka, Blažek
FC Sl. H. Brod – FC VM U12 4:13
Branky: 3× Irovský, 2× Franěk, 2× 
Mastný, Chládek, Zacha, Ševčík, 
Kopeček, Slíva, Bajer

Březejčtí boccisté opět přivezli medaile, tentokrát z Krupky u Teplic
-ves-, foto: archiv FC VM

Fotbal mladších žáků
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MSD sk. D
FC VM – MFK Vyškov 0:2 (0:1)
Branky: 16. Smutný, 80. Urban-
čok. Rozhodčí: Fridrichovský, 
Reich, Ságl. Delegát: Šoukal. Kar-
ty: ŽK: 67. Vyskočil, 75. Pokorný, 
80. Bradáč – 29. Jeřábek, 42. No-
votný. Bez ČK. Diváci: 298. Se-
stavy: FC VM: Simandl – Šimá-
ček, Souček, Kafka (62. Bradáč), 
Vyskočil, Krejčí, Pokorný, Beran, 
Caha (83. Havlíček), Dufek (85. 
Ráček), Simr.
Do  Velkého Meziříčí zavítal ve-
doucí tým tabulky Vyškov. Jas-
ným favoritem byl lídr divize D, 
navíc domácí stále sužuje marod-
ka. Dnešní zápas nebyl výjimkou 
a  v  základní sestavě Velmezu se 
objevilo několik hráčů z  béčka. 
Do  zápasu lépe vstoupili hos-
té a  už ve  3. minutě se radovali 
z  gólu, který však nebyl uznán 
kvůli ofsajdu. Další šance Vyško-
va zneškodnil skvělými zákroky 
domácí brankář Simandl. Velké 
Meziříčí se snažilo zahrozit v 11. 

minutě, když Krejčí obešel dva 
protihráče, přihrál Beranovi, kte-
rý centrem do vápna našel Dufka, 
ten se snažil zpětnou přihrávkou 
najít lépe postaveného spolu-
hráče. To se mu nepovedlo. Míč 
skončil na  kopačkách hostů a  ti 
šli do  protiútoku, který domácí 
odvrátili. V  16. minutě po  jed-
nom z  faulů domácích zahrával 
Vyškov PVK. Smutný ho zahrál 
tak šikovně, že skončil až za zády 
Simandla a  hosté se ujali vedení 
0:1. Domácí se k  pořádné střele 
dostali v  17. minutě, jenže Simr 
hostujícího Kollára nepřekonal. 
Největší příležitost ke  skórová-
ní dostali domácí ve 20. minutě, 
když Vyškov zahrál ve vápně ru-
kou a rozhodčí nařídil pokutový 
kop. Toho se ujal Simr. Bohužel 
pro Velmez nastřelil pouze břev-
no. Další průběh hry měli více 
pod kontrolou hosté. Svoji pře-
vahu se snažili zužitkovat ve  28. 
minutě, ale Simandl byl připra-
ven a  šanci zneškodnil. Domácí 

zahrozili v 31. minutě jenže Ko-
llár byl na místě. V závěru polo-
času si vyškovský Novotný sna-
žil vymodlit penaltu, za  což ho 
rozhodčí potrestal žlutou kartou 
za filmování. Po prvním poločase 
byl stav 0:1.
Do  druhé půle vstoupili lépe 
opět hosté a po pěkné kombinaci 

jim nevyšla finální střela, kterou 
v  pohodě chytil Simandl. V  51. 
minutě domácí nedokázali nic 
vytěžit ze závaru před bránou 
po rohovém kopu. V 57. minutě 
zahrozil Vyškov. Jejich příleži-
tost ovšem zablokovali domácí 
obránci. V  70. minutě zahrávali 
rohový kop a  z  následné střely 

orazítkovali pouze břevno domá-
cích. Závěrečný tlak Velmezu se 
nekonal, protože veškeré naděje 
na  případný bodový zisk utnul 
Urbančok v 80. minutě, když ho 
Bradáč neuhlídal a  on svým gó-
lovým průnikem zvýšil na  0:2. 
Hosté si poslední minuty zápasu 
zkušeně pohlídali a  nedovolili 

Velkému Meziříčí zdramatizovat 
utkání. Vyškov si zaslouženě od-
vezl tři body za vítězství 0:2 a po-
tvrdil roli vedoucího celku divize 
D. Celkový obraz předvedené hry 
obou týmů byl velice dobrý. 
Vyjádření domácího trenéra Li-
bora Smejkala: „Vyškov si výhru 
zasloužil, protože byl fotbalověj-
ší a dobře kombinoval. Na kluky 
se zlobit nemůžu, myslím si, že 
zápas odbojovali, ale bohužel, to 
je vše. V  současné době hraje-
me, na co máme.“ Nejlepší hráči: 
Krejčí J. – Lička.

