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Čtvrtek 8. května od 15 do 16.30 
hodin, dotazy je možné zasílat 
od  středy 7. května od  8 hodin. 
Není nutná registrace pro vstup 
mezi diskutující, omezení maxi-
málně 3 dotazy na jednoho účast-
níka a délka zprávy 300 znaků. 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 

MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ 
POŘÁDÁ VE STŘEDU 

14. 5. 2014 
TRADIČNÍ TRHY. 
NÁMĚSTÍ BUDE 

PO CELÝ DEN 
UZAVŘENO. 
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Na leteckém snímku Jiřího Trojana z minulého týdne je zřetelně vidět, jak pokročily 
práce na výstavbě nového víceúčelového sálu Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí.

Sál Jupiter clubu už se rýsuje
Sociální služby města budou 
poskytovat lidem ve Velkém 
Meziříčí i dosud chybějící službu 
odlehčovací a sociálně aktivizač-
ní. Obě by se měly rozjet letos, 
odlehčovací možná ještě v průbě-
hu první poloviny roku.

Potřeba odlehčovací i  sociálně ak-
tivizační služby ve městě vyplynula 
ze společného procesu komunit-
ního plánování sociálních služeb. 
„Schválili jsme zřízení odlehčovací 
služby, snad napočtvrté,“ potvrzuje 
starosta Radovan Necid a  dodá-
vá, že pro ni nebylo jednoduché 
najít vhodné prostory. Nejprve 
byly ve hře byty v domě s pečova-
telskou službou (DPS) na  Strmé 
ulici, kde však není bezbariérový 
přístup, pak byla řeč o  městských 
bytech v Čechových sadech, o DPS 
na ulici Zdenky Vorlové, ale všude 
byl nějaký zádrhel. Až nakonec se 
našlo místo v DPS na Komenské-
ho. „Prostory lze lehce upravit a je 
tam bezbariérový přístup,“ podo-
týká starosta. „Kapacita odlehčo-
vací služby budou zatím dvě lůž-
ka,“ upřesňuje ředitelka sociálních 

služeb města (SSM) Jana Jurková 
a dodává, „kvůli tomu v domě za-
vedeme nepřetržitý provoz, který 
však bude sloužit i  ostatním oby-
vatelům.“

Odlehčovací služba 
bude pobytová
Odlehčovací služba bude sloužit 
nejen lidem z Velkého Meziříčí, ale 
z  celého velkomeziříčského regi-
onu. Nejde o  klasickou pečovatel-
skou službu natrvalo. Spíš o  pod-
poru rodiny, která sama celodenně 
pečuje o svého nemohoucího člena 
– ať již o seniora či osobu se zdra-
votním postižením starší osmnácti 
let – a na nějakou omezenou dobu 
v této péči potřebuje pomoc, odpo-
činout si, zregenerovat síly. Může to 
být na pár dnů, nejdéle ale 3 měsíce. 
V rámci služby pečovatelky pomo-
hou uživateli se zvládáním běžných 
úkonů péče o  vlastní osobu, při 
osobní hygieně, poskytnou mu 
stravu či pomohou s  jejím zajiště-
ním, ubytování, zprostředkují kon-
takt se společenským prostředím, 
nabídnou sociálně terapeutické 

činnosti, pomohou při obstarávání 
osobních záležitostí apod.

Sociálně aktivizační 
služba vyplní volno
Sociálně aktivizační služba oproti 
tomu nebude službou pobytovou. 
Uživatelům, seniorům a  osobám 
se zdravotním postižením nad 27 
let, nabídne spíš vyplnění volného 
času. „Sociálně aktivizační služba je 
obdobou tzv. domovinky. Lidé za ní 
budou docházet k  nám do  DPS 
v  ulici Zdenky Vorlové, případné 
zájemce můžeme i svážet. A budou 
s námi trávit čas, aby nebyli doma 
sami,“ vysvětluje Jurková. Zájemci 
o  pobytovou odlehčovací službu 
mohou zkontaktovat sociální služ-
by města sami, či prostřednictvím 
rodinného příslušníka nebo jiné 
blízké osoby.
Veškeré potřebné informace po-
skytne ředitelka Sociálních služeb 
města Velké Meziříčí Mgr.  Jana 
Jurková, tel.: 566  782  500, mob.: 
603  967  714, případně e-mail: 
ssm.vm@outlook.cz.

Letos ve městě přibydou dvě nové 
sociální služby

Martina Strnadová

Schválili orientační ceník pozemků
Zastupitelé města Velké Meziříčí na svém 
27. zasedání, které se konalo dne 29. 4. 2014 
v zasedací místnosti radnice, schválili jedno-
myslně orientační ceník pozemků s doporu-
čenými konečnými cenami pro kupujícího. 

Jsou mezi nimi i pozemky na výstavbu rodin-
ných domů na Hliništi, kde se cena vyšplhala 
kupříkladu až na 950 Kč za metr čtvereční.
Ceník pozemků (v Kč/m²)  
Hliniště I. etapa  830
Hliniště II. etapa  950
Hliniště příkupy  220
Příkupy centrum města  750
Ostatní příkupy ve městě  490
Příkupy místní části  120

Zasíťované pozemky v prům. zóně Jidášky  490
Komunikace (zpevněné i nezpevněné) ve měs-
tě i místních částech  85
Zahrady ve městě (příkupy u bytov. domů)  100
Zahrady mimo město (i  pozemky ke  zřízení 
zahrady)  50.
Centrum města: Náměstí, ul. Vrchovecká 
od Náměstí po most přes řeku Oslavu, Radnic-
ká, Kostelní, Komenského, Novosady, Mlýn-
ská, Rozkoš, Fortna, K Haltýři, V Podloubí. 

Ceník je orientační – každý jednotlivý pře-
vod pozemku schvaluje Zastupitelstvo města 
Velké Meziříčí, přičemž jím schválená kupní 
cena se od ceny orientační může lišit.

Připr.: MěÚ a Iva Horká

Markéta skončila na hranici
Pálení čarodějnic na Fajtově kopci 
ve Velkém Meziříčí si nenechaly ujít 
stovky lidí. A nechybělo na ní nic – čaro-
dějnický proces, let čarodějnice na koště-
ti, ohňová šou, soutěže pro děti, hudba, 
občerstvení a obrovská vatra na závěr. 

Akce proběhla jak jinak než večer 30. 4.  
na velkém parkovišti v lyžařském areálu. Ale 
dramatický příběh Markéty řečené z katovny 
(v podání Ivany Vaňkové - vpravo) začal už 
vpodvečer na  hřišti za  gymnáziem. Zde se 
shromažďovali účastníci, mnozí v čarodějnic-
kých maskách, aby pak v průvodu s koňským 
povozem vyprovodili nebohou ženu nařče-
nou z čarodějnictví na kopec.  Pokr. strana 3
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Návštěvníci zhlédli ukázky života na Horácku a ochutnali zahýbance
Pro ty, jež se chtěli dozvědět 
něco o zdejším horáckém kraji, 
byl připraven pořad O Morav-
ském Horácku.

Ten pořádal nový spolek Srdce 
Horácka se svými partnery – 
Spolkem žen Velké Meziříčí, Mu-
zeem  Velké Meziříčí a  Místním 
sdružením Horácko Moravské 
národní obce. Přítomní se se-
známili se zvyklostmi, stavbami, 
tanci, kroji či pokrmy prostřed-
nictvím přednášek či ukázek 
a  také malé ochutnávky pravých 
horáckých pokrmů. Krom toho 
se představilo Srdce Horácka 

a  jím založený folklorní sou-
bor Horácký Medřičan. „Dnes 
chceme dát na  vědomí, že už se 
soubor začal formovat, nacvičuje 
první taneční krůčky, písně a tex-
ty,“ uvedla předsedkyně spolku 
a moderátorka akce Ivana Horká 
a připojila první poděkování, a to 
zdejší základní umělecké škole 
za  poskytnutí tanečního sálu, 
kde Medřičan zkouší, ale přede-
vším za zapůjčení krojů. Ty škola 
uchovala po někdejším souboru, 
který je před asi čtyřiceti lety po-
užíval při svých vystoupeních. 
„Rádi bychom oživili tradice 
v našem městě kupříkladu tako-

vými akcemi, jako je ta dnešní, 
ale i  dalšími, třeba horáckými 
slavnostmi, horáckým bálem či 
přehlídkami folklorních soubo-
rů, které by se do  našeho města 
sjížděly nejen z ČR, ale i ze zahra-
ničí. Akce tohoto typu ve Velkém 
Meziříčí chybí,“ doplnil místo-
předseda spolku Aleš Horký.  
Vzácné hosty ale pořadatelé při-
vítali již minulou neděli, kdy se 
pořad v prostorách luteránského 
gymnázia, jež připravili pracov-
níci Jupiter clubu, konal. Jejich 
pozvání totiž přijali členové bý-
valého souboru Třebíčan, Jana 
a  Lubomír Strnadovi z  Rohů, 

kteří v Třebíčanu z  jeho padesá-
tileté činnosti působili úctyhod-
ných čtyřicet let. Přijeli jaksepatří 
ustrojeni v krojích, jež si pozorně 
prohlédli nejen diváci, ale také 
přítomní odborníci. Například 
etnograf Jan Kuča, který předsta-
vil Moravské Horácko opravdu 
zgruntu, dále historička Marie 
Ripperová ze zdejšího muzea, 
jež pohovořila o  krojích, nebo 
etnografky Silva Smutná a  Eva 
Tomášová z  regionálního praco-
viště tradiční lidové kultury Mu-
zea Vysočiny Třebíč (MVT). Silva 
Smutná se představila hlavně se 
souborem Bítešan, který přivezl 

ukázky scénické i  oživený ves-
nický obyčej, při němž přítomní 
mohli obdivovat letošní králov-
nu svatodušní obchůzky. Ukázal 
několik krojů, včetně úchvatného 
králenského, zajímavé rekvizity 
(rekrutský klobouk, kosu, vo-
jenský kabátek apod.). E. Tomá-
šová uvedla vydavatelský projekt 
MVT, ale sehrála též v  jedné ze 
scének sběratelku písní Františku 
Kyselkovou. V  pořadu zaznělo 
několik písní z  nově vydaných 
zpěvníků Lidové písně z  Pod-
horácka I., II. Obě publikace si 
mohli lidé zakoupit na místě. 
Další, dvanáctičlenný soubor žen 

z  Březníka, udělal skvělou tečku  
tanečními ukázkami tzv. horác-
kých kol, která sklidila zaslouže-
ný aplaus, ručně vyšívané a tkané 
kroje i poetickou báseň. 
Jelikož zmíněnou akci finančně 
podpořila Místní akční skupina 
(MAS) MOST Vysočiny v  rám-
ci tréninkové výzvy na  podpo-
ru akce zaměřené na  posílení 
a  udržení regionálních tradic, 
pochopitelně slovo patřilo také 
předsedkyni správní rady zdejší 
„masky“ Heleně Bučkové. Ta in-
formovala o činnosti MAS i o je-
jích nejbližších záměrech.

 Pokračování na straně 2
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Další ze série pravidelných 
setkání s občany, které starosta 
Velkého Meziříčí Radovan Necid 
započal 2. prosince 2010, se 
tentokrát konalo v místní části 
Lhotky 29. 4. od 18 hodin. Tam 
ho doprovázel také místostarosta 
Josef Komínek.

Starosta přítomné informoval 
o stavu věcí, které se udály od jeho 
poslední návštěvy v  obci, přidal 
i  aktuální dění, zejména zdůraznil 
opravu průtahu Velkým Meziříčím. 
Připomněl objížďky, které v souvis-
losti s  rekonstrukcí 602 nastanou, 
a  také předpokládaná omezení. 
Na to zareagovala jedna z přítom-
ných a  položila zástupcům města 
dotaz. „Kudy budou jezdit autobu-
sy, a zůstane zastávka pro cestující 
na  Karlově, kterou využíváme?“ 
ptala se Marcela Kupková z Kúsek. 
Uspokojivou odpověď nedostala, 
vedení města ji odkázalo na  další 
jednání ohledně dopravy v  době 
uzavírky, které se má konat právě 
dnes. I my se tomuto tématu bude-
me v příštím čísle věnovat, pokud 
budou známy objízdné trasy auto-
busů a  jejich zastávky, přineseme 
podrobné informace.
Další z  dotazů směřoval k  tomu, 
zda se bude opravovat cesta na Bře-
zejc. Ano, bude, jenom to nyní lehce 

zdržuje administrativa,“ odpověděl 
Přemysl Bdinka, předseda komise 
pro místní část Lhotky, Kúsky, Dol-
ní Radslavice. Krom toho se lidé 
zajímali, jak vypadá výstavba par-
koviště u  hřbitova na  Karlově. R. 
Necid, uvedl, že se parkoviště dělat 
bude a přitom upozornil na ztížený 
přístup do obřadní síně, se kterým 
se budou muset smuteční hosté vy-
pořádat po  určitou část roku, kdy 
dojde k vlastním pracím. Ve finále 
by mělo u hřbitova být asi čtyřicet 
parkovacích míst, a to i pro autobu-
sy. Řeč přišla také na to, zda existuje 
vyhláška, která by zakazovala sou-
sedovi, aby nerušil okolí v  neděli 
kupříkladu kosením trávy sekač-

kou či řezáním dřeva na cirkulárce. 
„Tohle řeší občanský zákoník, který 
ukládá noční klid od 22. do 6. ho-
diny ranní,“ uvedl policista P. Bdin-
ka. „Ale když si chcete zdřímnout 
v neděli po obědě a sousedův hluk 
vás ruší, tak to je spíš o občanské to-
leranci,“ uzavřel besedu Necid.  
Jeho setkání se konala od  r. 2010 
do  nynějška již celkem třicetkrát, 
z toho jednou (4. 10. 2012) ho za-
stoupil místostarosta Komínek, 
neboť starosta náhle a  vážně one-
mocněl. Do  konce volebního ob-
dobí plánuje ještě čtyři - v červnu 
ve Velkém Meziříčí,  v  srpnu v Olší, 
v září v Hrbově a poslední v říjnu 
opět ve VM.

