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MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ 
POŘÁDÁ VE STŘEDU 

14. 5. 2014 
TRADIČNÍ TRHY. 
NÁMĚSTÍ BUDE 

PO CELÝ DEN 
UZAVŘENO. 

Zde je místo pro vaši inzerci!

▶ Alfréda Strejčka - 14. 5. v luterán. gymnáziu od 19
▶ Den otevřených dveří v DDM - 14. 5. od 10.30 do 17
▶ Dávej pozor - 17. 5. zábavné odpoledne u squashe
▶ Mezinárodní den muzeí - 18. 5. (vstup zdarma)
▶ Bítešské královničky v ČT - 18. 5. od 17.20

 Akce tohoto týdne: 

Nenechte si ujít!

● česká móda z veletrhu do vel. 52
● ke každé kabelce DÁREK

● LITEX

Zveme vás 
do NOVĚ 

OTEVŘENÉHO OBCHODU 
ve Velkém Meziříčí
v Mlýnské ulici č. 8

SLEVA15 %

Další metry opravených chod-
níků a silnic přibydou letos 
ve Velkém Meziříčí. Krom 
toho také nová parkoviště. 
Rada města na návrh takzvané 
chodníkové komise schválila 
opravy za zhruba 2,8 milionů 
korun.

Jde o  větší opravy chodníků 
na  ulici Třebíčská a  Nábřežní 
a  lokální oprava na ulici Míro-
vá. V letošním roce město pro-
střednictvím Svazu vodovodů 
a  kanalizací opraví kanalizaci 
na  ulici Družstevní, město ná-
sledně spraví a vybuduje chod-
níky v této lokalitě u koupaliště.
Město prodlouží silnici v  Prů-
myslové ulici, postaví nová par-
koviště na  Poštovní pod školní 
jídelnou a  na  Paloukách jedno 
malé parkoviště a velkou zpev-
něnou plochu na louce pro par-
kování u koupaliště.

Všechny práce by měly probí-
hat teď v  letní sezoně, zakázky 
je však třeba nejdřív vysoutěžit. 
Další zhruba milion korun ještě 
městská rada plánuje uvolnit. 
„Jsou v  rozpočtu schváleném 
zastupitelstvem,“ potvrdil vel-
komeziříčský starosta Radovan 
Necid. 
Opravy chodníků a  silnic 
ve  Velkém Meziříčí městské 
radě navrhuje „chodníková ko-
mise“, ve  které zasedají zástup-

ci technických služeb, odboru 
výstavby a  zastupitelstva. Ti 
sestavují pořadí oprav tak, aby 
nejhorší a  nejfrekventovanější 
místa měla přednost. 
„Rada zpravidla názor komi-
se v  plném rozsahu respektuje, 
diskuze bývá jen u oprav, které 
je možné řešit několika způso-
by,“ popsal praxi Necid s tím, že 
tento systém umožňuje opravo-
vat ulice systematicky a  ne na-
hodile.
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Zleva: Jednatel firmy Atika Miroslav Lysý, správce 
areálu ski klubu Jiří Pálka a předseda ski klubu Jiří 
Novotný při podpisu smlouvy o výstavbě rozhledny. 
Foto: Iva Horká

Podepsali smlouvu a odstartovali 
sbírku na výstavbu rozhledny 

Uzavírka hlavního průtahu Vel-
kým Meziříčím v souvislosti s re-
konstrukcí krajské silnice II/602 
začne již po víkendu, v pondělí 
19. května 2014. Objížďka bude 
vedena po dálnici D1, která bude 
mezi exity Velké Meziříčí východ 
a západ během té doby bez 
poplatku, a také přes Martinice, 
Křižanov, Osovou Bítýšku, Kře-
ptovský dvůr a Rudu.

První úsek opravy silnice začíná 
na Karlově, od okružní křižovatky 
u Tržiště po ulici K Buči. Půjde-li 
to, lidem bydlícím ve  zmiňova-
ném úseku stavební firma umožní 
projet stavbou. Také těm, kteří se 
budou potřebovat dostat na sběrný 
dvůr technických služeb. Výjimkou 
bude pouze zhruba čtrnáctidenní 
úplná výluka na přelomu července 
a  srpna kvůli dodržení pracovní 
technologie. Potom se práce přesu-
nou od ulice K Buči až po odbočku 
na  Dolní Radslavice. Posledním 
spravovaným úsekem silnice bude 

Sokolovská až po  poštu. Ostatní 
řidiči se budou muset vydat po ofi-
ciálních objížďkách, či případně 
některou z  místních zkratek. Pů-
vodně avizovanou možnost využí-
vat spojky z Karlova na Františkov 
dopravní policie městu nakonec 
nedoporučila. Průjezd tudy budou 
mít povolen pouze vozidla integro-
vaného záchranného systému a au-
tobusy městské hromadné dopravy. 
„Jde o čtyři až pět autobusů denně 
na Lhotky či do průmyslové zóny,“ 
informoval vedoucí odboru dopra-
vy městského úřadu Jiří Pospíchal 
s  tím, že městskou hromadnou 
dopravu obslouží menší autobusy, 
které nebudou mít problém úz-
kou spojovačkou projet. Zastáv-
ky u  hřbitova na  Karlově tak pro 
tyto autobusy zůstanou i po dobu 
rekonstrukce zachovány. Ovšem 
linkové spoje u  hřbitova zastavo-
vat nebudou a zastávku budou mít 
přesunutu až na autobusové nádra-
ží. „Tyto linkové autobusy budou 
rekonstruovaný úsek objíždět spoj-

kou z Jabloňova na Dolní Heřma-
nice,“ sdělil Pospíchal.
Situaci komplikuje další právě pro-
bíhající dopravní stavba okružní 
křižovatky na  Karlově, kde začíná 
i  opravovaný úsek silnice. Firma 
Strabag od 11. do 12. května dávala 
podkladové vrstvy v zatím uzavře-
né části křižovatky, aby mohla být 
od  15. května zprovozněna. Uza-
vřena pak bude druhá polovina 
křižovatky – pravá ve směru z Kar-
lova dolů. 
„Od  patnáctého bude otočený re-
žim provozu na  křižovatce, který 
bude řízen trojstranným semafo-
rem – jeden zůstane na Sokolovské, 
druhý na  Karlově a  třetí přibyde 
na Františkově od Tasova,“ vysvětlil 
vedoucí odboru dopravy.
Město bude o  aktuální situaci 
v souvislosti s dopravou a uza-
vírkami informovat na  svém 
webu v  sekci užitečné odkazy/
silniční uzavírky. Zde zveřejní 
i harmonogram prací.