-hlá-, foto: Antonín Dvořák
1. Vyškov 22 15 5 2 49:19 50
2. Rosice 22 14 2 6 44:23 44
3. Líšeň 22 12 4 6 41:20 40
4. Vrchovina 22 11 5 6 24:20 38
5. Polná 22 10 6 6 37:32 36
6. V. Meziříčí 22 10 4 8 29:26 34
7. Blansko 22 7 8 7 38:33 29
8. Stará Říše 22 7 8 7 26:25 29
9. Bystrc 22 7 6 9 33:34 27
10. Hodonín 22 5 11 6 26:31 26
11. Uh. Brod 22 6 8 8 21:34 26
12. Pelhřimov 22 7 4 11 36:42 25
13. Bystřice n P. 22 6 5 11 24:38 23
14. Tasovice 22 5 6 11 24:36 21
15. Bohunice 22 4 6 12 25:44 18
16. Napajedla 22 4 4 14 20:40 16
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Velmez doma bojoval, ale na Vyškov nestačil

Fotbal

Na  házenou do  sportovní haly 
za  Světlou v  sobotu 3. května 
ve  13.00 II. liga ml. dorosten-
ky – DHK Pardubice; v 15.00 II. 
liga ml. dorostenci – Luhačovice; 
v  17.00 II. liga muži – Kuřim, 
ve  čtvrtek 8. května II. liga st. 
dorostenky – Jiskra Otrokovice
Na  fotbal v  neděli 4. května 
do  Staré Říše od  16.30 FSC Stará 
Říše – muži A, do N. Města na Mor. 
od 16.30 SFK Vrchovina muži B 
Na  malou kopanou na  umělou 
trávu za 3. ZŠ ve čtvrtek 1. květ-
na v  19.30 The Lost Generation 
– FC Wiegel VM a La Bucañeros 
– Flamengo, v pondělí 5. května 
v 19.00 Slza VM – Pobřeží kocovi-
ny a Flamengo – Kittydogs United

kdy a kam
2. liga mužů Morava jih
Sokol II. Prostějov – TJ Sokol 
VM 34:23 (16:11)
V  rámci 20. kola zajíždělo naše 
družstvo do  Prostějova. V  hale 
místního Sokola se nám tradičně 
příliš nedaří. Bohužel ani v  této 
sezoně, kdy dokážeme vyhrá-
vat na  půdě silných soupeřů, se 
nám v  Prostějově nedařilo. Na-
víc družstvo bylo oslabeno o obě 
rozehrávky Jakuba Bezděka a Ví-
tězslava Trojana a na naší hře to 
bylo znát.
Úvod utkání patřil domácím. 
Prakticky z  každého útoku jsme 
inkasovali branku. Naopak v úto-
ku jsme neproměnili čtyři „tutov-
ky“ včetně 7m hodu a v 8. minutě 
za  stavu 6:1 bral trenér Vaverka 

time-out. Následně se hra v obra-
ně mírně zlepšila. V  útočné fázi 
jsme konečně přidali na  důrazu 
v proměňování šancí a v 22. mi-
nutě jsme se přiblížili na tři bran-
ky (11:8). Domácí si vzali odde-
chový čas a  závěr poločasu opět 
odskočili. Do šaten se šlo za stavu 
16:11.
Na  začátku druhé půle se hrála 
vyrovnaná partie, ale nedokázali 
jsme se dobře hrajícímu Prostě-
jovu brankově přiblížit. Bohužel 
nás opět trápila koncovka. Roz-
chytaný domácí gólman nám 
zlikvidoval v pořadí pátý 7m hod 
a  ve  48. minutě jsme již ztráceli 
deset branek (28:18). O  osudu 
utkání bylo prakticky rozhodnu-
to a  závěrečná desetiminutovka 