Pokračování ze strany 1

Horácké pokrmy jsou velmi 
prosté, ale zároveň chutné
Nedílnou součástí byla ochutnávka vynikajících 
horáckých (i  jiných) pokrmů, které napekl Spo-
lek žen Velké Meziříčí. Mezi nimi se objevila kra-
jová specialita - velkomeziříčské zahýbance - 
z bramborového těsta, plněná různými náplněmi 
(např. jablečnou) a  pečená v  troubě. Dále pak 
křupance, řepánky, hlavička a  další prostá, ale 
přitom chutná jídla. V  úvodu byli příchozí při-
vítáni douškem slivovice, taktéž původem z na-
šeho kraje, k pití se podával mátový, meduňkový 
a kopřivový nápoj s citronem apod. 
Atmosféru příjemně dokreslovala dekorace Spolku 
žen VM, která připomněla malý venkovský dvore-
ček se vším, co k němu kdysi patřilo – ovce, krmít-
ko se zrním pro drůbež, morana, plůtek, na němž 

visel kastrol, pod ním tráva s květinami, popada-
ným peřím a dalšími dobovými rekvizitami. 
Na  úplný závěr pak Horácký Medřičan nefor-
málně zahrál a  zazpíval tři písně, které se do-
posud naučil – Proto jsem si kacabajku koupila, 
Moštické panenky (písnička, která byla zapsaná 
v Mostištích u Velkého Meziříčí) a Nad Tasovem 
je háječek. 
Podíl na  tom, že se sál zaplnil do  posledního 
místečka, měli nepochybně také mediální part-
neři akce – týdeník Velkomeziříčsko, Interneto-
vá televize Velké Meziříčí, Horácké noviny, No-
vinyvm, webové stránky MAS MOST Vysočiny 
a  Města Velké Meziříčí. I  jim patří velký dík, 
stejně jako nejmenovaným dobrovolníkům, kteří 
přiložili ruku k vydařenému dílu.

1. Jak bude oprava probíhat?
První část 1. etapy, od  okružní křižovatky Kaufland 
po vyústění ulice K Buči:  od 19. 5. 2014 do 13. 7. 2014.
Druhá část 1. etapy, od vyústění ulice K Buči po konec 
úpravy před křižovatkou na Dolní Radslavice – sjezd 
D1: od 14. 7. 2014 do 14. 9. 2014, úplná uzavírka pro 
všechna vozidla v tomto úseku dohodnuta dle termí-
nu celozávodních dovolených firem Lisovny plastů, 
Construct apod. od 28. 7. 2014 do 9. 8. 2014. Druhá 
a třetí etapa stavby bude následovat dle průběhu prací 
na první  etapě, uzavírka bude řešena samostatně.
2. Proč bude uzavírka tak dlouhá?
Jde o skutečně důkladnou opravu, kterou silnice nalé-

havě potřebuje. Rekonstruovat se bude nejen povrch, 
ale i těleso silnice. To znamená, že v určité době zde 
bude opravdu místo silnice hluboký vytěžený příkop.
3. Kudy je nejlepší silnici objet?
Po celou dobu stavby bezplatně po dálnici D1. Ve dru-
hé a třetí etapě stavby pak postranními ulicemi. Vše 
bude viditelně a zřetelně značeno. 
4. Jak se lidé, kteří na ulici Sokolovská a Karlov do-
zví, zda se vůbec dostanou domů?
Pokud stavba komukoliv znemožní na několik hodin 
příjezd (nikoliv příchod) domů, měl by se to předem 
dozvědět od stavební firmy. Nejaktuálnější informace 
budou také na městském webu mestovm.cz.
5. Nebylo možné tu silnici opravit jindy? 
Teď totiž souběžně probíhají práce mezi Třebíčí 
a  Náměští nad Oslavou a  Třebíčští tak budou mít 
problém dostat se na dálnici. Možné to nebylo. Tře-
bíčští mohou objet Náměšť z jihu, nebo jet do Vel-
kého Meziříčí a  na  dálnici najet na  vjezdu Velké 
Meziříčí – západ. 
V  tomto smyslu bude velkomeziříčská radnice 
Třebíčské informovat. Stejně tak je nyní problém 
s opravou mezi Ostrovem nad Oslavou a Velkou Bí-
teší, zde bude doprava vedena zase severně, aby se 
nazahušťovalo právě Velké Meziříčí.

Často kladené dotazy k opravě průtahu městem Velké Meziříčí
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 komuni-
kací K Buči. Od 14. 7. do 14. 9. 2014 bude uzavřen 
úsek od  místní komunikace K  Buči po  křižovatku 
s  III/3719 na  Dolní Radslavice. Objízdná trasa: 1) 
Křižovatka II/602 a II/390 (Křeptov) – Osová Bítýška 
– Ořechov – Křižanov – Martinice – Velké Meziříčí 2) 
Po dálnici D1 exit Velké Meziříčí – východ – exit Velké 
Meziříčí – západ.

-měú-
Letecký snímek zachycuje část silnice 602 na Karlově a novou okružní křižovatku
u Tržiště. Foto: Jiří Trojan

Nový folklorní soubor Horácký Medřičan se poprvé představil veřejnosti na akci 
O Moravském Horácku v neděli 4. 5. 2014. Více foto str. 6 a náš web. Foto: Iva Horká

Iva Horká

Druhá kola přijímaček budou na hotelnictví i učební obory
Žáci vycházející z devátých tříd 
základních škol mají za sebou 
přijímací zkoušky na střední 
školy pro školní rok 2014/2015. 
Proběhly ve dnech 22. a 23. 
dubna, ve Velkém Meziříčí je 
pořádalo Gymnázium, Hotelová 
škola Světlá a Obchodní aka-
demie a Střední škola řemesel 
a služeb. 

Druhá kola přijímaček budou 
na  hotelovce i  na  střední škole 
řemesel a  služeb, které už od  1. 
července 2014 začnou fungovat 
pod společným názvem Hotelo-
vá škola Světlá a Střední odborná 

škola řemesel Velké Meziříčí. Le-
tos ze základních škol vycházelo 
méně dětí než loni, což se pro-
jevilo i  na  zájmu o  zdejší střední 
školy. Zatímco o  osmileté studi-
um na  gymnáziu byl zájem jako 
obvykle velký, o čtyřleté studium 
byl nižší. Na  osmileté studium 
přišlo celkem 61 přihlášek. Tři-
cet dětí škola přijala na  základě 
úspěšně složené přijímací zkouš-
ky, dalších 28, kteří také zkoušku 
zvládli, nepřijala pro nedostateč-
nou kapacitu, dva přijímačky neu-
dělali a jeden se k nim nedostavil. 
Na  čtyřleté gymnaziální studium 
se ovšem přihlásilo pouze 36 zá-

jemců, z  nichž všichni přijímací 
zkoušku udělali a byli přijati. Při-
tom přijímačky nanečisto si přišlo 
zkusit 55 zájemců.
„Vycházelo míň dětí,“ uvádí ředi-
tel gymnázia Aleš Trojánek jeden 
z  důvodů nižšího zájmu o  studi-
um na  zdejší škole, ale domnívá 
se, že není jediný. „Například z Bí-
tešska se hlásily děti na gymnázi-
um do Tišnova, neboť tam berou 
do  průměru 1,3 bez přijímacích 
zkoušek. Šly tedy na  jistotu. Bez 
přijímaček brali dokonce i  v  Jih-
lavě,“ popisuje situaci ředitel. Že 
by však příští rok velkomeziříčské 
gymnázium bralo budoucí stu-

denty bez přijímacích zkoušek, 
o tom neuvažuje. „U nás přijímač-
ky budou, ale asi je budeme mu-
set nějak modifikovat, abychom 
přilákali ty šikovnější studenty,“ 
dodává.
O něco menší zájem zaregistrova-
la i hotelová škola. Do oboru ho-
telnictví se přihlásilo 66 zájemců, 
všichni složili přijímací zkoušku 
a byli přijati. Ředitelka školy Ma-
rie Paľovová počítá s  pořádáním 
druhého kola přijímacích zkou-
šek. „Vyhlásíme je někdy v  půli 
května, až se nám vrátí zápisové 
lístky,“ informuje ředitelka s  tím, 
že už teď má škola více než čtyři-

cet zápisových lístků zpět. I Marie 
Paľovová potvrzuje obecně horší 
situaci, co se týče počtu vycházejí-
cích dětí, tedy budoucích studen-
tů středních škol.
Vcelku neměnný zájem žáků za-
znamenala střední škola řemesel 
a služeb. Tradičně nejvíc přihlášek 
přišlo na  nástavbu – konkrétně 
na  denní studium maturitního 
oboru podnikání. Z  padesátky 
přihlášených škola přijala 4 bez 
přijímací zkoušky a 24 na základě 
přijímací zkoušky. Šest zájemců 
nebylo přijato pro nedostateč-
nou kapacitu, 12 pro neprospěch 
u  zkoušky a  4 se nedostavili. 

O dálkovou formu studia stejného 
oboru bylo 38 zájemců a  všichni 
byli přijati. Změna nastala u obo-
rů s výučním listem. „Vyměnily se 
nám dva obory – místo elektriká-
řů budeme mít zemědělce/farmá-
ře,“ říká ředitel školy Milan Veber. 
Jinak největší zájem byl o opravá-
ře zemědělských strojů – přijatých 
24, dalších přijatých je 15 kucha-
řů/číšníků, 11 mechaniků opra-
vářů motorových vozidel a  zmi-
ňovaných 6 zemědělců/farmářů. 
Druhé kolo přijímacích zkoušek 
bude vyhlášeno opět po  návratu 
zápisových lístků.

Martina Strnadová

Návštěvníci zhlédli ukázky života...

Starosta vyjel za občany do Lhotek

Dubnové setkání se starostou patřilo občanům místní 
části Lhotky, Kúsky a Dol. Radslavice. Foto: Iva Horká

Iva Horká

Uzavírka a objížďka (prodloužení termínu) – 10. 3. až 15. 5. 
Silnice II/392 v ul. Františkov ve Velkém Meziříčí v rámci stavby okružní křižovatky silnice II/602 a II/392 při stavbě 
obchodního centra Kaufland je uzavřena v km 0,000–0,100 v úseku cca 100 m včetně části silnice II/602 od jejich 
křižovatky, v úseku prováděné stavby okružní křižovatky včetně všech jejich součástí v ulici Františkov a Karlov ve 
Velkém Meziříčí. Silnice II/602 je průjezdná střídavě pomocí světelného signalizačního zařízení. Objížďka: Po silnici 
č. II/602, II/392 (Velké Meziříčí, Jabloňov, Ruda, Křeptov, Tasov, Dolní Heřmanice, Petráveč). Autobusy veřejné 
linkové dopravy po místní komunikaci Nábřeží a po účelové komunikaci u U Tržiště ve Velkém Meziříčí.         -měú-



stRana 2 www.VelKomezIRIcsKo.cz | číslo 18 | 7. KVětna 2014 stRana 3 www.VelKomezIRIcsKo.cz | číslo 18 | 7. KVětna 2014

Studenti zestárli pod tíhou učení... Snímek je zachycuje 
při posledním zvonění. Foto: Martina Strnadová

Maturity se blíží... Výchovné koncerty ZUŠ pro žáky ZŠ

Vše o Filipojakubské noci se 
mohli dozvědět přítomní, kteří 
se sešli v prostorách Dětského 
střediska Březejc den před pá-
lením čarodějnic, tedy v úterý 
29. dubna 2014. 

Účastníci byli oděni do  čaro-
dějnických hábitů, které si po-
většinou sami vyrobili, stejně 
tak jako si sami udělali další 
potřebné rekvizity – třeba ne-
zbytné koště, na kterém by nad-
přirozené bytosti mohly případ-
ně odletět. Zůstali ale všichni. 
A nebylo divu, o  zábavu nebyla 
nouze, natož pak o  jídlo či pití. 
Potřebné informace o výše zmí-
něné tradici se všichni dozvěděli 

ve  společenské místnosti, kde 
proběhla přednáška o  této nej-
magičtější noci v  roce, jež má 
mnoho názvů, a jedním z nich je 
právě Filipojakubská noc nebo 
také pálení čarodějnic. Svátek sv. 
Filipa a Jakuba sice připadá na 3. 
května, ale je pohyblivý, protože 
se vždy slaví s  prvním jarním 
úplňkem. 
Originální byly také vlastnoruč-
ně upečené, chutné čarodějnické 
prsty (z  lineckého těsta, s  mar-
meládou a  mandlí připomína-
jící nehet), které mohli domácí 
i hosté zkonzumovat. 
Průvod čarodějnic se pak vydal 
k Petrovým kamenům a v závě-
ru podvečera vzplál oheň, mimo 

jiné i  k  opékání špekáčků. Při-
byl tanec čarodějnic pozpátku 
za  doprovodu kytary a  zpěvu 
přítomných. 
Do  děje byli vtaženi všichni, 
včetně vedoucího střediska Mi-
roslava Štěpánka i  ostatních 
zaměstnanců střediska. „Sta-
rosti s  přípravou jsou vždycky, 
ale když vidíme pak ty šťastné 
tváře našich klientů, tak jsme 
rádi, že jsme se akce pustili,“ 
pochvalovala si za  organizátory 
kupříkladu Olga Horká a  při-
pojila velké poděkování všem, 

kteří se na ztvárnění zmíněného 
keltského svátku podíleli, a  ze-
jména těm, kdo ho  z velké části 
zafinancoval, a  to místní akční 
skupině. Tu v  Březejci zastupo-
val ředitel MAS MOST Vysočiny 
Mgr. Milan Dufek.
Příjemné odpoledne připravil 
Spolek rodičů a přátel dětí z DS 
Březejc a  finančně je podpoři-
la místní akční skupina MAS 
MOST Vysočiny v  rámci tré-
ninkové výzvy na podporu akce 
zaměřené na  posílení a  udržení 
regionálních tradic.