Karlov bude uzavřen. Zastávka 
u hřbitova zůstane, ale jen pro některé

Areál pro zahradní terapii v Balinách 
je před dokončením

Zahradně-terapeutický areál 
v bývalém statku v Balinách je 
před dokončením. Rekonstruk-
ce hlavní budovy je hotova, 
nyní probíhají terénní úpravy 
a práce na budoucí zážitkové 
zahradě.

Kdo pamatuje bývalý statek v Ba-
linách za stavu ještě před rokem, 
dnes by jej nepoznal. Namísto 
rozpadající se budovy s  vytluče-
nými okny, propadlou střechou 
i stropy, s trávou a dřevinami vy-
růstajícími ze zdí objektu, k  ně-
muž se přes křoviska ani nebylo 

možno dostat, dnes uprostřed 
obce září zrekonstruovaná bu-
dova, která si zachovala svůj pů-
vodní ráz, svého ducha. Před ní je 
žulou vydlážděn vjezd a parkovi-
ště. Kolem se již rýsují kamenné 
zídky, tarásky, cestičky i  jezírko 
budoucí zážitkové zahrady. 
„Slavnostní otevření areálu plá-
nujeme koncem srpna. Do  té 
doby bude v  pilotním provozu,“ 
uvedla pracovnice chaloupecké-
ho střediska ve  Velkém Meziříčí 
Jana Audy.
Hlavní budova má v  přízemí 
výukové centrum i  zázemí pro 

pracovníky. „Budou tam probí-
hat akce podobně jako v  našem 
středisku Ostrůvek ve  Velkém 
Meziříčí, tedy výukové programy 
pro školy a  potom zahradně-te-
rapeutické programy, což je gró 
tohoto pracoviště,“ popisuje Jana 
Audy. V  patře přímo pod stře-
chou je pak obrovský, vzdušný 
a  prosvětlený výstavní sál. Tam 
budou probíhat různé vzdělávací 
výstavy. Například před Vánoci 
už je v plánu expozice o hračkách 
zblízka i zdáli, tedy kvalita versus 
nebezpečné výrobky.

 Pokračování na straně 4

Martina Strnadová

ZAHRADNICTVÍ, Vídeň 91
Pořádá výstavu       

RODODENDRONY A BONSAJE 
14.–18. 5. 2014

V neděli přednáška Bonsaje pro malé i velké.
Otevřeno: st, čt 8–12, 13–17,

pá 8–12, 13–18, so 8–11, ne 14–18 hodin

www.zahradnictvivm.cz, tel.: 731 507 260

Páteční podvečer 9. 5. byl důleži-
tým pro zástupce Ski klubu Velké 
Meziříčí. Na Fajtově kopci totiž 
podepsali smlouvu na výstavbu 
rozhledny s místní firmou Atika, 
která vyhrála výběrové řízení. 

Tu zastupoval jednatel Miroslav 
Lysý, jenž uvedl, že rozhledna včet-
ně podnože bude stát ještě letos 
a přijde na 8,5 milionů Kč bez daně 
z přidané hodnoty.
Současně byla odstartována veřejná 
sbírka, v níž mohou výstavbu roz-
hledny ve  tvaru šroubovice od ar-
chitekta Hlaváčka podpořit jak fy-
zické, tak právnické osoby. Prvním, 
kdo vložil svoje peníze do  sbírky, 
byl Radovan Necid, současný sta-
rosta města. Za věnované tři tisíce 
korun si zamluvil poslední, tedy 
160. schod, na němž bude mít ce-
dulku se svým jménem. 
Třináctý schod si pak zarezervoval 
Josef Komínek, současný místosta-
rosta, který uvedl, že přidá do sbír-
ky stejnou částku jako Necid. Při-
pojit se prý chtějí i  ostatní radní, 
uvedli zástupci města. Do  připra-
vené sbírkové pokladničky, kam 
mohou lidé dávat příspěvky ano-
nymně, vhodil první korunu pro 
štěstí Petr Zezula, dlouholetý člen 
ski klubu. 
Další info o  projektu i  sbírce na-
jdete v  článku na straně 3, který 
připravil předseda ski klubu Jiří 
Novotný.

Na snímku je vidět výstavní sál nového areálu pro zahradní terapii, který se nachází 
v Balinách. Foto: Martina Strnadová

Iva Horká

Začnou další opravy chodníků, 
přibydou parkovací místa

-ran-
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Osvobození naší vlasti od německé oku-
pace a památku posledních obětí druhé 
světové války si tradičně připomněli lidé 
i ve Velkém Meziříčí. V pátek 9. květ-
na položili věnce u památníku padlých 
na hřbitově na Karlově. Zúčastnili se 
zástupci vedení města, kraje, obou komor 
Parlamentu ČR, Armády ČR, Českého 
svazu bojovníků za svobodu, studenti 
a veřejnost.

Historii si připomínáme hlavně proto, aby-
chom se z ní poučili. Aby i  ti, kteří žádnou 
válečnou hrůzu sami nezažili, věděli a neza-
pomněli. O  to víc je to aktuální v  současné 
době, kdy jen pár stovek kilometrů na  vý-
chod od České republiky hrozí další vojenský 
konflikt. Historie se stále opakuje i  s  pod-
statou mocenských ambicí na  straně jedné 
a právem na svobodu na té druhé.
Ve  svých proslovech na  současnou situaci 
upozornili i řečníci. 
„Uplynul rok a  svět je zase o  něco horším 
místem, hrozí občanské střety a válečné běs-
nění na  různých kontinentech. Hrozí stále 