se již jen dohrávala. K  žádnému 
překvapení v  závěru nedošlo, 
a tak jsme odcházeli ze hřiště po-
raženi jednoznačným poměrem 
34:23.
„Dnes jsem již před utkáním 
viděl na  hráčích malou koncen-
traci, kterou si přenesli do utká-
ní. Chyběl nám důraz, nasazení 
a potřebná rychlost. Domácí si šli 
od začátku za vítězstvím a navíc 
jim dnes výborně zachytal bran-
kář,“ shrnul po utkání trenér Va-
verka.
Příští týden čeká naše družstvo 
závěrečné utkání sezony. V sobo-
tu 3. května budeme hostit od 17 
hodin družstvo Kuřimi.
7m hody 3/3:7/2 vyloučení: 4:5 
navíc ČK za  3×2 min Necid, 

počet diváků 60. Sled branek: 
6:1, 9:4, 11:8, 15:9, 16:11, 18:13, 
22:16, 28:18, 30:22, 34:23.
Sestava a  branky: Kotík Libor, 
Poul Ondřej – Matušík Roman 
(12), Večeřa Vítězslav (6/2), Šidlo 
Ladislav (3), Kaštan Jiří (1), Leč-
bych Jan (1), Hron Vojtěch, Živčic 
Pavol, Pavliš David, Kubiš David, 
Necid Miloš, Kříbala Pavel, trenér 
Vaverka Vlastimil, vedoucí druž-
stva Vodák Petr.
1. Olomouc 20 14 3 3 584:510 31
2. Hustopeče 20 14 1 5 600:554 29
3. V. Meziříčí 21 13 2 6 584:551 28
4. Kostelec n. H. 20 10 4 6 522:507 24
5. Ivančice 21 10 3 8 549:506 23
6. Maloměřice 21 10 1 10 577:590 21
7. Prostějov 20 8 2 10 542:553 18
8. SK Kuřim 20 8 1 11 603:594 17
9. Telnice 21 8 1 12 560:613 17
10. Juliánov 21 7 2 12 560:575 16
11. Sokolnice 21 5 2 14 587:649 12
12. Brno B 20 4 2 14 525:591 10

Házenkáři padli v Prostějově

-šid-

IV. třída, sk. B 
TJ Sokol Tasov – FC VM C 2:4 
(0:3)
Rozhodčí: Rotkovský, diváci: 80. 
Branky: 2× Pospíšil (42.), (88.) 
Večeřa (45.), Kuřátko (8.)
Sestava: Sysel – Weiss (46. Kozi-
na), Dočkal, Malec, Wasserbauer 
– Pospíšil, L. Smejkal ml., Kuřát-
ko, Machát (46. Šlitr) – Večeřa, L. 
Smejkal st. -ls-

Měřínská padesátka
v sobotu 7. 6. 2014
Více na e-mailu: jcf@seznam.cz, 
nebo na tel. 602 129 021

Handicap sport club Velké Me-
ziříčí má opět na  pomyslném 
trůnu nejlepšího sportovce Kraje 
Vysočina v  kategorii handicapo-
vaných, všestranného sportovce 
Bohumíra Dvořáka, který si toto 
ocenění zasloužil skvělými výko-
ny ve  vrhu koulí, hodu oštěpem 
a diskem na atletických závodech 
v České republice. 
Slavnostní vyhlášení se konalo 
ve  středu 23. dubna v  krásném 
prostředí zámku Polná. Hlavními 
pořadateli sportovní ankety byly 
Jihlavské listy a Kraj Vysočina. Vy-
hlášení se konalo za  přítomnosti 
předsedy senátu ČR, poslanců, 
zástupce Českého olympijského 
výboru, starostů měst, obcí a všech 
pozvaných sportovců a  zástupců 
sportovních klubů.
Velkomeziříčský klub měl v užší 
nominaci i  boccistu Ivoše Smo-
líka, který skončil na  2. místě 1. 
ligy v roce 2013.
Mediálním partnerem HSCVM 
je týdeník Velkomeziříčsko.