Výchovné hudební a pěvecké koncerty ZUŠ Velké Meziříčí pro žáky ZŠ se konaly 
v úterý 29. 4. dopoledne v luteránském gymnáziu ve Velkém Meziříčí. Foto: Iva Horká

Velká vatra se rozhořela na závěr. Více fotek najdete na straně 4 a našem webu 
v sekci fotogalerie. Foto: Martina Strnadová

Tam pak byli svědky vyšetřová-
ní, jejího výslechu, ale uplatnění 
útrpného práva – tortury – tedy 
nasazování palečnic či natahová-
ní na skřipec. Celý příběh skončil 
dle očekávání, a  to svržením ča-
rodějnice z kopce a  jejím upále-
ním. To ovšem doslova. Hasiči 
totiž připravili velmi netradiční 
zapálení ohně. Pustili loutku ča-
rodějnice se zapáleným koštětem 
ze stráně proti vyrovnané hranici, 
a tak ji podpálili.
Hlavní program, jenž velmi volně 
vycházel z historických pramenů 
velkomeziříčského regionu, ov-
šem doprovázela spousta dalších 
aktivit. Divadelníci ze STUDNY 
sehráli výjev z  čarodějnického 
sletu, šermíři z  TASu přida-
li krom účinkování v  procesu 

s  čarodějnicí i  ukázky souboje 
a  své dovednosti se zapálenými 
loučemi, ohněm. Děti si mohly 
oběhnout spoustu stanovišť, kde 
na  ně čekaly různé otázky, há-
danky nebo dovednostní úkoly, 
po  jejichž splnění vyhrály slad-
kost – například v  podobě per-
níčku s  namalovaným koštětem. 
U restaurace hráli Stetsoni, hasiči 
točili pivo či limonádu.
Takové bylo první pálení čaroděj-
nic oficiálně pořádané městem 
Velké Meziříčí, spolu se sborem 
dobrovolných hasičů, domem 
dětí a mládeže, městskou knihov-
nou, Ski klubem, Jupiter clubem, 
divadelním spolkem STUDNA, 
společností historického šermu 
TAS a hudební skupinou Stetson.

Markéta skončila na 
hranici
Pokračování ze strany 1

Martina Strnadová

Poděkování
Dovolte mi, abych co nejsrdeč-
něji poděkoval všem, kteří se 
jakýmkoli způsobem podíleli 
na zdárném průběhu letošního 
pálení čarodějnic. Byl to přede-
vším  Sbor dobrovolných hasi-
čů, městská knihovna, zejména 
paní ředitelka Vaňková, Dům 
dětí a mládeže VM, Divadel-
ní spolek Studna, Jupiter club, 
Společnost historického šermu 
TAS, Ski klub, hudební skupina 
Stetson, městská a státní poli-
cie, technické služby a kůň Ivan 
s jeho obětavým pečovatelem. 
Děkuji také všem občanům, 
kteří se ve velkém počtu účast-
nili průvodu i samotné akce na 
Fajtově kopci. Věřím, že i příští 
rok bude pálení čarodějnic stej-
ně úspěšné.

Josef Komínek, 
místostarosta města

Březejčtí napekli výborné čarodějnické prsty. A pak je s chutí snědli

Čarodějnické prsty chutnaly i návštěvníkům Březejce. 
Více fotek na str. 4 a na našem webu. Foto: Iva Horká

Iva Horká

Taneční orchestr Základní umělecké školy Velké Meziříčí hraje pod vedením Josefa 
Vaňhary. Vpozadí pěvecký sbor, který vede Helena Valová. Foto: Iva Horká

Posluchačům se představil i velký orchestr ZUŠ pod vedením ředitele Martina 
Karáska. Foto: Iva Horká

Zpoplatnili 
parkování
Od 22. dubna 2014 došlo v jih-
lavské nemocnici k postupnému 
zprovoznění parkovacího systé-
mu. Celkem jsou zpoplatněny tři 
lokality, a to v přilehlých komu-
nikacích nemocnice a uvnitř are-
álu nemocnice. Výše parkovného 
od 10 Kč (dle lokality) za hodinu, 
každou další hodinu se ceny na-
vyšují. V celém areálu nemocnice 
platí přísný zákaz stání na silni-
cích mimo vyhrazená parkoviš-
tě. Pokud necháte vozidlo mimo 
vyhrazená místa, hrozí vám od-
tah vozidla včetně úhrady všech 
nákladů s tím spojených. Více 
podrobnějších informací najdete 
na http://www.nemji.cz/parkova-
ni-v-nemocnici/d-6297/p1=5269.

-red-
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fotogalerie - Filipojakubská noc v dětském středisku březejc - 29. 4. 2014

fotogalerie - čarodějnice ve velkém meziříčí - 30. 4. 2014

Průvod se společností historického šermu TAS v čele vyšel od gymnázia 
a pokračoval až nahoru na Fajtův kopec. Foto: Martina Strnadová

Čarodějnickému procesu s odsouzenou Markétou řečenou z katovny, kterou 
sehrála Ivana Vaňková, přihlížely stovky lidí. Foto: Martina Strnadová

Do akce se zapojili jak klienti, tak zaměstnanci DS 
i pozvaní hosté. Foto: Iva Horká

Stanoviště, kde se pletla košťata pro čarodějnice.
Foto: Iva Horká

Na závěr Březejčtí zapálili oheň, též k opékání 
špekáčků. Foto: Iva Horká

Upálena ale nakonec byla loutka čarodějnice, jež koštětem zažehla vatru.
Vpravo divadelní spolek STUDNA. 2x foto: Martina Strnadová

Efektní malování na obličej vyhledávaly zejména dívky. Jedna 
z nich si pro ně přijela až z Brna (vpravo). Foto: M. Strnadová

Nechyběly ani soutěže pro děti na uvedené 
téma. Foto: Martina Strnadová

Vystoupení hudební skupiny Stetson ocenili zvláště 
milovníci country hudby. Foto: Martina Strnadová
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řádky na neděli

Bohoslužby
Středa 7. 5.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., DPS 10.00 mše sv. – o. J. B., Osla-
vice 18.00 mše sv. – o. J. B. Čtvrtek 8. 5.: 7.00 mše sv. – o. J. B., 18.00 
mše sv. – o. L. Sz., Vídeň 18.00 mše sv. – o. J. B. Pátek 9. 5.: 8.00 mše 
sv. – o. L. Sz., 9.30 pohřební mše sv. – o. L. Sz., 14.00–15.30 příležitost 
ke svátosti smíření a pokání, 14.00–17.00 adorace nejsvětější svátosti, 
17.00 mše sv. – o. L. Sz., domov pro seniory 13.00 mše sv. – o. J. B. So-
bota 10. 5.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., 11.00 svatba se mší sv. – host, 18.00 
mše sv. – o. L. Sz., Lavičky 8.00 mše sv. – o. J. B. Neděle 11. 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. L. Sz., 18.00 mše sv. – o. L. Sz.
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

Krása přírody

Dne 9. 5. 2014 uplyne 30 let 
od  smrti Václava Müllera, dlou-
holetého ředitele firmy Alpa, kte-
rá sídlí ve  Velkém Meziříčí. Na-
rodil se 16. 6. 1920 v  Olomouci. 
V roce 1926 se celá rodina přestě-
hovala do  Bratislavy na  Sloven-
sko, kde jeho otec pracoval jako 
úředník v  rezortu železniční do-
pravy. Po ukončení základní škol-
ní docházky se přihlásil na Státní 
obchodní akademii v  Bratislavě, 
kterou úspěšně dokončil v červnu 
roku 1941 a „vyhověl tak zákon-
ným požadavkům a  vyhlašuje se 
dospělým“, jak zní citace na  jeho 
závěrečném vysvědčení. Přesto-
že jeho otce na  základě smlouvy 
mezi vládami Slovenské repub-
liky a  Německé říše uvolnilo 
slovenské ministerstvo dopravy 
na základě jeho české národnos-
ti ze služeb Slovenské republiky 
ke  30. 3. 1941, jak konstatuje 
ve svém dopise, zažádal si Václav 
Müller o  místo účetního ve  sta-
vební společnosti ing.  Lozovský 
a  Štefanec v  Bratislavě. Dopisem 
z  1. 8. 1941 mu bylo sděleno, že 
nástup do  zaměstnání nepřichá-
zí v  úvahu, protože je cizí státní 
příslušník. Rodina se odstěho-
vala zpět do  Olomouce a  Václav 
Müller nastoupil 1. 9. 1941 jako 
účetní do  známé firmy ASO 
v Olomouci. Tam pracoval do 18. 
12. 1942, kdy byl povolán pra-
covním úřadem k  tzv. totálnímu 
nasazení pro potřeby fašistické-
ho Německa. Byla mu vystavena 
pracovní knížka, tzv. Arbeits-
buch, ve které se konstatuje jeho 
vzdělání ukončené maturitou, 
schopnost vládnout německým 
a  slovenským slovem i  písmem, 

znalost administrativních a účet-
ních prací a  schopnost prodeje 
ve  velkém. Byl přidělen do  zná-
mých závodů Milo Olomouc, kde 
pracoval až do 10. 9. 1952, kdy byl 
dopisem téhož data pověřen dle 
organizačního řádu závodů Milo 
funkcí vedoucího pobočného zá-
vodu Sosna ve  Velkém Meziříčí 
s  nástupem 1. 9. 1952. Dopisem 
z  2. 12. 1952 bylo konstatováno, 
že k 1. 1. 1953 bude závod Sosna 
vyčleněn z organizační struktury 
závodů Milo Olomouc a vznikne 
nový národní podnik Kosmetické 
závody Velké Meziříčí. Dopisem 

Ministerstva potravinářského 
průmyslu z 23. 12. 1952 byl jme-
nován k 1. 1. 1953 jeho podniko-
vým ředitelem. Tuto funkci přes 
různé organizační změny pod-
niku jako takového vykonával 
až do  svého odchodu do  důcho-
du v  roce 1980. Mé vzpomínky 
na něj se budou týkat, z hlediska 
dnešního úhlu pohledu, jeho 
manažerských schopností, ne 
těch politických, protože jsem 
nikdy nepatřil k  oné nomen-
klatuře na  rozdíl od  něho, která 
až do  roku 1989 rozhodovala 
o všech a o všem.

Když jsem na  počátku měsíce 
října roku 1969 nastoupil do zá-
vodu Alpa, přivítal mne ve  své 
pracovně menší podsaditý člověk 
s pronikavýma očima, které ještě 
umocňovaly výrazné obroučky 
brýlí. Asi půlhodinový rozho-
vor, ve kterém se ptal i na, podle 
mého názoru, bezvýznamné ma-
ličkosti, ukončil dvěma větami, 
které si pamatuji dodnes: „Tak, 
a  teď tě pošlu za  nejlepším člo-
věkem, kterého ve  firmě mám, 
a nauč se od něj co nejvíc. Znáš 
to, člověk se hodí do vody a buď 
plave, nebo se utopí.“ Tím nejlep-
ším člověkem byla k mému pře-
kvapení pracovnice mísírny Alpy, 
paní Eichlerová, která míchala 
nám všem známou francovku 
Alpa. Ale nejen tu. Svědomitá 
paní, vdova, která přišla o  man-
žela v  Německu také při totál-
ním nasazení, člověk přirozené 
inteligence, která se nedá naučit, 
naprosto nezištný ve  sdílení tajů 
výrobních operací, které prová-
děla. Když má člověk řídit na jisté 
úrovni kolektiv spolupracovníků, 
jsou k  tomu potřebné alespoň 
dva předpoklady: vzdělání a  in-
formace o  prostředí a  lidech, se 
kterými má pracovat. To první 
jsem měl, toho druhého se mi 
dostalo od paní Eichlerové v míře 
nebývalé. Prostě druhá máma.
Pan Müller měl zažité postupy, 
které nikdy neměnil. Každé pon-
dělí prošel všechna pracoviště, 
prohodil pár slov, dokázal po-
chválit, výtky „schytal“ vždy nad-
řízený, který měl kolektiv na sta-
rosti, protože byl toho názoru, 
že pokud lidé pracují špatně, je 
špatný jejich nadřízený. Porady 

pod jeho vedením měly spád, 
vyžadoval racionalitu k  danému 
tématu, nesnášel plané „kecy“. 
V  některých situacích byl toho 
názoru, že jedna sklenka něčeho 
ostřejšího nemůže pořádného 
chlapa porazit, předpis, nepřed-
pis. Někdy byly výjimečně i  dvě. 
Firma po  celou dobu pod jeho 
vedením neustále rozšiřovala 
sortiment výroby, stavy pracov-
níků, obrat i čistý zisk. Měl a na-
vazoval kontakty nejen se svými 
nadřízenými, což je pochopitelné, 
ale i  s  lidmi, kteří se pohybovali 
na  ministerstvech, ve  výzkum-
ných ústavech i  s  odborníky 
jiných profesí. To, aby měl „pře-
hled“, jak říkával. Dokázal pře-
mýšlet o  oponentních názorech, 
nebál se konfliktů se svými nadří-
zenými. Ne nadarmo měl od nich 
přezdívku „kverulant z Moravy“.
Je pochopitelné, že rezervoár lid-
ských sil není nevyčerpatelný. Po-
slední dva tři roky před předáním 
firmy svému nástupci začal pře-
mýšlet i o svých osobních věcech, 
možná i  vlivem nemoci, kterou 
nosil v sobě. Když firmu předával, 
měla všechny předpoklady k dal-
šímu růstu. Pracovní výsledky 
a  lidé, kteří se na  nich podíleli, 
měli u něj vždy přednost před po-
litikou. Jen pro dokreslení. Když 
11. 9. 1952 nastupoval do  firmy 
Alpa, dostal jako první úkol, jak 
vyplývá ze zápisu o  převzetí, co 
nejrychlejší vystěhování nájemní-
ků (bývalých vlastníků) z objektu 
firmy. Šlo samozřejmě o  rodinu 
pana Sáblíka, zakladatele firmy. 
Řešil to tak, že ve  spolupráci 
s  tehdejším místním národním 
výborem si našel jednopokojový 

podnájem v ulici Nad Tratí a by-
dlel tam téměř rok, když rodina 
se dvěma dětmi bydlela nadále 
v Olomouci. Pan Sáblík zemřel 8. 
2. 1953, jeho manželka se posléze 
odstěhovala do Rakouska, kde její 
manžel založil ve Vídni roku 1897 
jako společník továrnu, kterou 
v roce 1922 přemístil do Velkého 
Meziříčí.
Když v roce 1970 probíhaly první 
„normalizační prověrky“, nemusel 
nikdo odejít, když se v roce 1978 
měla podpisovat tzv. Anticharta 
a byl mu předložen text, který vy-
pracoval jeho bezprostředně pod-
řízený a  který přesahoval svým 
obsahem i  rámec peticí padesá-
tých let, hodil dotyčnému klíče 
na stůl s dovětkem, že se pod ta-
kové svinstvo nepodepíše.
I  když byl nositelem komunis-
tické ideologie, i on, podle mého 
názoru, naplnil život podle nápi-
su na pomníku zakladatele firmy: 
Náš život byla jen práce.
Uběhlo pár let, lidé ve  svobod-
ných volbách v roce 1990 a v le-
tech dalších většinově rozhodli, 
že další rozvoj společnosti zajistí 
soukromé vlastnictví, firma byla 
zprivatizována předem vybrané-
mu zájemci, získal ji český emig-
rant, který měl správné kontakty 
a  byl jistě spokojen, že za  celou 
dobu, kdy ji vlastnil (do své smr-
ti), mu za  dvě až tři půldenní 
návštěvy v  roce bez předložení 
jakéhokoliv konceptu dalšího 
rozvoje přinášela každoroční 
zisky ve  výši několika desítek 
milionů korun. To už je ale jiná 
historie firmy, která se nachází 
v našem městě. 