blíž k naší zemi,“ řekl starosta Radovan Ne-
cid a zdůraznil, „lidé a události, na které dnes 
vzpomínáme, jsou pro nás důkazem a připo-
mínkou toho, že sebehorší mír je lepší než 
jakákoliv hrdinná válka.“ 
Paralelu mezi vznikem druhé světové války 
a  současnou situací připomněla i  senátorka 
Dagmar Zvěřinová. Poslanec Karel Černý 
zase zmínil historická fakta Velkomeziříčské 
tragédie: „V pondělí 7. května mezi 16. a 18. 
hodinou došlo k  hrůznému činu, který se 
dá srovnat snad jen s nacistickým běsněním 
v  Lidicích a  Ležákách. Ve  Velkém Meziříčí 
bylo několik hodin před blížící se svobodou 
zastřeleno 56 nevinných lidí. Na břehu řeky 
Oslavy pod Škodovým mlýnem a  na  břehu 
Balinky nad Beranovým jezem byly prove-
deny hromadné popravy a kolem 19. hodiny 
na náměstí byl na stožáru pouličního osvět-
lení oběšen Jindřich Nováček, 57. oběť ně-
meckého teroru.“
Pietní vzpomínku u hrobů a památníku obětí 
popravených nacisty, či padlých při bombar-
dování zakončila státní hymna.

Vzpomínka obětí války je letos obzvlášť naléhavá

Každoročně se pietní vzpomínky zúčastňují zástupci našeho města, kraje, PČR, škol, organizací, 
ale i veřejnost a další. Na snímku nesou věnec R. Necid a J. Komínek. Foto: Martina Strnadová

Uvedená nádrž s větší kapacitou bude ski klubu sloužit jako zdroj vody 
potřebné pro umělé zasněžování sjezdovky v zimě. Foto: Iva Horká

Zastupitelé města Velké Meziříčí 
na svém 27. zasedání, které se konalo 
dne 29. 4. 2014 v zasedací místnosti 
radnice, schválili jednomyslně celkem 
tři rozpočtová opatření, všechna z ne-
účelové rezervy. 

První ve  výši 650 tisíc korun pro MŠ 
Čechova, konkrétně na  dofinancování 
opravy kuchyně a  hospodářských pro-
stor.
Druhé ve výši 13 376 tis. Kč na zateplení 
budov města – objektu Základní školy 
Sokolovská (10 805 tis. Kč) a  školní jí-
delny na Poštovní (2 571 tis. Kč).
Třetí dotace, a  to 1 800 tis. Kč, připadla 
zdejšímu ski klubu na výstavbu rybníka 
v jeho areálu pod sjezdovkou na Fajtově 
kopci ve  Velkém Meziříčí. Jak ukazuje 
snímek, nádrž je zatím bez vody, ta bude 
napuštěna zanedlouho. 

Martina Strnadová

Dali peníze na opravy, zateplení i rybník

Iva Horká

Lidé budou opět soutěžit 
s květinovou výzdobou
Obyvatelé Velkého Meziříčí budou opět moci soutěžit se svojí 
květinovou výzdobou. Další ročník tradiční soutěže Rozkvetlé 
město vyhlásila městská rada. 

Soutěž má dvě kategorie, první je výzdoba oken a balkonů, druhou 
kategorií je výzdoba předzahrádek. 
„Účastnit se mohou obyvatelé města a místních částí a také firmy,“ 
uvedl starosta Radovan Necid. Soutěž spočívá v hodnocení foto-
grafií výzdoby odbornou porotou, ve které kromě zástupců města 
zasednou i profesionální zahradníci. Fotografie bude také hodno-
tit veřejnost na webu mestovm.cz. 
„Fotografie zasílejte na adresu ic@mestovm.cz nebo osobně ode-
vzdejte na Informační centrum města Velké Meziříčí s uvedením 
adresy vyfotografovaného místa od 1. června do 15. srpna 2014,“ 
vyzval starosta. -ran-

Změnili usnesení 
o prodeji pozemků
Zastupitelstvo města na svém zasedání 29. 4. souhlasilo se  změ-
nou  usnesení ZM čís. 360/23/ZM ze dne 17. 12. 2013, kterým se 
odsouhlasil prodej pozemků parc. č. 5222, 5223 a 5231/2 na ul. 
Karlov, obec a k. ú. Velké Meziříčí tak, že se dle nového geome-
trického plánu mění čísla a výměra  předmětných prodávaných 
pozemků na parc. č. 5222/1 o výměře 3 311 m², 5223/1 výměře 
5 314 m² a parc. č. 5231/2 o výměře 618 m² (tato zůstává beze 
změny), které  se prodávají za již odsouhlasenou kupní cenu ve 
výši 450 Kč/m² bez DPH. 
Na předmětné pozemky byl proveden časový test, kterým bylo 
zjištěno, že jejich prodej nepodléhá povinnosti hradit 21% DPH 
z kupní ceny pozemků. -měú-

Měřínští se mohou těšit 
na novou zeleň

Nový parčík a další zeleň přibude co nevidět v Měříně. Snímek za-
chycuje průběh budování parku na měřínském náměstíčku. Park 
je součástí komplexní obnovy zeleně v městysu, na kterou obec 
získala z větší části peníze z dotací.                                           -ivh-

Snímek zachycuje práce na úpravě nového parčíku 
před hotelem Klas. Foto: Simona Fňukalová

Odborná firma v těchto dnech dokončuje výstavbu skateparku na Uhřínovské ulici, 
který se nachází v objektu bývalé prodejny plynu.  2x foto: Martina Strnadová

Dokončují skatepark Vydatně pršelo
 a padaly kroupy 
Výstraha Českého hydrometeo-
rologického ústavu se vyplnila. 
Vysočinu zasáhly silné bouřky. 
V pátek 2. května 2014 postupo-
val teplý vzduch před studenou 
frontou, která proudila z Němec-
ka k JV. Na Žďársku a na východě 
Třebíčska se bouřky spojily do li-
nie přibližně ve  směru postu-
pu. Po  půl sedmé večer zasáhla 
Velkou Bíteš silná bouřka s kru-
pobitím a  vydatnými srážkami. 
Podle ČHMÚ ústavu byla situace 
nejhorší nad Velkou Bíteší, kdy 
spadlo 57 mm srážek.