-char-, foto: archiv HSCVM

Nejlepším handicapovaným 
sportovcem Vysočiny je B. Dvořák 1. A tř., sk. B 

FC VM B – HFK Třebíč B 0:3 
(0:2)
Rozhodčí: Niederle – Fotr, Ne-
jedlý. Diváci: 60. Branky: 2× 
Válek (3.), (20.), P.  Malý (69.). 
Karty: žlutá – E. Smejkal (73.). 
Sestava: Jícha – Maloušek (80. 
Benda), Netolický, Souček (46. 
Liška, 76. L. Smejkal st.), Láznič-
ka – Malec – Vítek, E. Smejkal, 
Bradáč, Kameník (74. Nevoral) 
– D. Smejkal.
Utkání jsme měli hrát po  do-
mluvě s  Třebíčí na  umělé trávě.  
Bohužel, chlapské slovo Třebíč 
nedodržela a  hodinu před zápa-
sem trvala na přírodní trávě. To 
je hlavní hřiště pro zápasy mužů 
B. Nezbývalo nám tedy nic jiné-
ho, než s  rozhodčími zajet dolů 
na  přírodní trávu, protože by 
jinak hrozila kontumace – hlav-
ně toho chtěli hosté dosáhnout. 
Hrály tam však přípravky. Proto 
se chci omluvit a hlavně poděko-
vat zbylým přípravkám a  rodi-
čům, že nám vyšli vstříc a zbytek 
zápasu odehráli na  umělé trávě. 
Třebíč by se měla stydět.

Do zápasu jsme vstoupili ve velké 
marodce a to bylo znát. Už ve 3. 
minutě brankář Kruba poslal 
dlouhý míč za naši obranu, na něj 
si naběhl Válek, který dokázal ob-
hodit vyběhlého brankáře Jíchu, 
0:1. Byla to pro nás velká sprcha. 
Ve  20. minutě Oberreiter našel 
ve  vápně volného Válka, který 
stál v  ofsajdovém postavení, ale 
pomezní nechal hru běžet a Válek 
bez problému vstřelil druhý gól, 
0:2. O  pět minut později prošel 
centrovaný míč naším vápnem, 
ale nikdo z našich nedokázal za-
reagovat a míč skončil u Matějka, 
který naštěstí střílel mimo bránu. 
Ve 26. minutě Vítek prošel z  laj-
ny až do vápna a nahrál Malcovi, 
který v  gólovou šanci nezvládl. 
Ve  31. minutě E. Smejkal poslal 
krásný PVK do  malého vápna 
na  Součka, ale ten hlavičkoval 
těsně mimo bránu. 
Na začátku druhého poločasu se 
dostal odražený míč k  D. Smej-
kalovi, který z  prvé napálil míč 
na bránu, ale ke gólu mu chyběly 
centimetry. V  69. minutě faulo-
val před hranicí vápna Láznička 

Oberreitera. Na následný PVK se 
postavil P. Malý, který poslal míč 
padající do  malého vápna, jenž 
na velmi mokrém terénu sklouzl 
do brány, 0:3. 
„Zápas ovlivnila hlavně naše vel-
ká marodka, protože jsme nevě-
děli, jak pořádně hrát. Hra byla 
z naší strany nervózní a nepřesná. 
Utkání poznamenala třetí minuta, 
když jsme dostali úplně zbytečný 
gól. K  utkání musel pro velkou 
marodku nastoupit trenér mužů 
A  Libor Smejkal starší a  dva do-
rostenci, kteří měli již ten den 
utkání v  nohách. Nejvíce jsem 
rozčarovaný z  přístupu Třebíče, 
která mě na plné čáře zklamala,“ 
řekl po  zápase smutně trenér Li-
bor Smejkal mladší. 
1. Želetava 19 12 2 5 51:28 38
2. Herálec (ZR) 19 10 5 4 52:28 35
3. Nová Ves 19 11 2 6 35:25 35
4. Žďár n. S. B 19 10 4 5 54:31 34
5. SFK Vrchovina B 19 9 4 6 31:22 31
6. Budišov-Nárameč 19 7 8 4 42:37 29
7. Rantířov 19 8 4 7 44:48 28
8. HFK Třebíč B 19 7 5 7 31:29 26
9. Štěpánov n. S. 19 8 2 9 35:36 26
10. V. Meziříčí B 19 7 3 9 43:38 24
11. Rapotice 19 5 4 10 32:48 19
12. Stonařov 19 5 2 12 27:47 17
13. Hrotovice 19 4 4 11 21:46 16
14. Křoví 19 4 3 12 27:62 15

-ls-

Prořídlý tým FC VM B podlehl Třebíči