Vzpomínka na Václava Müllera, dlouholetého ředitele Alpy

Z Nedopil, foto: archiv autora

V  neděli 27. dubna odpoledne 
uspořádaly Chaloupky již tradič-
ní jarní akci Den Země, tentokrát 
po  trase naučné stezky v maleb-
ném Nesměřském údolí u Velké-
ho Meziříčí. 
Pro téměř tři sta účastníků od dětí 
po  seniory byla připravena sta-
noviště, která hravým způsobem 
přibližovala přírodu, život bezob-
ratlých živočichů a  ptáků i  další 
akční činnosti. „Zájemci si zde 
vyráběli a  zkoušeli pomůcku vy-
světlující princip bzučení hmyzu, 
lovili a určovali drobné vodní ži-
vočichy stejně jako létající hmyz 
na  louce,“ upřesnila Alena To-
mandlová, koordinátorka akce. 
„Čekalo je bludiště s  porovnává-
ním rekordů živočichů a  výkony 
člověka, šplhání po  lanové dráze 

nebo plavba na  lodičce po  řece 
Oslavě. Tradičně oblíbeným bylo 
stanoviště dravců, kde si účastníci 
mohli prohlédnout denní i noční 
dravé ptáky, sledovat ukázky jejich 
výcviku a dozvědět se spoustu za-
jímavostí o jejich životě i chovu.“
Na konci procházky si děti mohly 
vyrobit důmyslný suvenýr vážky či 
pavoučka. Malí i velcí účastníci se 
zde mohli občerstvit, opéci si špe-
káčky, ochutnat vydařené omelety, 
lívance nebo chlebové placky, kte-
ré ochotně napekly členky Spolku 
žen Velké Meziříčí. Malou kurio-
zitou pak byla ochutnávka slaných 
i  sladkých specialit s  hmyzem. 
Drtivá většina návštěvníků neo-
dolala a  ochutnala alespoň malý 
vzorek. A  kdo ochutnal, chvá-
lil, a  kdo chválil, tak si i  přidal.

Účastníci akce i  její pořadatelé 
byli odměněni krásným sluneč-
ným počasím, které podpořilo 
všeobecnou pohodu vydařeného 
svátku i hezkého jarního dne. 
Den Země připravili pracovníci 
školského vzdělávacího zařízení 
Chaloupky Velké Meziříčí a  byl 

podpořen z  finančních zdrojů 
Města Velké Meziříčí a Zdravého 
Kraje Vysočina. Zvláštní poděko-
vání za spolupráci patří členkám 
Spolku žen Velké Meziříčí, našim 
dobrovolníkům a praktikantům.

Mgr. Jana Audy, 
foto: archiv Chaloupek

Svátek Země oslavili v Nesměřském údolí
Tomu, kdo má smysl pro krá-
su přírody, se obzvlášť v  těchto 
jarních týdnech nabízí mnoho 
příležitostí k  žasnutí a  rados-
ti. I  sama bible zná tuto radost, 
vždyť na  mnoha místech téměř 
až jásavě opěvuje krásu, jedineč-
nost a  pestrost Božího stvoření. 
Dokonce Bůh sám se ze svého 
díla raduje a žasne nad tím, jak je 
dobré a krásné.
Někteří lidé se však z krás příro-
dy radovat nedovedou. Soustředí 
svůj pohled až příliš na své pro-
blémy a pro samé nářky nad svou 
bědnou situací vůbec nevidí, jak 
je také okolní svět krásný. Nena-
vázali vlastně k  přírodě, která je 
obklopuje, vztah. Radost je proje-
vem vztahu a má vztah ke kráse. 
Krása přírody, stejně jako i  jiné 
krásy, v nás už sama o sobě pro-
bouzí radost. Je k  ní zapotřebí 
otevřenosti a  vnímavosti. Jestli-

že vnímám tuto krásu a těším se 
z  ní, pak už nestojí v  centru mé 
pozornosti problémy a život pro 
mne není jedno velké břemeno, 
ale užívám si barev stromů, keřů 
a květin, naslouchám zpěvu ptá-
ků, cítím čerstvý vánek na  tváři 
nebo vůni nejrůznějších květů.
Zcela jistě se osobně řadím k těm, 
pro které je hluboký prožitek pří-
rody zakoušením Boha. Když se 
mi někdo svěří, že vnímá Boha 
nejvíc právě v přírodě, tak mám 
z  toho radost. Nehodlám poklá-
dat radost z krás stvoření za ně-
jakou druhořadou záležitost. 
Každý vnímavý a otevřený člověk 
má své zvláštní místo, kde vnímá 
Boha či krásu nejsilněji. Pro ně-
koho je to chrám a  bohoslužba, 
pro jiného „chrám přírody“. Dů-
ležité je, co s námi také zkušenost 
dělá, k  čemu nás vede a  jak nás 
proměňuje. Pavel Janošík

V  sobotu dne 26. 4. reprezentovaly 3 žákyně ZŠ Lhotky naši obec 
a  Město Velké Meziříčí na  mezinárodní výstavě bonsají v  Nitře – 
Bonsai Slovakia 2014.
Šlo o  mezinárodní výstavu světové úrovně s  účastí předních pěs-
titelů bonsají z  celého světa. Dívky stříhaly a  tvarovaly bonsaje 
po boku mistrů světa z Německa, Maďarska, Itálie a Indonésie. Pro-
gram moderovali manželé Ondejčíkovi, hlavní organizátoři a uzná-
vaní odborníci v oboru. Ve svém projevu ocenili účast českých dětí 
na této akci a sdělili jim, že na jejich počest je na výstavě vyvěšena 
i vlajka České republiky. Pro děti i pro přítomnou odbornou veřej-
nost to byl velký zážitek a přítomní bonsajoví mistři konstatovali, 
že účast tak malých bonsajistů je celosvětová rarita. Poděkování pa-
tří Daliboru Pavlarovi, který účast naší delegace organizoval a již 3 
roky vede v naší ZŠ bonsajový kroužek. Rádi bychom v příštím roce 
tuto akci zopakovali, sjednotili vystoupení českých i  slovenských 
dětí, a tím upevnili naši spolupráci.

ZŠ Lhotky, foto: archiv základní školy

Žákyně ZŠ Lhotky vystavovaly bonsaje až v Nitře



stRana 6 www.VelKomezIRIcsKo.cz | číslo 18 | 7. KVětna 2014 stRana 7 www.VelKomezIRIcsKo.cz | číslo 18 | 7. KVětna 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, Em. 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-

Stává se to. Nečekaný pracovní úraz či dopravní 
nehoda omezí zdravotní stav našich blízkých. Au-
tomobil či motocykl viníka způsobí vážnou újmu 
na zdraví a dotyčný nemusí být ani řidič, ale třeba 
jen chodec, aby se ocitl v nezáviděníhodné situaci. 
Jak můžeme v  takové situaci pomoci? Je vhodné, 
abychom pojišťovně sami zohlednili veškeré dů-
sledky nehody – trvalé následky, bolestné, újmu 
na  zdraví, psychickou újmu, ušlý zisk, náklady 
na léčení a léky, rehabilitaci a v neposlední řadě ztí-
žení společenského uplatnění, tedy naše znevýhod-
nění v  budoucím životě se zdravotními následky. 
Náhradu lze požadovat 2 až 4 roky zpětně po úrazu, 
tedy od roku 2010. 
Většina poškozených neví, že má zpravidla nárok 
na větší odškodné, než pojišťovna přiznala, a přede-
vším, že je lze čerpat dodatečně. Mylně se také vět-
šina z nás domnívá, že bez předchozího úrazového 
pojištění nemůžeme žádat nic. Není to tak.
Proto vznikl projekt Amadeo – Projekt pomoci 
po  těžkém úrazu. Nabízené bezplatné konzultace 
jsou určeny především lidem s  trvalými následky 
nebo v invalidním důchodu: 
– po těžkém pracovním úrazu 
– po  nezaviněné autohavárii, (také jako chodec či 
cyklista nebo účastník MHD)
– při pochybení lékařů a  zdravotnických zařízení 
při poskytování léčebné péče
– u těžkých úrazů žáků a studentů ve škole
– škoda způsobená fyzickou osobou či zvířetem
– finanční pomoc pozůstalým poškozených
Nepřehlédnutelnou výhodou této nabídky je sku-
tečnost, že veškeré konzultace jsou poskytovány 

bezplatně a  zahrnují: poradenství v  řešení situace 
po úrazu, objektivní posouzení výše již vyplaceného 
odškodného, posouzení lékařských posudků a bo-
dové ohodnocení, nezávislé lékařské konzultace se 
znalcem z oboru, v případě nutnosti zprostředkova-
né zastoupení poškozeného ve sporu s pojišťovnou.
Garantem projektu jsou právní specialisté na  ná-
hradu škody a  posudkoví lékaři. Spolupracujeme 
s Centry pro zdravotně postižené.
Je důležité vědět, že:
Náhradu škody na  zdraví platí vždy pojišťovna 
zaměstnavatele nebo pojišťovna, s  kterou sjed-
nal povinné ručení viník nehody (nejedná se tedy 
o  zdravotní pojišťovnu, jak je patrno z  kontextu). 
Na  vyplacení náhrady nemá vliv, zda poškozený 
měl v době úrazu sjednánu úrazovou nebo životní 
pojistku. Spolujezdci viníka nehody (včetně rodin-
ných příslušníků) mají plný nárok na náhradu ško-
dy na zdraví, ale viníka se jejich nárok po finanční 
stránce nikterak nedotkne. V  případech, kdy auto 
viníka není pojištěno, nebo když viník ujede z mís-
ta nehody, dostane poškozený finanční náhradu 
za  zdravotní postižení, a  to z  garančního fondu 
České kanceláře pojistitelů. Nárok na  odškodnění 
má i chodec, který sám způsobí dopravní nehodu, 
když vstoupí do vozovky, bude mu však zohledně-
na případná spoluvina, nicméně má nárok alespoň 
na částečné plnění. Na výši plnění má u autonehody 
vliv skutečnost, zda poškozený použil před úrazem 
bezpečnostní pásy.

za Projekt pomoci po těžkém úrazu ing. Jan Malík,
tel.: 723 203 036, e-mail: jan.malik@volny.cz, 

www.nahradaskody.NET 

Projekt pomoci po vážném úrazu

fotogalerie - o moravském horácku - 4. 5. 2014

Při vystoupení Bítešanu přítomné nadchl nejen 
program, ale i překrásné kroje. Foto: Iva Horká

Zástupkyně MAS MOST Vysočiny Helena Bučková 
a etnograf Jan Kuča. Foto: Iva Horká

Zakladatelé Srdce Horácka a souboru Horácký 
Medřičan – Iva Horká a Aleš Horký. Foto: Aleš Karban

Ženy z Březníka ukázaly skvostné tance, tzv. horácká kola. Foto: Iva Horká Akce se konala v luteránském gymnáziu minulou neděli. Foto: Iva Horká

Zubní pohotovost: 
Čtvrtek  8. 5. MUDr. A. Stalmachová, Vír 201, 
tel.: 566 575 210.  Sobota 10. 5. MUDr. P. Fol-
tan, Herálec 81, tel.: 774 900 858. Neděle 11. 5.  
MUDr. J. Foltanová,  U Zbrojnice 404, Svratka, 
tel.: 608 069 430. (www.nnm.cz). 
Víkendová pohotovost MUDr. Z. Moravuso-
vé, Nový Telečkov 30 (cca 10 km od VM,  čtvr-
tek 17.00–neděle 7.00, tel.: 737 585 224. 

Velkomeziříčský pokrm – zahýbance – napekl Spolek 
žen VM. Foto: Iva Horká
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Koupím

Nemovitosti
Různé

Pronajmu 

Daruji

Seznámení

prodám – koupím – různé

Prodám

Dlouhodobý přivýdělek, 
i při zaměstnání. 

Volejte: 773 213 735

velkomeziříčsko – příjem inzerce: e-mail velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz, tel.: 566 782 009, 739 100 979  
● Plošná inzerce: 1 cm2/24 kč nebo 26 kč ● Soukromá řádková inzerce: jedno vydání soukromého řádkového inzerátu do rubriky »Prodám – koupím – různé« – 25 Kč, 

s rámečkem – 35 Kč, s fotografií 45 – Kč, rubrika Daruji – zdarma. Příspěvky do společenské rubriky »Blahopřání – vzpomínka – poděkování« – 100  Kč bez fotografie, 150 Kč s fotografií.

ZAHRADNÍ  
NÁBYTEK 

 LIŠKA
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.

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 14. 5. 2014 
v 15 hodin

pořádá seminář

Jak porozumět inzerátům, jak na ně reagovat  
a jak odhalit nedůvěryhodnou či  podvodnou 

nabídku; vysvětlení pojmů a zkratek
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  ČÍST  V  NABÍDKÁCH  PRÁCE

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 .

■ Vlečku, sklápěcí s  číslem. 
Dále prodám plečku na  oborá-
vání brambor, nešenou. Střešní 
tašky – 1000 ks, jednofalcové. 
Cena dohodou. Tel.: 723 638 404.
■ Střešní tašku KMB Beta, po-
užitou, v  dobrém stavu, 10 ks/
m2, celkem cca 2500 ks. La-
ťování 320–340 mm. Vhodné 
na  stodolu nebo dílnu. Cena 
dohodou. Tel.: 604  226  704.
■ Koňský hnůj, kvalitní, cena 
300 Kč/vozík za  auto. Velko-
meziříčsko. Tel.: 732  277  101.
■ Líheň novou, 1.700 Kč. Tel.: 
733 483 672.
■ 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 cihlový byt 3+1 
v  OV s  balkónem v  lukrativ-
ní části Velkého Meziříčí, ul. 
Na  Výsluní, 1. podlaží. Byt je 
po  rekonstrukci (vč. kuchyně 
a koupelny). Dům je rovněž  re-

vitalizován. Tel.: 777  824  822.
■ 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.