Text a foto: Bc. David Dvořáček
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Pokračování ze strany 1
Na otázky ohledně výstavby nové rozhledny na Fajtově kopci 
a veřejné sbírky odpovídá ing. Jiří Novotný, předseda Ski klubu 
Velké Meziříčí

V jakém stádiu je projekt rozhledny?
Od našeho posledního rozhovoru jsme podstatně dále. V měsících 
březnu a dubnu probíhalo výběrové řízení na dodavatele stavby roz-
hledny. Do výběrového řízení se přihlásilo 5 firem a nejlepší nabídku 
podala firma Atika – Lysý s. r. o., která s  námi v  pátek podepsala 
smlouvu o dílo na stavbu rozhledny.

Jaká je konečná podoba projektu a je 
možno do něj nahlédnout? 
Konečná podoba je prakticky stejná jako ta, kterou všichni známe 
z původních návrhů. Došlo k drobným změnám v konstrukci, které 
vyplynuly ze statických výpočtů a  drobné vizuální změny dozna-
la i  spodní obslužná část. Pokud by měl někdo zájem nahlédnout 
do projektu, tak je k dispozici na Fajtově kopci, kde po domluvě s na-
ším správcem areálu Jiřím Pálkou je možno se do projektu podívat.

Proč pořádáte sbírku?
Důvodem je vysoká finanční náročnost tohoto projektu. Řeknu ote-
vřeně, že jsme tento projekt vždy prezentovali jako projekt, který je 
určen všem občanům Velkého Meziříčí. Od  začátku jsme se takto 
chovali. Občané se vyjadřovali k výběru nejlepší architektonické po-
doby, naslouchali jsme jejich připomínkám a přáním. K projektu se 
vyjadřovalo i město prostřednictvím rady a  zastupitelstva. Sbírkou 
chceme dokončit určitou sounáležitost velkomeziříčských občanů 
s rozhlednou, kdy se i oni mohou stát těmi, kteří se přímo zaslouží 
o to, že tento projekt bude úspěšně završen a jejich jméno bude vždy 
spojeno s výstavbou rozhledny. Navíc jejich dar bude vlastně jakousi 
investicí do budoucnosti, kterou si budou moci vybrat svými volný-
mi návštěvami.

Jak budou použity finanční prostředky 
shromážděné sbírkou?
Zde je nutno uvést na úvod, že sbírka je řádně povolena Krajským 
úřadem a  má i  svůj speciální sbírkový účet. Všechny prostředky 
shromážděné sbírkou budou použity bez výjimky na  přímé finan-
cování nákladů na rozhlednu. Financování bude zcela transparent-
ní a  o  průběhu sbírky, jakož i  o  jejím aktuálním finančním stavu, 
budeme zveřejňovat informace na našich webových stránkách www.
skivm.cz.

Kdy začnete?
Doufám, že co možná nejdříve. Za  rok totiž musí být projekt do-

končen a my samozřejmě chceme v zimě jezdit, takže času opravdu 
není nazbyt.

Jak bude sbírka probíhat?
Vše najdete v  pravidlech, ale ve  stručnosti. Přispět můžete jakou-
koliv částkou, nicméně dárci od 200 Kč budou zveřejněni na tabu-
li dárců, která bude umístěna přímo na  stěně rozhledny. Ti, kteří 
darují 500 Kč a  více, získají na  10 let možnost kdykoli rozhlednu 
navštívit v doprovodu jedné osoby. Ti co dají min. 2.000 Kč, budou 
mít tyto výhody ještě dále rozšířené o  to, že jejich doprovod může 
čítat 4 osoby a  jejich jméno bude zveřejněno, kromě tabule dárců 
i na jednom ze schodů rozhledny na nerezové tabulce. Pokud si po-
tom někdo vybere konkrétní číslo schodu, bude si muset připlatit 
ještě 1.000 Kč navíc. Tuto možnost mají samozřejmě i podnikatelé 
a firmy. S pořádáním sbírky nám velice pomáhá Městský úřad Velké 
Meziříčí. Centrum sbírky je ve vestibulu radnice na infocentru, kde 
bude umístěna hlavní pokladnička sbírky a veškeré propagační a in-
formační materiály. Nejlepší a přímé informace samozřejmě získáte 
od  pracovnic infocentra. Druhá pokladnička je přímo na  Fajťáku 
v restauraci. Peníze můžete vhodit do pokladničky, složit v hotovos-
ti, nebo poslat na účet. 

Co vzkážete těm, kteří uvažují o tom, že by 
vám přispěli?
Samozřejmě je požádám o to, aby tak udělali. Chci jim říci, že je tady 
160 jejich spoluobčanů, členů Ski klubu, kteří dali do zástavy výsled-
ky svojí dlouholeté dobrovolné práce proto, aby tento projekt mohl 
vzniknout. Prokázali tím obrovskou odvahu a odhodlání. Podpořte 
je, prosím, v tomto jejich úsilí a pomozte nám dle svých možností. 
Přečtěte si pravidla sbírky a zjistíte, že máte možnost se stát tím, kdo 
bude mít na existenci rozhledny přímý podíl a bude mít možnost se 
svojí velkorysostí i pochlubit. Váš dar nebude zapomenut a stanete se 
jakýmisi spolupodílníky tohoto díla.
Dovolte, abych na závěr poděkoval všem dárcům. 

Zapečetěná kasička čeká na první příspěvky. Centrum 
sbírky je ve vestibulu radnice. Foto: Iva Horká

Podepsali smlouvu a odstartovali sbírku na rozhlednu na Fajtově kopci

Hokejista Pavel Zacha má první velkou medaili z mezinárodní soutěže
Stříbrná medaile z mistrovství 
osmnáctek je pro Pavla Zachu 
z Velkého Meziříčí zatím největ-
ším úspěchem na mezinárodním 
poli a jistě nejlepší výsledek 
v letošním roce.

Čeští hokejoví reprezentanti do 18 
let s velkomeziříčským odchovan-
cem Zachou (17) v  týmu dovez-
li zmíněné stříbro z  mistrovství 
světa (MS) ve  Finsku, kde ve  fi-
nále podlehli Spojeným státům 
americkým. Silný výběr USA byl 
jednoznačným favoritem atrak-
tivního duelu a  má titul mistra 
popáté v  řadě. I  tak se českému 
výběru povedl největší úspěch této 
kategorie v  patnáctileté historii 
onoho mistrovství, neboť finále 
nehrál nikdy. Také Pavel Zacha, 
jenž byl jedním ze čtyř hráčů roč-
níku 1997 v  českém týmu, řadí 
tento úspěch nejvýše. Avšak i třetí 
pozice na Memoriálu Ivana Hlinky 
si cení vysoko.