■ 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 ulici Bez-
děkov. Bližší informace na  tel.: 
774 747 810. 

■ Pronajmu byt 2+kk v  cen-
tru VM. Tel.: 775  714  714.
■ Pronajmu dvoupokojový byt 
na ul. Krškova. Tel.: 606 956 035.
■ 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 jednoho 
nájmu. Pro více informací vo-
lejte nebo pište do  e-mailu. RK 
nevolat! Tel.: 724 770 286, e-mail: 
carinae@centrum.cz.

■ 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.

■ Rozvedený muž 46/176 hle-
dá ženu pro trvalý vztah. Tel.: 
724 221 896.

Stručné vymezení pracovní náplně: 
Pracovník odboru výstavby – referent úřadu 
územního plánování bude mít odpovědnost 
zejména za řádný výkon všech věcí spadají-
cích do působnosti úřadu územního pláno-
vání podle stavebního zákona.
Požadavky na uchazeče: 
• fyzická osoba, státní občan ČR, příp. cizí
 státní občan s trvalým pobytem v ČR, star-
 ší 18 let, 
• svéprávnost, bezúhonnos (za bezúhonnou
 se nepovažuje fyzická osoba, která byla
 pravomocně odsouzena pro trestný čin
 spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin
  spáchaný z nedbalosti za jednání související
 s výkonem veřejné správy, pokud se
 podle zákona na tuto osobu nehledí,
 jakoby nebyla odsouzena), 
• znalost českého jazyka,
• vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání
  s maturitní zkouškou stavebního směru,
 popř. vyšší odborné vzdělání nebo střední  
 vzdělání s maturitní zkouškou technického
  či přírodovědeckého směru, 
• praxe v oboru územního plánování výhodou,
• znalost práce s PC (Word, Excel, Internet,  
 Outlook), 
• řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič, 
• samostatnost, flexibilitu, vysoké pracovní  
 nasazení, smysl pro týmovou práci, komu- 
 nikační a vyjednávací schopnosti.
Zájemce předloží písemnou přihláš-
ku, která musí obsahovat tyto nále-
žitosti: 
• jméno, příjmení a titul,
• datum a místo narození uchazeče,
• státní příslušnost uchazeče,
• místo trvalého pobytu uchazeče,

• číslo občanského průkazu nebo číslo 
 dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího
  státního občana,
• telefonické spojení,
• datum a podpis uchazeče.
K přihlášce je nutno přiložit:
• životopis s uvedením údajů o dosavadních
 zaměstnáních, odborných znalostech a do-
 vednostech týkajících se dosavadní praxe 
 v daném oboru,
• výpis z evidence rejstříku trestů ne starší
 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též
 obdobný doklad osvědčující bezúhonnost
 vydaný domovským státem; pokud takový
 doklad domovský stát nevydává, doloží se
 bezúhonnost čestným prohlášením,
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosa-
 ženém vzdělání.

Přihlášky v písemné podobě zašlete nejpoz-
ději do 13. 5. 2014 do 12 hodin na adresu:
Město Velké Meziříčí
k rukám tajemníka Městského úřadu 
Velké Meziříčí ing. Marka Švaříčka
Radnická 29/1
594 13 Velké Meziříčí
Obálku označte slovy: 
Výběrové řízení – pozice VÝST
Kontaktní telefon: 566 781 003

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto 
výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Ve Velkém Meziříčí dne 28. 4. 2014
Ing. Marek Švaříček, tajemník

Nevyzvednuté přihlášky a jejich přílohy bu-
dou po ukončení výběrového řízení skarto-
vány.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí vyhlašuje dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., 

o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, 

výběrové řízení na pozici

pracovníka odboru výstavby – referenta úřadu 
územního plánování

na dobu určitou – zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou 
s místem výkonu práce Městský úřad Velké Meziříčí 

a zařazením do 9. platové třídy dle platných právních předpisů.
Předpokládaná doba nástupu: ihned

VELKÉ MEZIŘÍČÍ
MĚSTSKÝ ÚŘAD

Ústav sociální péče Křižanov přijme 
pracovníka na pozici FYZIOTERAPEUT 
za mateřskou a rodičovskou dovolenou.

Nástup dle dohody.
Požadavky: Odpovídající vzdělání a odborná způsobilost
 Schopnost samostatné i týmové práce
 Trestní bezúhonnost
 Řidičský průkaz sk. B
Kontakty pro nabídky: e-mail reditelka@uspkrizanov.cz
                                         telefon: 566 694 221

HLEDÁME  ŘIDIČE
 

pro vnitrostátní 
kamionovou dopravu. 

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

pøijme do pracovního pomìru:

- min. vyuèen 
- zodpovìdnost a spolehlivost
- oprávnìní na vysokozdvižný vozík výhodu
- práce ve 2 smìnném provozu

nástup možný ihned
písemné nabídky zasílejte na:

  info@vezeko.cz nebo na adresu:

Jihlavská 229, 594 01 Velké Meziøíèí

- èeský výrobce pøívìsù a 
nákladních automobilù

nástaveb 

VEZEKO s.r.o.

SKLADNÍKA

Požadujeme:

Nabízíme:
- zázemí stabilní firmy
- zamìstnanecké benefity
- odpovídající finanèní ohodnocení

přijme SKLADNÍKA
Požadujeme: min. vyučen, 
zodpovědnost a spolehlivost,
oprávnění na  vysokozdviž-
ný vozík výhodou. Práce 
ve dvousměnném provozu.
Nabízíme: zázemí stabilní 
společnosti, zaměstnanecké 
benefity, odpovídající finanč-
ní ohodnocení

Nástup možný ihned. 
Písemné nabídky zasílejte na:

 info@vezeko.cz  
nebo na adresu 

VEZEKO, s.r.o., Jihlavská 229, 
594 01 Velké Meziříčí.

Dlouholetá a stabilní �rma na českém trhu ULYXES BETON s.r.o.. , výrobce a dodavatel betonových výrobků, hledá 
pracovníky se zaměřením ve stavebnictví  do výroby (možnost zaučení).

Více ifnormací na tel. čísle 604 206 805, info@ulyxesbeton.cz
www.ulyxesbeton.cz

ulyxes
beton

Petráveč 62, 594 01  Velké Meziřičí

Přijmeme
pracovníky se zaměřením 
ve stavebnictví do výroby 

(možnost zaučení). 
Více info na tel.: 604 206 805 

info@ulyxesbeton.cz
www.ulyxesbeton.cz

Výrobní firma z průmyslové 
zóny ve Velkém Meziříčí 

hledá paní na úklid. 
Kontakt 564 408 080.

SOS – pravidelná poradna 
(sdružení obrany 

spotřebitelů) 
středy 14–16 hodin, obecní 
živnostenský úřad, dveře č. 4
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Blahopřání

Vzpomínky

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

→

společenská rubrika Vlastivědná a genealogická společnost 
při Jupiter clubu, s. r. o., Velké Meziříčí
plán přednášek
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.

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.

V  pátek 18. 4. 2014 byly v  ulicích měs-
ta k  vidění skupiny skautů a  skautek. 
Skauti se zapojili do  sbírky Velikonoční 
skautské kuřátko, která je důležitou sou-
částí sbírky Pomozte dětem. Skauti se 
pohybovali po  frekventovaných ulicích 
města v  dopoledních i  odpoledních ho-
dinách a  vybrali celkem 8.807 Kč. Letos 
se do pořádání sbírky zapojilo 34 skaut-
ských středisek z  celé republiky. Při vý-
robě a prodeji kuřátek skauti odpracovali 
tisíce hodin dobrovolnické práce. Veliké 
díky patří těm, kteří přispěli do kasičky, 
a  tím pomohli znevýhodněným, zane-
dbávaným či postiženým dětem.

1. a 12. oddíl skautů a skautek Velké 
Meziříčí, foto: archiv Jana Oulehly

Skauti vybrali 8.807 Kč na sbírku Pomozte dětem

Základní škola Lavičky si vás dovoluje pozvat 
na výstavu výtvarných prací žáků, 

která je otevřena od 5. do 11. května 2014 
na půdě školy v pracovní dny 8–16 hodin, 

v neděli 14–16 hodin.

8 7 5 9 1 2 3 6 4
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Autor: Zdeněk Málek ©
Zadání: #4974
Obtížnost: střední
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Dne 11. 5. 2014 oslaví pan 

Bohuslav Krejčí
z Uhřínova své 90. narozeniny. 

K  tomuto významnému životní-
mu jubileu přejí všechno nejlep-
ší synové s  rodinami, 8 vnoučat 
a 12 pravnoučat.

❧ Kdo byl milován, 
není zapomenut. ❧ 

Dne 10. 5. 2014 uplyne 10 let, co 
nás navždy opustila naše milo-
vaná dcera, maminka a  babička, 
paní 

Ludmila Krejčí.

Za tichou vzpomínku děkuje 
manžel, syn a dcera s rodinami 

a babička Došková. 

Je tomu již dlouhých 30 roků, kdy 7. května 1984 zemřel pan 

Norbert Štoksa z Oslavice.
Vzpomínají dcery s rodinami.

Středeční podvečer byl v meziříčském muzeu 
ve znamení umění. Několik desítek hostů se 
zde sešlo k  slavnostnímu otevření výstavy 
Polohovatelná nesnadnost velkomeziříčské 
výtvarnice Lindy Filipové.
Příjemnou atmosféru mezi přítomnými svým 
úvodním slovem navodila Eva Kočí Valová. 
Za surrealistickou skupinu Stir up, v níž Lin-
da Filipová působí, následně promluvil Vác-
lav Pajurek.
Mezi hosty se objevili ješ-
tě další dva členové tohoto 
uměleckého uskupení, a  to 
Josef Kremláček a Lubomír 
Kerndl.
Zhruba tři desítky děl bu-
dou zdi výstavního sálu 
zdobit až do 30. května. Pro 
návštěvníky muzea bude 
výstava součástí prohlíd-
kové trasy, ostatní zaplatí 
desetikorunové vstupné. 
Otevřeno je denně kromě 

pondělí od 9 do 16 hodin, s polední hodino-
vou přestávkou. 
Autorka vystudovala Střední průmyslovou 
školu textilní v Brně, obor návrhářka oděvů. 
Na  brněnské Masarykově univerzitě pokra-
čovala oborem Učitelství pro první stupeň 
základní školy, který úspěšně zakončila diplo-
movou prací věnující se výtvarnému umění 
dvacátého století.                                        -muz-

Muzeum otevřelo letošní první výtvarnou výstavu

L. Filipová společně s  PhDr. V. 
Pajurkem. Foto: archiv muzea

Sbor Magna Diesis působil 
od  svého vzniku (leden 2005) 
pod uměleckým vedením Micha-
la Jančíka. Pod jeho taktovkou 
odzpíval celou řadu koncertů 
a doprovázel chrámovou hudbou 
církevní svátky v  kostele sv. Mi-
kuláše ve Velkém Meziříčí.
Dvakrát se zúčastnil meziná-
rodní pěvecké soutěže, Svátky 
písní v  Olomouci. Výsledkem 
byly stříbrné medaile v kategorii 
komorních sborů. Díky aktivi-
tě mladého sbormistra vzniklo 
v listopadu 2007 CD s průřezem 
dosavadní tvorby.
Časově náročné povolání a nad-
šení pro hudbu zapříčinilo, že 
Michal Jančík v  prosinci 2012 
dirigoval se sborem poslední 
vánoční koncert – Českou mši 

vánoční Jana Jakuba Ryby. Sbo-
rových sirotků se na  dočasnou 
dobu ujala Mária Nedomová, 
která při koncertech doprovázela 
hrou na  varhany. Toto bezkon-
certní období ukončila v  červnu 
2013 studentka sbormistrovství 
a  zpěvu Mariana Ambrožová 
a  s  nadšením začala se sborem 
zkoušet nové skladby.
Jak se sboru pod vedením nové 
sbormistryně daří, se můžete 
přesvědčit na  vlastní uši již 10. 
května 2014 v 17 hodin v ve Špi-
tálku ve  Velkém Meziříčí, kam 
všechny srdečně zveme. Zazní 
Stabat Mater od českého sklada-
tele a kapelníka Františka Tůmy, 
kam všechny srdečně zveme.

Více info o sboru na 
www.magnadiesis.ic.cz.

Magna Diesis pod taktovkou nové sbormistryně 

10. 5. 2014 v 17 hodin – Špitálek
 Komenského 123, Velké Meziříčí, vstupné dobrovolnéZAHRADNICTVÍ ROZMARÍNEK 

vás zve na výstavu
rododendronů a bonsají 14.–18. května 2014
Zahradnictví Rozmarínek, Vídeň 91
Otevřeno: st–čt 8–12, 13–17 hodin
pá 8–12, 13–18, so 8–11 hodin
ne 14–18 hodin
Přednáška: Bonsaje pro malé i velké
možnost přihlášení do bonsajového kroužku 
– přednášející Dalibor Pavlar
O víkendu občerstvení zajištěno.
www.zahradnictvivm.cz
tel.: 731 507 260 
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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-

kph – nová nabídka sezony 2014/2015

Kartářka – hořká komedie

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-

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

Mediální partner týdeník

kph – další koncert sezony 2014

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

Galerie Dvorek
Meziříčská 109, Křižanov

Ludvík Tunkr – Obrazy
Zahájení výstavy 18. 5. ve  13.30 
hodin, výstava potrvá do  18. 6. 
2014. 
Otevřeno na zazvonění, 
tel.: 561 116 236, 733 191 742
www.galerie-dvorek.cz, 
e-mail: 
michaelajanakova@tiscali.cz

Pozvánka na prodejní výstavu

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

Více informací získáte na programovém oddělení Jupiter clubu, tel.: 566 782 004 (001). 
 Jednotlivé vstupné 300 Kč.  Elevace sedadel (odstupňované hlediště).  Změna programu vyhrazena!              
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Soutěž v sekání ruční kosou, motorovým trak-
tůrkem nebo ruční 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
veteránská 

fotbalová liga

sekáč z Fajťákufotbal

V  neděli 27. 4. 2014 se konal 
v rámci Ligy Vysočiny v Žirovni-
ci turnaj minižáků v miniházené. 
Z našeho města startovala celkem 
čtyři družstva – jedno dívčí a tři 
chlapecká.
Ve  starší kategorii jsme měli 
jedno chlapecké družstvo. Zde 
jsme odehráli celkem sedm zá-
pasů s  bilancí pěti výher a  dvou 
smolných porážek vždy o  jednu 
branku. Celkem jsme skončili 
na pěkném třetím místě. Celkové 
skóre 58:27.
VM – Havl. Brod A 9:4; – Havl. 
Brod C 7:6; – Žirovnice B 4:5; 
– Nové Veselí 10:3; – Ledeč n. 
Sázavou 10:2; – Žirovnice A 6:7; 
– Havlíčkův Brod B 12:0.
Sestava a branky – Vítězslav Ro-
hovský (6) – Lukáš Dobejval 
(17), Filip Blažek (13), Tadeáš 
Bíbr (10), Lukáš Dobrovolný (9), 
Alex Kuřátko (2).
V  mladší kategorii startovala 
celkem tři naše družstva. 
Družstvo VM A  jasně ovládlo 
celý turnaj, když ani jednou ne-
okusilo hořkost porážky a všech-

ny zápasy kluci vyhráli. Celkové 
skóre 61:11. 
VM A – VM C 7:3; – Nové Ve-
selí 17:0; – Žirovnice A  11:1; – 
Žirovnice B 4:3; – Havl. Brod 
A 7:4; Havl. Brod B – 15:0.
Sestava a branky – David Černík 
(2) – Robin Koudela (28), Tomáš 
Kučera (21), Jakub Uchytil (9), 
Marek Uchytil, Jaroslav Pavlíček.
Družstvo VM B z  šesti utkání 
dvakrát vyhrálo, jednou remizo-
valo a  třikrát prohrálo a celkově 
skončilo na  čtvrtém místě. Cel-
kové skóre 39:27.
VM B – Havl. Brod B 17:0; – 
Havl. Brod A  5:5; – VM B 3:7; 
– Nové Veselí 3:7; – Žirovnice 
A 7:2; – Žirovnice B 4:6.
Sestava a branky – Lukáš Deraha 
(11) – Jakub Borkovec (15), Ra-
dek Navrátil (9), Pavel Kotouček 
(3), Adam Požár (2), Adam Jaša.
Trenéři: Petr Kaštan, Vlaďka 
Horáková, David Stoklasa, Pavol 
Živčic.
Družstvo dívek z  pěti utkání čty-
řikrát vyhrálo a  jednou prohrálo. 
Celkově skončilo na druhém místě.

Velké Meziříčí – Havlíčkův 
Brod A  7:5; – Žirovnice A  6:1; 
– Žirovnice B 0:5; – Havlíčkův 

Brod B 9:1; – Nové Veselí 6:0.
Sestava a branky: Borkovcová Te-
reza (18), Bendová Lucie (8), Bu-

ková Pavlína (1), Petrová Michaela, 
Holíková Lenka (1), Vildomcová 
Dominika, Kratochvílová Nela.

Trenérka: Ilona Závišková.
Text a foto: Petr Kaštan 

a Ilona Závišková

Nejmenší házenkáři z domu dětí a mládeže stáli v Žirovnici třikrát na bedně

Hasiči Kamenná, oddíl triatlonu TJ Spartak Třebíč a  firma 
McRAI pořádají 

v neděli 11. května 2014 
v Kamenné na koupališti

DUATLON KAMENNÁ
Závod je součástí Krajského poháru v  triatlonu – Vysočina 2014 
a třebíčského vytrvalostního poháru McRAI Cup 2014.

Přihlášky: na www.triatlon-trebic.cz nebo při prezenci v den závo-
du.
Startovní příspěvek: 200 Kč, děti do 17 let zdarma, předem přihlá-
šení do poháru McRAI Cup již startovné neplatí.
Kategorie: děti do 6 let (2008 a ml.): 50 m běh, 150 m kolo, 50 m 
běh, žáci 7–11 let: 300 m běh, 1 km kolo, 300 m běh, mladší žáci 
12–13 let: 500 m běh, 3 km kolo, 500 m běh, starší žáci 14–15 let: 
1000 m běh, 4,5 km kolo, 500 m běh, dorost 16–17 let: 2 km běh, 
9 km kolo, 2 km běh, muži 18–39 let: 6 km běh, 18 km kolo, 2 km 
běh, muži 40–49 let: 6 km běh, 18 km kolo, 2 km běh, muži 50 let 
a starší: 6 km běh, 18 km kolo, 2 km běh, ženy 18–34 let: 4 km běh, 
14 km kolo, 2 km běh, ženy 35 let a  starší: 4 km běh, 14 km kolo, 
2 km běh, štafety (dvoučlenné): 6 km běh – 18 km kolo – 2 km běh.
Tratě: silnice Kamenná – Tasov – Křeptovský dvůr a zpět – dorost 
a starší; asfaltové a polní cesty v obci Kamenná – dětské kategorie 
(horské kolo).
Šatny a  občerstvení v  areálu koupaliště. Zdravotnické zajištění 
v místě konání závodu.
Časový harmonogram: 8.00–11.00 prezence; 9.30 start kategorie 
žáci 7–11 let; 9.50 start kategorie mladší žáci; 10.20 start kategorie 
starší žáci; 11.05–11.10 rozprava hlavní závod; 11.15 start hlavního 
závodu; 11.30 start kategorie děti do 6 let; 11.40 vyhlášení dětských 
kategorií; 13.00–13.15 ukončení závodu; 13.30–14.00 vyhlášení vý-
sledků, tombola (vyhlášení výsledků do 60 minut po dojezdu posled-
ního závodníka). V jednotlivých kategoriích diplomy, věcné ceny.
Závodníci startují na vlastní nebezpečí a dodržují pravidla silniční-
ho provozu, na kole je povinná cyklistická přilba.

Bohdalec – Velké Meziříčí 1:1 
(0:0)
Branky: Josef Hrbek st. (Václav 
Chalupa)
Křižanov – Velká Bíteš 0:1 (0:0)
Branka: Alois Chládek
1. Velká Bíteš 3 3 0 0 7:1 9
2. Bohdalec 3 1 1 1 4:6 4
3. Křižanov 3 1 0 2 3:5 3
4. Velké Meziříčí 3 0 1 2 2:5 1

-nov-

Měřínská padesátka 43. ročník
Sobota 7. 6. 2014, (100 km start v pátek 6. 6.), fotbalový areál TJ Jiskra Měřín 
Prezence: pěší turisté 7.00–9.00, trasa 100 km – start 6. 6. v 19.00–21.00; cykloturisté 8.00–10.00.
Na startu obdrží každý účastník mapku a popis trasy. Doporučujeme turistické mapy edice KČT č. 79 Jihlavsko a č. 84 Velkomeziříčsko, pro 
cyklotrasy 65 km, 85 km a 100 km i mapu č. 21 z edice cykloturistických map KČT.
Trasy pro pěší turisty: 15 km: Měřín, Stránecká Zhoř, Frankův Zhořec, Otín, Geršov, Měřín. 25 km: Měřín, Stránecká Zhoř, Frankův Zhořec, 
Otín, Geršov, Brodek, rozc., Chlumek, Měřín. 35 km: Měřín, Stránecká Zhoř, Frankův Zhořec, Uhřínov, Horní Heřmanice, Horní Radslavice, 
Zátiší, Kamenice, Kamenička, Měřín. 50 km: Měřín, Stránecká Zhoř, Frankův Zhořec, Uhřínov, Horní Heřmanice, Horní Radslavice, Zátiší, 
Kouty, Dolní Smrčné, Rokštejn, Vržanov, Kamenice, Kamenička, Měřín. 100 km: Měřín, Blízkov, Dědkovská hora, Kyjov, Havlina, Rudolec, 
Matějov, Holetín, Nové Veselí, Rendlíček, Kotlasy, Radostín, Netín, Blízkov, Měřín + trasa na 50 km.
Cyklotrasy: 25 km: Měřín, Geršov, Svatoslav, Zátiší, Chlumek, Měřín. 45 km: Měřín, Geršov, Svatoslav, Zátiší, Radošov, Horní Smrčné, Bítov-
čice, Luka nad Jihlavou, Vysoké Studnice, Věžnice, Nadějov, Jersín, Měřín. 65 km: Měřín, Geršov, Svatoslav, Benetice, Budíkovice, Okřešice, 
Čihalín, Přibyslavice, Bransouze, Rokštejn, Bítovčice, Luka nad Jihlavou, Vysoké Studnice, Věžnice, Nadějov, Jersín, Měřín. 85 km: Měřín, 
Geršov, Svatoslav, Hroznatín, Rudíkov, Nárameč, Trnava, Ptáčov, Třebíč, Přibyslavice, Bransouze, Rokštejn, Bítovčice, Luka nad Jihlavou, 
Vysoké Studnice, Věžnice, Nadějov, Jersín. 100 km: Měřín, Geršov, Svatoslav, Hroznatín, Rudíkov, Nárameč, Trnava, Ptáčov, Třebíč, Slavice, 
Mastník, Stařeč, Čechočovice, Hvězdoňovice, Okříšky, Přibyslavice, Bransouze, Rokštejn, Bítovčice, Luka nad Jihlavou, Vysoké Studnice, 
Věžnice, Nadějov, Jersín, Měřín.
Startovné: pěší trasy 50 km a 100 km a cyklotrasy 65 km, 85 km a 100 km 30 Kč; pěší trasa 35 km a cyklotrasa 45 km 20 Kč; pěší trasy 15 km 
a 25 km a cyklotrasa 25 km 10 Kč. Členové KČT (po předložení průkazu KČT) sleva 50 %.
Občerstvení zabezpečeno na trasách (v restauracích a krčmách) a v cíli. Bližší informace lze získat na e-mailové adrese: jcf@seznam.cz a tel.: 
602 129 021. Pochod se koná za každého počasí, každý účastník jde na vlastní nebezpečí, děti do15 let v doprovodu osoby starší 18 let. Na star-
tu si může každý účastník zakoupit mapy, trička a kšiltovky s emblémem KČT Jiskra Měřín a OTO Velkomeziříčsko. V cíli obdrží každý účast-
ník diplom za účast a razítko. Měřínská padesátka je pořádána s podporou městyse Měřína, Základní školy Měřín, časopisu Turista a webové 
databáze turistických akcí www.nacestu.cz. -js-

I. B třída mužů skupina B
1. Vladislav 20 14 3 3 45:21 45
2. Měřín 20 13 2 5 55:27 41
3. Kouty 20 13 1 6 54:26 40
4.  Šebkovice 20 12 2 6 45:35 38
5. Bystřice n. P. 20 10 0 10 47:53 30
6. Studenec 20 8 2 10 31:33 26
7. Radostín n. O. 20 7 5 8 37:40 26
8. Velká Bíteš B 20 7 5 8 24:33 26
9. Telč 20 5 10 5 25:29 25
10. Přibyslavice 20 7 3 10 19:46 24
11. Stařeč 20 6 4 10 33:30 22
12. Kněžice 20 5 5 10 27:36 20
13. Křižanov 20 5 4 11 31:40 19
14. Jakubov 20 3 4 13 30:54 13

V. Bíteš B – Bystřice nad P. B 4:2
Radostín nad O. – Studenec 4:1

Měřín – Křižanov 5:0
OP mužů II. třída
1. Moravec 18 13 3 2 58:26 42
2. Hamry 18 12 3 3 52:26 39
3. Nová Ves B 18 11 3 4 44:20 36
4. Rozsochy 18 10 4 4 28:16 34
5. Svratka 18 8 4 6 31:28 28
6. Bory 18 8 2 8 43:39 26
7. Rad. Svratka 18 6 7 5 29:33 25
8. Os. Bítýška 18 7 2 9 26:33 23
9. Bobrová 18 6 2 10 31:37 20
10. Nedvědice 18 6 1 11 31:43 19
11. Počítky 18 6 1 11 25:48 19
12. Věchnov 18 6 1 11 25:48 19
13. Bohdalov 18 5 3 10 30:33 18
14. Rovečné 18 3 2 13 23:46 11

Nedvědice – O. Bítýška 2:1 (1:0)

Branky: Havlíček Michal, Prudký 
Zdeněk – Karmazín Jiří. Rozhod-
čí: Juda Jaroslav; ŽK: 3:0.
Moravec – Rozsochy 2:1 (0:1)
Branky: Kudiovský Petr, Kovář 
František – Bureš Petr. Rozhodčí: 
Teplý Radek, Prokop Pavel; ŽK: 2:0.
Věchnov – Bory 1:5 (1:1)
Branky: Kučera Petr – Ochrana 
Miroslav, Karásek Jan, Špaček 
Milan, Netolický Josef, Chalupa 
Vojtěch. Rozhodčí: Dítě Radek.

Zdroj: www.fotbal.cz

IV. třída, sk.B
FC VM C – TJ Březí Březské 3:4 
(0:2)
Rozhodčí: Hořínek, diváci: 10, 
branky: Pospíšil (55.), Liška (63. 
pen.), Vlastní (68.). Karty: červe-
ná – L. Smejkal ml. (90.), sesta-
va: Sysel – Šlapal, Dočkal, Veče-
řa (46. Polák), Wasserbauer (26. 
Doležal) – Pospíšil, L. Smejkal 
ml., L. Smejkal st., Kozina (46. 
Šlitr) – Kuřátko, Machát (58. Liš-
ka)  -ls-

fotbal C
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fotbal
mladší žáciMartina Homolová (na  prvním 

snímku vpravo) se zúčastnila v půli 
dubna reprezentačního soustředě-
ní v katalánském městě Calella.
Kromě individuálního tréninku  
ve  sprinterské sekci se věnova-
la nácviku předávek juniorské 
štafety 4×100 m, která má šan-
ci startovat koncem července 
na  juniorském mistrovství světa 
v americkém Eugene.