„Nepočítali jsme ani s  tím, že se 
dostaneme do  semifinále, natož 
pak do  finále,“ hodnotí Zacha 
účast na  MS ve  Finsku. Takže si 
toho moc vážíme. Finále jsme 
hráli už s tím, že máme jistou me-
daili, ale bohužel na  Američany 
jsme nestačili, byli lepší.“ A v čem 
byla síla týmu USA, zeptali jsme 
se mladého hokejisty? „Předně 
v  tom, že jsou sehraní, hrají totiž 
dva roky pospolu v akademii, v níž 
jsou na mistrovství světa připravo-
váni. To je hodně důležité pro vý-
sledek, protože my jsme měli na to, 
abychom se sehráli, jenom čtrnáct 
dnů,“ míní Zacha ml. Jeho otec, 
který se výraznou měrou podílel 
na  synových sportovních začát-
cích a posléze úspěších, autor kni-
hy Jak vychovat šampiona, k tomu 
dodává: „Jde o prestižní rozvojový 
program národního centra, kde 
jsou soustředěni sportovci vybraní 
z celé Ameriky – něco jako výběr 
výběru. Investuje se do  něho sto 

osmdesát milionů dolarů ročně 
a vše se soustřeďuje na to, aby tým 
dopadl co nejlépe na  hokejovém 
MS. Za  jedenáct let, kdy program 
funguje, se USA 10× dostalo do fi-
nále. Což jistě svědčí o tom, že jde 
o smysluplný projekt, který v praxi 
funguje znamenitě. Stejnou cestou 
chtějí jít třeba i Švýcaři či Rusové.“
Sám Pavel Zacha dal na  uvedené 
soutěži tři góly. Výsledek byl nako-
nec velmi dobrý, i když se trochu 
musel dostávat zpátky do potřebné 
formy, ve  svém mateřském klubu 
Bílých tygrů v Liberci totiž asi mě-
síc nehrál žádný zápas. „Nakonec 
se mi to podařilo, byl jsem po-
chválený od  trenérů i  od  skautů, 
a  i  sám se sebou jsem byl spoko-
jený,“ zhodnotil na naše přání sám 
sebe mladý hokejista. Ten nešetřil 
slovy chvály ani při hodnocení 
celého týmu, hlavního trenéra Ja-
kuba Petra či manažera mužstva 
Milana Hniličky a  celé atmosféry 
na MS vůbec. Zklamaný byl jenom 

z  nabídky jídla. Z  patnáctidenní-
ho pobytu ve  Finsku totiž dosta-
li na  talíř asi dvanáctkrát lososa. 
„Losos byl podle názoru skoro ce-
lého týmu příliš často, a mně navíc 
ještě ani nechutná. Takže jsme se 
chodili najíst jinam,“ uvedl spor-
tovec s tím, že to bylo jediné, co se 
mu nezamlouvalo.
Účast na  světovém šampionátu 
byla pro mladé hokejisty poslední 
možností ukázat se před draftem 
do zámoří. Do Finska totiž zamíři-
lo na tři stovky skautů a manažerů 
z NHL a další asi stovka manažerů 
a  zástupců kanadských juniorek. 
A i Pavel Zacha pochopitelně v bu-
doucnu uvažuje stejně jako ostatní 
hráči o kariéře v hokejové mekce. 
Ale co ho čeká v  nejbližší době? 
Letní individuální příprava. Kon-
cem června pak odlétá na  kemp 
do Toronta, který zajišťuje agentu-
ra Octagon. Tam nadějný hokejista 
pobude deset dnů. 

Text a foto: Iva Horká

-jinov-

SBÍRKA ROZHLEDna VELKÉ MEZIŘÍČÍ
Princip sbírky:
• darovat je možno jakoukoli částku, a to i 1 Kč
• dárci od 200 Kč a výše
- budou zveřejněni na tabuli těch, kteří svým pří-
spěvkem pomohli vybudovat rozhlednu (dále jen 
tabule dárců)
• dárci od 500 Kč a výše
- budou dále zvýhodněni tím, že v provozním řádu 
rozhledny bude stanoveno, že tito dárci budou mít 
po dobu  10 let volný vstup na rozhlednu, a to v do-
provodu max. jedné osoby
• dárci z řad fyzických osob od 2000 Kč výše 
- jména těchto dárců budou zveřejněna na jednot-
livých schodech rozhledny, a  to na nerezových ta-
bulkách o velikosti max. 100 cm². Dále budou zvý-
hodněni tím, že v provozním řádu rozhledny bude 
stanoveno, že tito dárci budou mít po dobu  10 let 
volný vstup na  rozhlednu, a  to v  doprovodu max. 
čtyř osob 
• dárci z řad fyzických osob od 3000 Kč výše  
- budou dále zvýhodněni tím, že si budou moci vy-
brat schod, na kterém bude jejich jméno zveřejněno 
(z těch čísel schodů, které budou volné)
• právnické osoby 
- mohou darovat jakoukoli částku. Pokud bu-

dou mít zájem o  zveřejnění názvu a  loga firmy 
na schodech rozhledny je nutno darovat minimál-
ně 5.000 Kč. V opačném případě budou zveřejněni 
na tabuli dárců.
Jak darovat finanční prostředky:
■ Sbírka probíhá ve vestibulu Městského úřadu Vel-
ké Meziříčí, Radnická 29/1.
■ V budově radnice na infocentru, je umístěna po-
kladnička a dostanete tam veškeré potřebné infor-
mace o sbírce.
■ Občan, který chce věnovat finanční prostředky 
anonymně, vhodí tyto peníze přímo do pokladnič-
ky.
■ Občan, který si přeje v souladu s pravidly být zve-
řejněn na tabuli dárců, nebo má zájem o zveřejnění 
na  schodu rozhledny, daruje finanční prostředky 
v hotovosti nebo je zašle na speciální dárcovský účet 
č. 14140207/0100.
■ Hotovost bude 24 hodin denně možno složit 
na recepci Hotelu pod zámkem, Radnická 6, Velké 
Meziříčí. Zde bude zapsán do sběrací listiny (příp. 
i na seznam schodů) a obdrží potvrzení o daru.
■ Veškeré informace o sbírce a jejím průběhu získáte 
na stránkách www.skivm.cz, mailové adrese novot-
ny@vm.cz a na telefonu 602 523 521.