-vill-, foto: archiv M. Homolové

Proběhlo soustředění atletické reprezentace ve Španělsku
SpSM 
24. kolo
FC VM U13 – 1. SK Prostějov 
1:4 (0:4)
Branka: Franěk
FC VM U12 – 1. SK Prostějov 
7:8 (4:2)
Branky: 2× Ševčík, 2× Zmeškal, 
Bajer, Mastný, Schudeiwa

-ves-

2. liga mladší dorost Morava
TJ Sokol VM – TJ Sokol Luha-
čovice 33:33 (19:16)
V posledním utkání sezony jsme 
hostili soupeře z Luhačovic. Aby-
chom mohli živit naději na  třetí 
místo, museli jsme naplno bodo-
vat.
Úvodní branku vstřelil náš tým, 
pak ale tahal za  kratší konec 
a  neustále dotahoval nejtěsněj-
ší náskok soupeře. Dostávali 
jsme laciné branky z  nepozor-
nosti nebo z  odražených míčů. 
A  až v  rozmezí 13.–19. minu-
ty se nám podařilo díky dobře 
chytajícímu Vojtovi Drápelovi 
a zrychlené hře šňůrou pěti bra-
nek překlopit skóre v  náš pro-
spěch (12:9). Hrála se pohledná 
a  rychlá házená. Obě družstva 
se střídala v  pěkných útočných 
akcích. V  obraně odváděl vel-
mi dobrou práci Filip Macoun 
na  zadákovi a  Martin Fiala 
na křídle. Naše družstvo táhnul 
doslova nezastavitelný Martin 

Janíček a  poločas jsme dotáhli 
do vítězství 19:16.
Do druhé půle soupeř vyruko-
val s  osobní obranou na  Mar-
tina Janíčka. Naše družstvo 
na to bylo připravené a odsko-
čili jsme Luhačovicím na rozdíl 
pěti branek (22:17). Houževna-
tý soupeř se ale nevzdával a za-
čala se projevovat jeho úderná 
síla. Našemu družstvu se pře-
stala dařit střelba ze střední 
vzdálenosti a  obrana několi-
krát po  sobě propadla. Hosté 
tak snížili na 24:23 a brali jsme 
si oddechový čas, po  kterém 
jsme odskočili na  čtyři bran-
ky. Tento náskok vydržel pou-
ze do  55. minuty, kdy soupeř 
snížil na  31:29. Následně jsme 
vyrobili v útoku nepochopitel-
né chyby a soupeř minutu před 
koncem vedl 31:33! V „infark-
tovém“ závěru nejdříve náš 
tým podržel Vojtěch Drápela. 
Následně v  útoku vybojoval 
Tomáš Blaha 7m hod, který 

proměnil Martin Janíček. Pat-
náct vteřin před koncem jsme 
dostali Luhačovice pod tlak 
celoplošnou osobní obranou, 
soupeř chyboval a hrdina utká-
ní Martin Janíček dvě vteřiny 
před koncem vsítil branku, 
která znamenala remízu 33:33.
Hráče je nutné pochválit, že 
šli za  ziskem bodů a  že do-
kázali bojovat až do  samého 
závěru. Nebýt v  některých pa-
sážích zbrklých chyb, mohli 
jsme se vyvarovat dramatic-
ké koncovky. Utkání se velmi 
povedlo Martinovi Janíčkovi, 
který vstřelil úctyhodných 19 
branek.
Jelikož jsme si poslední zápas 
již předehráli, sezona tímto 
utkáním pro nás skončila. Cel-
kově jsme nasbírali 29 bodů. 
O  konečném umístění našeho 
družstva, zda to bude čtvrté či 
páté místo, ještě rozhodne utká-
ní mezi Luhačovicemi a Prostě-
jovem.

7m hody 2/2:2/1 vyloučení: 2:2, 
diváků 72.
Sled branek: 2:3, 4:6, 7:9, 12:10, 
15:12, 17:15, 19:16, 22:20, 24:23, 
27:24, 30:29, 31:33, 33:33.
Sestava a  branky: Drápela Voj-
těch, Kratochvíl František – Janí-
ček Martin (19/2), Blaha Tomáš 
(4), Svoboda Filip (4), Fiala Mar-
tin (2), Stupka Tomáš (2), Pažou-
rek Tomáš (1), Ambrož Michael 
(1), Macoun Filip, Frejlich To-
máš, Babáček Kamil, trenér Šidlo 
Ladislav, vedoucí družstva Kácal 
Petr. 

1. Zlín 20 19 0 1 700:509 38

2. Rožnov p. R. 21 16 1 4 682:523 33

3. Luhačovice 21 14 2 5 719:577 30

4. Velké Meziříčí 22 14 1 7 695:641 29

5. Prostějov 21 14 0 7 727:644 28

6. Ivančice 21 9 2 10 681:706 20

7. Litovel 21 9 1 11 592:592 19

8. Velká Bystřice 20 8 1 11 644:644 17

9. Polanka 20 7 0 13 538:596 14

10. Juliánov 22 6 1 15 622:773 13

11. Sokolnice 20 4 0 16 569:721 8

12. Bystřice p. H. 21 0 1 20 491:734 1

Házenkářský mladší dorost se na domácí půdě rozešel s Luhačovicemi smírně

-šid-, foto: Jaroslav Hugo

II. liga mladších dorostenek
TJ Sokol VM – DHK Pardubice 
30:25 (17:13)
Utkání začalo se zpožděním, 
když se nedostavila delegovaná 
dvojice rozhodčích, a tak musel 
domácí trenér narychlo sehnat 
náhradní dvojici arbitrů. I přes 
tyto úvodní peripetie domácí 
tým začal s  chutí a  od  prvních 
minut měl i  brankově navrch. 
Po  akcích vedených především 
z  pravé strany jsme si vytvoři-
li čtyřgólový náskok, násled-
ně  jsme pak hodně polevili 
v  obranném důrazu, když nám 
citelně chyběla zraněná pi-
votmanka Soňa Bačová. Řada 
nedorozumění v  obranné sou-
hře včetně slabých chvilek naší 
brankářky umožnila Pardubic-
kým poměrně lacino skórovat 
a  po  sedmi odehraných minu-
tách se začínalo nanovo (4:4). 
Změny v  sestavě a  s  tím zlep-

šená součinnost obrany včetně 
nápaditě sehraných útočných 
akcí našich v  dalších minutách 
slavily úspěch. Do  poločasu 
z  toho bylo nadějné čtyřgólové 
vedení. Přestávka mezi poloča-
sy se protáhla především díky 
příjezdu původně delegované 
dvojice rozhodčích, která pak 
utkání také „převzala do  svých 
rukou“. Druhý poločas jsme za-
hájili s chutí a v jeho průběhu si 
vybudovali místy až osmigólový 
náskok. I  přes řadu hráčských 
minel, rozporuplných rozhod-
nutí rozhodčích a  zejména 
nepříjemných zranění našich 
dvou spojek, které utkání ne-
dohrály, jsme souboj zvládli 
až do  závěrečného zvukového 
signálu a připsali si do druholi-
gové tabulky bodové maximum. 
Střelecky „táhla“ tým Denisa 
Janečková. V  předposledním 
soutěžním kole se utkáme o ve-

doucí příčku se zálohou Zory 
Olomouc, které máme vracet 
sedmibrankovou prohru.    
Sled branek – 3:0, 4:1, 4:4, 6:4, 
7:6, 10:6, 11:7, 11:10, 13:10, 14:12, 
15:13, 18:15, 19:17, 23:17, 24:20, 
27:21, 30:22. 7m hody 5/4:5/4, 
vyloučení 1:2.
Hrály: Jarmila Šabacká, Veroni-
ka Blažková – Denisa Janečko-
vá (14/4), Eliška Koudelová (6), 
Kateřina Závišková (5), Romana 
Doležalová (2), Andrea Ryme-
šová (2), Eliška Buchtová (1), 
Lucie Teplá, Kristýna Cahová, 
Zuzana Matoušková, Michaela 
Zedníčková. Trenér ing. Vincenc 
Záviška.

1. Olomouc B 10 8 1 1 288:187 17
2. V. Meziříčí 10 8 0 2 276:224 16
3. Hodonín 10 7 0 3 264:216 14
4. H. Brod 10 5 0 5 259:257 10
5. Pardubice 11 3 1 7 252:315 7
6. Zábřeh 10 2 1 7 208:272 5
7. Karviná 11 1 1 9 225:301 3

http://www.hazenavm.estranky.cz/

Mladší dorostenky házené doma zvítězily nad Pardubicemi

-záv-, foto: Jaroslav Hugo

Harrach liga mužů MKVM
FC Wiegel VM – Slza VM 0:1 
(0:0)
Kittydogs United – Kašpaři VM 
1:3 (1:1)
Pobřeží kocoviny – The Lost Ge-
neration 4:0 (1:0)
La Bucañeros – Flamengo 8:2 
(3:1)
1. La Bucañeros 14 12 1 1 82:24 37
2. Woolloomooloo Bay 13 10 1 2 78:19 31
3. Slza VM 13 9 2 2 48:26 29
4. SK Mostiště 13 8 2 3 35:17 26
5. Flamengo 13 7 2 4 55:38 23
6. Pobřeží kocoviny 14 6 1 7 37:37 19
7. Kašpaři VM 14 4 1 9 22:44 13
8. Kittydogs United 13 3 1 9 22:76 10
9. Oslavice 11 1 4 6 25:37 7
10. The Lost Generation 14 1 4 9 15:54 7
11. FC Wiegel VM 14 2 1 11 19:66 7

-bíl-, 2× foto: Jitka Plašilová

V čele Harrach ligy malé kopané se drží tým La Bucañeros
Cyklozávody
11. května od 14.30 u ZŠ Vel-
ká Bíteš, Sadová
Kategorie: předškoláci, 1.–2. 
třída, 3.–4. třída, 5.–6. třída 
a 7.–9. třída.
Na děti čeká spousta disciplín, 
ve kterých mohou zjistit svoji 
šikovnost na  kole. Všechny 
zve Kolpingova rodina Velká 
Bíteš s podporou.
www.velkabites.kolping.cz
Pozor, pro všechny soutěžící 
je povinná přilba.
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právo úpravy. Otištěné názory čtenářů nemusejí být shodné se stanoviskem redakce. Články označené PI jsou placená inzerce. Novinová uzávěrka je v pátek ve 12.00, sportovní strany v pondělí ve 12.00. 
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vatele – JUPITER CLUB, s. r. o., Velké Meziříčí – ZAKÁZÁNO.

®

Nábor do házené
Oddíl házené TJ Sokol VM 
zve do svých řad chlapce 
a děvčata narozené 1995–2005 
se zájmem o pohyb. 
Pravidelné tréninky: 
pondělí až pátek 15.30–19.30 
ve sportovní hale za Světlou. 

Fotbalisté ve Staré Říši zaslouženě prohráli

Na  házenou do  sportovní haly 
za Světlou ve čtvrtek 8. 5. v 10.00 
II. liga st. dorostenky – Jiskra Ot-
rokovice 
v sobotu 10. 5. v 9.00 II. liga ml. 
dorostenky – DHK Zora Olo-
mouc B a v 11.00 II. liga st. doros-
tenky – TJ Nový Jičín
Na  fotbal do  Pelhřimova 7. 5. 
v  16.30 FK Pelhřimov – FC VM 
muži A.
Na Tržiště v sobotu 10. 5. v 16.30 
FC VM muži B – Sokol Hrotovice
v  neděli 11. 5. v  10.15 FC VM 
muži A – SK Bystřice n. P.
Na  malou kopanou na  umělou 
trávu za  3. ZŠ ve  čtvrtek 8. 5. 
v 19.30 The Lost Generation – La 
Bucañeros a  Kašpaři VM – SK 
Mostiště

kdy a kam

MSD sk. D
FSC Stará Říše – FC VM 3:2 
(0:0)
Střelci: 51. Pokorný R., 53. Rygl, 
71. Osumanu – 49. Mucha Z., 
88. Krejčí. Rozhodčí: Křenek, 
Kučerík, Tesař. Sestava FC VM: 
Simandl – Mucha Z. (68. Ráček), 
Souček, Šimáček, Bradáč – Vy-
skočil, Krejčí, Pokorný, Havlíček 
(64. Beran), Caha – Simr na  la-
vičce Invald, Smejkal E., Smejkal 
L. trenér Smejkal. ŽK: Osumanu, 
Brnický – Vyskočil, diváci: 154.
První poločas mnoho fotbalové 
krásy nepřinesl, oba celky se po-
týkaly nejen se silným větrem, ale 

i  s  nepřesností jak při zakládání 
útoků, tak při zpracování míče. 
První střelu na  bránu vyslal do-
mácí Pokorný M. v 6. minutě, ale 
s  jeho tečovanou střelou si Zde-
něk Simandl poradil. V 7. minutě 
zahrávali domácí přímý kop z 25 
metrů, ale Bartoš bránu těsně mi-
nul. Stejně skončila střela stejné-
ho hráče i  ve 23. minutě. Ve 25. 
minutě zahrál přímý kop Jarda 
Krejčí, odvrácený míč se dostal 
k Romanovi Vyskočilovi, ale ten 
z  hranice vápna bránu netrefil. 
Ve  27. minutě zahrávali domá-
cí přímý kop z  hranice vápna, 
Brnický trefil jen zeď a  odraže-

ný míč napálil Kadlec, ale brá-
nu hostů minul. Ve  36. minutě 
se protáhl po  křídle Rygl, před 
bránou hledal nabíhajícího Osu-
manu, ale ten tísněný z  malého 
vápna bránu netrefil. A  tak oba 
týmy odcházely do kabin za bez-
brankového stavu. Úvod druhé-
ho poločasu vyšel hostům, ve 48. 
minutě poslal do  vápna centr 
Zdeněk Mucha, a  ten k  překva-
pení všech skončil ve vzdáleném 
horním rohu domácí brány 0:1. 
Obdržená branka však měla po-
zitivní vliv na domácí hráče, kteří 
se vrhli do útoku a už v 51. minu-
tě po zaváhání obrany hostů a ne-

pokrytí vyražené střely Zdeňkem 
Simandlem vyrovnali stav, když 
míč dorazil do  opuštěné brány 
Pokorný R., 1:1. V 53. minutě si 
pronikající Rygl narazil ve vápně 
míč s Osumanu a tvrdou střelou 
z  úhlu dokonal rychlý domácí 
obrat ve  skóre na  2:1. V  55. mi-
nutě mohlo být rozhodnuto, když 
po centru Rygla hlavičkoval k tyči 
Osumanu, ale Zdeněk Simandl 
vytlačil jeho hlavičku na  rohový 
kop. V  71. minutě poslal oblou-
ček za obranu hostů Pokorný M., 
tam si zaběhl Osumanu a kolem 
gólmana hostů upravil skóre 
na 3:1. V závěru utkání se snažili 

hosté o zkorigování výsledku, ale 
podařilo se jim jen snížit v  88. 
minutě, kdy po  průniku Vlasty 
Berana po křídle přišla přihrávka 
do vápna a Jarda Krejčí prostřelil 
domácího gólmana na 3:2
„Bohužel, pokud nejste fotbaloví, 
musíte alespoň bojovat, pokud 
ani nebojujete a  vytváříte jen 
chyby, nezasloužíte si vyhrát. To 
je případ našeho týmu v dnešním 
utkání. Za celý zápas jsme trefili 
pouze 2× branku domácích (cen-
tr, jenž skončil v brance a na kon-
ci zápasu po jediné vydařené akci 
směrem dopředu, která skončila 
hezkým gólem). Domácí si za bo-

jovnost výhru určitě zasloužili,“ 
zhodnotil utkání trenér Smejkal. 
Nejlepší hráči: Ivo Rygl, Pavel 
Bartoš, Ali Osumanu

-myn-
1. Vyškov 23 16 5 2 52:20 53
2. Rosice 23 15 2 6 49:24 47
3. Líšeň 23 12 4 7 42:23 40
4. Vrchovina 23 11 5 7 24:22 38
5. Polná 23 10 6 7 38:34 36
6. V. Meziříčí 23 10 4 9 31:29 34
7. Blansko 23 8 8 7 42:35 32
8. Stará Říše 23 8 8 7 29:27 32
9. Bystrc 23 7 6 10 34:39 27
10. Hodonín 23 5 12 6 27:32 27
11. Pelhřimov 23 7 5 11 37:43 26
12. Bystřice n. P. 23 7 5 11 26:38 26
13. Uh. Brod 23 6 8 9 22:36 26
14. Tasovice 23 5 6 12 26:40 21
15. Bohunice 23 5 6 12 27:45 21
16. Napajedla 23 5 4 14 22:41 19

2. liga mužů Morava jih
TJ Sokol VM – SK Kuřim 33:30 
(21:15)
V posledním utkání sezony jsme 
hostili družstvo Kuřimi. Soupeř 
se po  podzimní části pohyboval 
na  sestupových místech, v  jar-
ní části prohrál pouze dvakrát, 
ve  svém středu má dvě bývalé 
extraligové spojky, a  tak se dal 
očekávat ofenzivní souboj.
Do  utkání vstoupilo naše druž-
stvo velmi vlažně a po pěti minu-
tách jsme prohrávali 1:3. Násled-
né zlepšení obrany, za  kterou se 
dařilo Ondrovi Poulovi, a pestrá 
kombinace v  útoku, znamenaly 
v 10. minutě obrat na 7:4. Násled-
ně se rozstřílel na spojce Roman 
Matušík a  Kuřim brala za  stavu 
10:6 time-out. Soupeř přidělil 
k Matušíkovi osobní obranu, tím 
vznikal prostor na  brankoviš-
ti pro Honzu Lečbycha a  Vojtu 
Hrona. Před závěrečnými pěti 
minutami poločasu si trenér Va-
verka vzal oddechový čas, aby 
udělil hráčům pokyny především 
ke  zlepšení defenzivy. To se vy-
platilo a po dobré obraně, kterou 

tradičně dobře dirigoval Pavel 
Kříbala a  Miloš Necid, se pro-
sazoval z  rychlých brejků Jirka 
Kaštan. Do poločasu se podařilo 
odskočit na solidní náskok 21:15.
Do  druhé půle vstoupilo lépe 
naše družstvo. Dobrá spolupráce 
Pavla Živčice a  Vítězslava Veče-
ři znamenala zvýšení náskoku 
ve 40. minutě na 27:19. Následně 
se naše družstvo uspokojilo s vy-
budovaným náskokem a  úplně 
vypadlo z  rytmu. Od  40. do  48. 
minuty se nám nepodařilo, i přes 
dobře vypracované příležitosti, 
vsítit branku. Na  druhé straně 
se rozstřílel šuter hostí Chýlek 
a  naše lavička musel brát ve  49. 
minutě za stavu 29:27 oddechový 
čas. Po  naší nepovedené přesi-
lové hře se Kuřimi povedlo sní-
žit na  rozdíl jediné branky, a  to 
nejdříve na 29:28 a pak následně 
na 31:30. Naše družstvo v rozho-
dujících chvílích podržel v bran-
ce Ondra Poul. Střeleckou zodpo-
vědnost do svých rukou vzal Víťa 
Večeřa s  Romanem Matušíkem 
a dovedli utkání k našemu vítěz-
ství 33:30!

Utkání se i přes hluchou desetimi-
nutovku v druhé půli podařilo do-
táhnout do vítězného konce. Naši 

házenkáři předehráli poslední kolo 
a  úspěšná sezona je již pro naše 
družstvo definitivně uzavřena. 

Ještě budeme očekávat, jak dopad-
nou ostatní výsledky, ale již nyní je 
jasné, že velkomeziříčští házenkáři 
dosáhli v letošní sezoně na nejlep-
ší umístění ve  druhé lize! Zda to 
bude druhé nebo třetí místo bude 
jasné po odehrání všech utkání.
7m hody 2/2:1/1 vyloučení: 1:4, 
počet diváků 124. Sled branek: 
1:3, 7:4, 10:7, 14:10, 17:13, 21:15, 
23:18, 27:19, 28:27, 30:29, 33:30
Sestava a branky: Poul Ondřej – 
Večeřa Vítězslav (11/2), Matušík 
Roman (8), Kaštan Jiří (5), Leč-
bych Jan (3), Živčic Pavol (2), 
Hron Vojtěch (2), Pavliš David 
(1), Necid Miloš (1), Kubiš Da-
vid, Bezděk Jakub, Kříbala Pavel, 
trenér Vaverka Vlastimil, vedoucí 
družstva Vodák Petr.

1. Olomouc 21 15 3 3 613:534 33
2. V. Meziříčí 22 14 2 6 617:581 30
3. Hustopeče 20 14 1 5 600:554 29
4. Ivančice 22 11 3 8 576:523 25
5. Kostelec n. H. 21 10 4 7 550:537 24
6. Maloměřice 22 10 1 11 601:619 21
7. Prostějov 21 9 2 10 572:581 20
8. Kuřim 21 8 1 12 633:627 17
9. Telnice 21 8 1 12 560:613 17
10. Juliánov 22 7 2 13 577:602 16
11. Sokolnice 21 5 2 14 587:649 12
12. Brno B 20 4 2 14 525:591 10

-šid-, foto: Jaroslav Hugo

Házenkáři přehráli Kuřim a slaví své historicky nejlepší 
umístění ve druholigové soutěži

1. A tř., sk. B
SFK Vrchovina B – FC VM B 5:1 
(1:1)
Rozhodčí: Staněk – Obršlík, Kopři-
va, diváci: 60. Branky: 2× Polnický 
(44.), (70.), Mrkos (66.), P. Sodom-
ka (75.), Halámek (73. vlastní), 
karty: žlutá – Láznička (14.), Vese-
lý (20.), Polák (54.). Sestava: Jícha 
– Láznička (76. Benda), Netolický, 
Halámek, Veselý (82. Veselý) – Ví-
tek – Nevoral (63. Pospíšil), Prchal, 
D. Smejkal (23. Polák, 72. Večeřa), 
Kameník – Liška.
Fotbalové utkání jsme hráli opět 
v  nekompletní sestavě kvůli vel-
ké marodce. K  zápasu museli 
nastoupit tři hráči z C týmu, dva 
dorostenci a  na  hřišti se objevila 
staronová tvář – Zdeněk Veselý. 
Do první vážné šance jsme se do-
stali my, když si na  Liškův centr 
naběhl D. Smejkal, který hlavičko-
val nad bránu. O tři minuty poz-
ději se odrazil míč od dorostence 
Nevorala do  brejku k  Liškovi, 
který sám postupoval na brankáře 
Skryju, ale místo střely volil znovu 

kličku a  následně poslal míč jen 
doprostřed brány v  gólové šanci. 
Ve 23. minutě musel pro zranění 
odstoupit Dušan Smejkal, které-
ho nečistě fauloval domácí hráč, 
a od té doby se začala produkovat 
ostřejší hra. Ve  28. minutě střílel 
na zadní tyč Polák, ale jeho střela 
byla tečována na  roh. Po  násled-
ném rohu hlavičkoval Polák těsně 
nad břevno. Ve 32. minutě se nám 
povedl signál, když ostrou střelu 
k tyči poslal Liška, 0:1. Ve 34. mi-
nutě poslal Vašíček PVK do vápna 
na Buchtu, ale jeho tvrdou střelu 
fantasticky vyrazil před sebe Jí-
cha a  následně se k  odraženému 
míči dostal Polnický, ale ani on 
nedokázal ve stoprocentní gólové 
šanci překonat v  malém vápně 
excelentního Jíchu a  na  poslední 
chvíli odpálil míč do zázemí Ha-
lámek. Ve 44. minutě letěl dlouhý 
vzdušný míč na Veselého. Ten jej 
odhlavičkoval na  druhou stranu 
hřiště, kde ho zachytil Blažíček 
a postupoval s ním po lajně. Po in-
dividuálním projití našel ve vápně 

úplně a  nepochopitelně volného 
Polnického, který míč zpracoval 
a poslal do brány, 1:1.
Na  začátku druhého poločasu 
v  50. minutě si naběhl na  letící 
míč za obranu Vašíček, ale jeho 
střelu dokázal zlikvidovat bran-
kář Jícha. O  tři minuty později 
Blažíček poslal míč na nabíhají-
cího Sodomku, který orazítkoval 
břevno. V  66. minutě si naběhl 
za  obranu na  letící míč Buřval, 
ale těsně před zachycením ho 
zfauloval ve vápně brankář Jícha 
a pokutový kop následně promě-
nil Mrkos, 2:1. V 70. minutě ute-
kl po  lajně Josífek, poté přihrál 
Buřvalovi, který dokázal obejít 
Halámka a následně přihrál míč 
před prázdnou bránu Polnické-
mu, který neměl velký problém 
vstřelit gól, 3:1. V  73. minutě 
letěl dlouhý míč na Buřvala, ale 
dostal se k němu Halámek, který 
jej poslal nohou do vápna na Jí-
chu, ale toho nešťastně obhodil 
a  míč doputoval do  brány, 4:1. 
O dvě minuty později jsme udě-

lali ve  středu hřiště zbytečnou 
hrubku. Míč se dostal k  roze-
běhlému Sodomkovi, který do-
kázal obejít Jíchu a  bez větších 
problémů vsítil do prázdné brá-
ny, 5:1. 
„Kvůli marodce a stabilnímu měně-
ní sestavy jsme tvrdě narazili. Vyso-
ký výsledek je pro nás velmi krutý. 
Velkou pochvalu zaslouží brankář 
Jícha, který v zápase podal excelent-
ní výkon. Bohužel, touto porážkou 
jsme si zkomplikovali brzkou cestu 
za  záchranou. Doufám, že příští 
týden v sobotu v 16.30 na přírodní 
trávě porazíme předposlední Hro-
tovice,“ řekl po zápase trenér Libor 
Smejkal mladší. 
1. Želetava 20 12 3 5 52:29 39
2. Herálec (ZR) 20 11 5 4 56:28 38
3. Žďár n. Sáz. B 20 11 4 5 60:31 37
4. Nová Ves 20 11 2 7 37:28 35
5. SFK Vrchovina B 20 10 4 6 36:23 34
6. Rantířov 20 9 4 7 47:50 31
7. Budišov-Nárameč 20 7 9 4 43:38 30
8. HFK Třebíč B 20 7 5 8 33:33 26
9. Štěpánov n. S. 20 8 2 10 35:40 26
10. V. Meziříčí B 20 7 3 10 44:43 24
11. Rapotice 20 5 4 11 32:50 19
12. Hrotovice 20 5 4 11 23:46 19
13. Křoví 20 5 3 12 31:64 18
14. Stonařov 20 5 2 13 27:53 17

-ls-

Benfika si zkomplikovala cestu za záchranou
V  sobotu 3. května byl za  velmi 
chladného počasí zahájen krajský 
přebor družstev mužů, žen, juni-
orů, juniorek, dorostenců, doros-
tenek, žáků a žákyň.
Většina našich atletů si vytvořila 
nové osobní rekordy, což potvr-
zuje i  umístění v  průběžných re-
publikových tabulkách – Martin 
Veselý je zatím nejrychlejší junior 
na 100 m, Elišce Běhounkové patří 
3. místo na 200 m překážek a Ka-
rolíně Jelínkové 12. místo na 60 m 
v kategorii starších žákyň.
Další závody družstev nás čeka-
jí o víkendu v Pacově – v  sobotu 
mladší žactvo a v neděli opět do-
spělí, junioři, dorost a starší žactvo.
Martina Homolová bude ab-
solvovat svůj první letošní start 
na  dráze v  sobotu 10. 5. v  Olo-
mouci jako hostující v dresu ACP 
Olymp Brno.
Z výsledků: žactvo
60 m 
1. Karolína Jelínková 8,31 s 

11. Tereza Křivská 8,87 s
150 m
1. Karolína Jelínková 20,82 s
8. Tereza Křivská 21,98 s
200 m překážek
2. Eliška Běhounková 31,46 s
5. Petra Kašová 35,56 s
Výška
2. Pavel Hekrdla 155 cm
2. Eliška Běhounková 140 cm
dorost
100 m
3. Petra Macková 13,17 s
8. Jan Ambrož 12,76 s
800 m
4. Jan Ambrož 2:23,56
300 m překážek
4. Petra Macková 51,81 s
5. Adéla Strnadová 55,92 s
dálka
4. Adéla Strnadová 413 cm
junioři
100 m
1. Martin Veselý 11,25 s
200 m
3. Martin Veselý 23,28 s 

Zahájili krajský přebor 
atletických družstev

-vill-