Všem dárcům děkuje Ski klub Velké Meziříčí

Složenky k zaplacení daně na zdaňovací období roku 2014 je možno 
uhradit bezhotovostním převodem na bankovní účet finančního úřa-
du, případně složenkou lze daň zaplatit na kterékoli poště. Poplatníci 
mohou také provést úhradu daně v pokladnách územních pracovišť 
finančních úřadů. 
FÚ pro Kraj Vysočina vychází vstříc daňovým poplatníkům a stano-
vuje pro období od pondělí 19. 5. do pondělí 2. 6. 2014 jednotnou 
otevírací dobu pokladen všech územních pracovišť  takto: úřední dny 
(pondělí, středa): beze změny 8–17 hodin. Neúřední dny (úterý, čtvr-
tek, pátek) 8–11 hodin, 11.45–14.30 hodin.

Ing. Josef Tomek, FÚ Kraje Vysočina

Informace k placení daně  
z nemovitých věcí

Muž se zdržoval i přes 
zákaz ve městě
Policisté sdělili pětatřicetiletému muži z Novoměstska podezření z přečinu 
maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Muž je podezřelý z toho, 
že se i přes zákaz žďárského okresního soudu zdržoval na území města Vel-
ké Meziříčí. Policisté případ řeší ve zkráceném přípravném řízení, v přípa-
dě prokázání viny hrozí muži až dvouleté vězení. -PČR-
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fotogalerie - rekonstrukce velkého sálu jupiter clubu, květen 2014

Snímek zachycuje výstavbu posledního patra nad galeriemi. Foto: Martina 
Strnadová

Takto vypadal statek v dubnu 2012 - ruina, která hýzdila jinak malebnou obec 
Baliny. Foto: Martina Strnadová

Areál pro zahradní terapii v Balinách je před dokončením

Rekonstrukce objektu, která začala 
v červnu loňského roku, byla sta-
vebně poměrně náročná, zejména 
z  důvodu jeho mnohaleté neuží-
vanosti. „Do budovy dlouhodobě 
zatékalo, byla hodně zchátralá. 
Místnosti měly popadané stropy, 
tím byly uzavřené, nešlo udělat 
dostatečný průzkum a pak se ob-
jevovaly nepředpokládané pro-
blémy a  změny stavby,“ vysvětlu-
je Miroslav Pojer, stavbyvedoucí 
provádějící firmy Vlastimil Zelený 
– Start Brtnice. Budovu nebylo 

možno podříznout a  odizolovat 
stoprocentně. „Kamenné zdivo 
částečně smíšené je dole široké 
120 cm, nahoře pak 80 cm. Stavbu 
jsme odizolovali a provedli tlako-
vou injektáž a  vzduchové odvět-
rávání, abychom zamezili vzlínání 
vlhkosti. Budovu jsme celkově za-
teplili, měla by mít tedy minimální 
náklady na  vytápění,“ informuje 
M. Pojer.
Významnou součástí výukové-
ho areálu je, jak již bylo řečeno, 
zahrada. Její návrh a  koordinaci 

prací provedla pracovnice Cha-
loupek Vlasta Hábová. Zážitko-
vá zahrada má 4,5 tisíce metrů 
čtverečních. Jejím významným 
prvkem je voda, což se v  Balin-
ském údolí přímo nabízí. „Bude 
mít část, které říkáme prameniště, 
s fontánami od Slepíšů z Tasova,“ 
říká Jana Audy a vyjmenovává dal-
ší navazující prvky – tekoucí vodu 
s  korýtky, která nebudou sloužit 
jen ke  hraní, ale i  třeba k  ukázce 
meandrujícího toku řeky. Poslední 
částí vodního prvku bude jezírko 

s rákosem. Pod tím se chystá zem-
ní hřiště – velké pískoviště s vyvý-
šenými pultíky pro vozíčkáře, kteří 
se jinak nedostanou na  zem. Dál 
bude vrbový altán, takový zelený 
snoezelen, tedy zklidňující prvek 
zahrady. Nebude chybět ani trav-
natá plocha – kvetoucí louka –, 
opět se zídkou a  nad ní vyvýše-
ným trávníkem pro vozíčkáře. Za-
hradu bude uzavírat část věnovaná 
lesu, s  herními prvky, s  houpací 
sítí, ale i překážkovou stezkou pro 
vozíky. Ta bude končit na  dvou-

patrové vyhlídce se vzdělávacími 
prvky o lese. Menší zahrada bude 
i na nádvoří statku – užitkové vy-
výšené záhony. Celý areál je samo-
zřejmě řešen bezbariérově.
Společnost Chaloupky se hodlá po-
kusit získat další dotace i na opravu 
zbývajících budov bývalé zeměděl-
ské usedlosti. Ty jsou zatím aspoň 
stabilizovány, aby zcela nespadly. 
V budoucnu by v nich mohlo být 
například ubytování.
Areál pro zahradní terapii v  Bali-
nách realizuje obecně prospěšná 

společnost Chaloupky coby mezi-
národní projekt s  evropskou do-
tací 20 milionů korun. Peníze jsou 
určeny nejen na  opravu zchátra-
lého objektu a úpravy zahrady, ale 
i na vzdělávání budoucích pracov-
níků areálu. Ten budou využívat ze-
jména fyzicky, psychicky i sociálně 
hendikepované děti a mládež, po-
čítá se ale i s aktivitami pro seniory, 
školní děti a další. Účelem je začle-
nit znevýhodněné skupiny do spo-
lečnosti a podporovat je v aktivním 
životě. Martina Strnadová

Pokračování ze strany 1

Vpopředí snímku je vidět terasa nové kavárny, odkud bude výhled na západní 
část města. Foto: Martina Strnadová

Za takový objekt se nebudou muset stydět ani Balinští. Ocení ho jistě i  hosté, 
kteří do areálu pro zahradní terapii zavítají. Foto: Martina Strnadová

Nádvoří usedlosti a zadní trakt budov na opravu teprve čekají, budou-li další 
peníze z Evropské unie. Foto: Martina Strnadová

Budoucí zahrada, jejímž zásadním prvkem je voda, se už v areálu rýsuje. 
Foto: Martina Strnadová
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Již v  loňském roce dostali uži-
vatelé denního stacionáře Nesa 
z  Velkého Meziříčí příležitost 
seznámit se s Axmanovou tech-
nikou modelování. Cílem této 
techniky, která je určena také 
pro osoby s  mentálním a  kom-
binovaným postižením, je samo-
statný výtvarný projev a  rozvoj 
manuálních schopností těchto 
jedinců. 
První čtyřdenní kurz, který 
proběhl v  květnu roku 2013, 
se uskutečnil v  Tasově v  Mezi-
národním centru Axmanovy 
techniky modelování. Uživate-
lé sem denně dojížděli, čímž si 
vyzkoušeli každodenní „dojíž-
dění do  práce“. Kurz byl roz-
dělen na  dvě části – motivační 
a  výtvarnou. V  motivační části 
byli uživatelé seznámeni s  pří-
během prostřednictvím soch 
z  pálené hlíny, které pro tento 
projekt vytvořili nevidomí ab-
solventi Axmanovy techniky 
modelování. Následně lektorka 
Ing.  arch. Tereza Axmanová 
uživatelům pomáhala s  přípra-
vou kresby. Při jejich tvorbě 
nehodnotila, ale naopak ocenila 
tvořivý a osobitý přístup každé-
ho z  nich. V  druhé části kurzu 
účastníci na základě své kresby 
modelovali tvář postavy. V jed-
notlivých krocích se skrývaly 
řemeslné základy, jimž se každý 
z účastníků učil svým vlastním 

tempem. Vyrobené postavy se 
následně staly součástí moti-
vačního příběhu. 
V  letošním březnu proběhl po-
dobný kurz přímo v  prostorách 
stacionáře Nesa. Tentokrát si dal-
ší uživatelé vyrobili svůj vlastní 
autoportrét. „Všichni absolventi 
těchto kurzů zjistili, že se vůbec 
nemusí bát, když nemají praktic-
kou zkušenost s modelováním ze 
šamotové hlíny. Každý z uživate-
lů pracoval dle svých možností 
a  v  jejich výrobcích se projevil 
osobitý talent pro výtvarnou čin-
nost,“ doplnila Jana Kudláčková, 
sociální pracovnice Nesy. Oba 

kurzy proběhly v  rámci vzdělá-
vacího projektu, který je finan-
covaný z  Evropského sociálního 
fondu prostřednictvím programu 
Lidské zdroje a  zaměstnanost 
a  státního rozpočtu České re-
publiky. Cílem projektu je, aby se 
Axmanova technika modelování 
přiblížila lidem, pro které byla 
vytvořena. Konečná díla včetně 
fotografií a krátkého filmu z obou 
kurzů si veřejnost může prohléd-
nout v rámci dne otevřených dve-
ří denního stacionáře Nesa v září 
letošního roku. 

Pracovníci denního stacionáře 
Nesa, foto: archiv Nesy

řádky na neděli

Bohoslužby
Středa 14. 5.: 7.00 mše sv. – o. L. 
Sz., Oslavice 18.00 mše sv. – o. J. B. 
Čtvrtek 15. 5.: 7.00 mše sv. – o. L. 
Sz., 18.00 mše sv. – o. L. Sz., Hrbov 
17.30 mše sv. – o. J. B., Mostiště 
18.30 mše sv. – o. J. B. 
Pátek 16. 5.: 8.00 mše sv. – o. 

L. Sz., 14.00–15.30 příležitost 
ke  svátosti smíření a  pokání, 
14.00–17.00 adorace nejsvětější 
svátosti, 17.00 mše sv. – o. J. B., 
domov pro seniory 13.00 mše sv. 
– o. J. B. 
Sobota 17. 5.: 7.00 mše sv. – o. L. 

Sz., 18.00 mše sv. – o. J. B., Lavič-
ky 7.00 mše sv. – o. J. B. 
Neděle 18. 5.: 7.30 mše sv. – o. L. 
Sz., 9.00 mše sv. – o. L. Sz., 10.45 
mše sv. – o. L. Sz., 16.00 májová 
pobožnost – poděkování za  dar 
eucharistie – o. L. Sz., 18.00 mše 
sv. – o. J. B., Mostiště 17.30 májová 
pobožnost s  inaugurací oprave-
ných varhan – o. L. Sz. 
Bory mše sv.: 16. 5. Dolní Bory 
17.30 adorace, 18.00 mše sv. – o. 
L. Sz., 18. 5. 9.45 mše sv. – o. J. B.
Farní oznámení: 
Středa příprava na  1. svaté přijí-
mání, 18.00 setkání dětí a  mlá-
deže, které nemají náboženství. 
Čtvrtek 18.45 ekumenická teolo-
gická hodina. Pátek 14.00–15.30 
příležitost ke svátosti smíření a po-
kání, 14.00–17.00 adorace nejsvě-
tější svátosti. Děkanátní setkání 
mládeže – pouť ze Svaté do Netína 
(začátek 8.50 na Svaté u Křižanova, 
mše sv. v Netíně v 17.00), po mši 
táborák, 18.30 příprava před křtem 
a 19.30 – 4. příprava na manželství. 
Neděle 17.00 Mostiště májová po-
božnost a  koncert s  požehnáním 
opravených varhan. Děkuji všem, 
kteří se podíleli na této opravě.
Českobratrská církev evangelic-
ká: bohoslužby v  neděli od  9.00 
v Husově domě (U Světlé 24, Vel-
ké Meziříčí), více na  www.evan-
gelicivm.cz
Apoštolská církev: shromáždění 
každou neděli od 9.00 v areálu bý-
valých lisoven, Moráňská 134/2, 
Velké Meziříčí, www.ac-vm.cz

příspěvky čtenářů

Noc kostelů… trochu 
jinak

Kosatky zvítězily 
na soutěži v Táboře

Na věži našeho kostela sv. Mikulá-
še se už potřetí v dějinách objevil 
banner s  nadpisem Noc koste-
lů 23. 5. 2014. Minulý rok jsem 
psal o vzniku této akce. Jak jeden 
vídeňský kostelník, jenž zůstal 
po bohoslužbě v atmosféře noční-
ho kostela, přilákal kolemjdoucí, 
kteří vstoupili a… začala první 
prohlídka. Tato akce se rozšířila 
a opakuje se už deset let. 
V  Rakousku, v  ČR a  na  Sloven-
sku jednou v  roce se odpoledne 
a  večer otevírají dveře a  brány 
kostelů a nabízejí program, který 
dává možnost setkat se s křesťan-
stvím prostřednictvím rozhovo-
ru, hudby, umění, zážitku… 
Letošní Noc kostelů se bude 
konat v  pátek 23. května s  mo-
ttem: Nechť jsou světla na nebes-
ké klenbě, aby oddělovala den 
a  noc. Budou na  znamení časů, 
dnů a let. (Gn 1,14)
P. Petr Bulvas, biskupský delegát 
pro pastoraci olomoucké arci-
diecéze vysvětluje: 
„Vybraný citát letošní Noci kos-
telů nás přenáší na počátek dějin 
světa a  člověka k  jejich stvoře-
ní. Když biblický text vypráví 
o jednotlivých dnech, ve kterých 
vznikal svět, nechává nás pomy-
slně nahlížet pod ruce Stvořiteli 
a  dovoluje nám, abychom po-
znávali a objevovali Boží úmysly. 
Neprobouzí jen naši zvědavost, 
ale upřímnou touhu poznat smy-
sl života. Je zajímavé sledovat, jak 
je tato touha v nás stále přítom-
ná a nemění se s časem. Neztrácí 
na své intenzitě ani v době, která 
se chlubí svou vyspělostí.  Když 
se tedy dívám na  to, co vzniklo 
Božím přáním, nemohu se ubrá-

nit otázkám, na  které potřebuji 
znát odpověď, abych pochopil 
svět i sám sebe.”
Novinkou letošní Noci kostelů 
v  našem městě je to, že se koná 
v katolické i evangelické farnosti. 
Všechny akce se konají v  koste-
le svatého Mikuláše na  náměstí 
a v Husově domě, v ulici U Světlé 
24. 
Celá akce, pro oba kostely, bude 
zahájená u  sv. Mikuláše v  16.30 
hodin pozdravem starosty a  ka-
tolického a  evangelického fará-
ře. V 17.00 bude mše sv. a po ní 
večer plný zažitků. V  Husově 
domě od 18.30 Střípky z historie 
Husova domu. Potom film Libo-
ra Smejkala o  Etiopii; společné 
zpívání se skupinou Kuspokon 
a  ve  21.00 – Světlo a  tma, noc 
a den – duchovní slovo na závěr.
Na náměstí zazní skupina Útržky 
nebeských not z Třebíče, pěvecký 
sbor Harmonie, rytmické písně, 
písničky dětí a pro děti, varhany, 
flétna a  housle... a  zpěv našich 
farníků. A  k  tomu příběhy spo-
jené s kostelem, povídání o rodi-
ně.  Noc kostelů skončí ve 23.00 
modlitbou za město.
Všichni jste srdečně zváni. 
A  na  tomto místě si dovolím 
poděkovat Městu Velké Meziří-
čí za  podporu jak morální, tak 
i  finanční. Děkuji sponzorům 
i  všem, kteří se zapojili do  or-
ganizace a  chtějí se zúčastnit. 
Děkuji farníkům evangelické 
farnosti s  farářem Pavlem za za-
pojení se do  Noci kostelů. A  ne 
na posledním místě děkuji Haně 
Kadlecové za to, že vzala na sebe 
jho organizace této akce. 

P. Lukasz Szendzielorz

NEDĚLE   25. kvĚtNa  křižaNov
6.15 mše ve farním kostele  P. Mgr. tomáš Holcner

10.00  MšE svatá 
bude sloužena pod širým nebem vedle kostela 
povede ji
kardinál Dominik Duka, 
pražský arcibiskup
 
PO MŠI SVATÉ OBČERSTVENÍ PRO POUTNÍKY VE FARNÍM 
CENTRU SV. ZDISLAVY NA FAŘE, KDE BUDE MOžNOST SETKáNÍ 
S KARDINáLEM DOMINIKEM DUKOU

soBota  24. kvĚtNa

17.00 mše na svaté u kadolce
PO MŠI TRADIČNÍ MALÉ OBČERSTVENÍ NA SVATÉ PRO POUTNÍKY 

SRDEČNě ZVEME NA TRADIČNÍ POUť DO KŘIžANOVA 
KE CTI PATRONKY RODIN SVATÉ ZDISLAVY 

zvE otEc toMáš a křižaNovští farNíci

Přijďte podpořit 
výstavbu památníku 
svaté Zdislavy 
z Křižanova 
v jejím rodišti
společně s pražským 
kardinálem 
Dominikem Dukou

Uživatelé Nesy modelovali z hlíny 
Axmanovou technikou

Víkend 25.–27. dubna patřil 
v malebném jihočeském městě 
Tábor všem, kteří rádi tancují 
country. Konal se zde již 24. 
ročník Celostátního setkání 
dětských country tanečních 
souborů, kterého se zúčastnilo 
na tři stovky tanečníků z Čech, 
Moravy a Slovenska. Po tři dny 
zde probíhaly různé výukové 
semináře a  sobotní odpoledne 
patřilo taneční soutěži. 
Nejen tohoto setkání, ale 
i  soutěže se zúčastnil taneční 
soubor Kosatky Tělovýchovné 
jednoty  Sokol Velké Meziříčí. 
Zatímco malí začínající taneč-

níci zde sbírali své první sou-
těžní zkušenosti, jejich starším 
a  „ostřílenějším“ kamarádům 
se podařilo v kategorii moder-
ní country mladší zvítězit. Svo-
je prvenství si vytančili předve-
denou choreografií „Co to tam 
šupoce“. 
Všem Kosatkám za předvedený 
výkon děkuji, k  jejich úspěchu 
srdečně blahopřeji a  do  další-
ho tancování přeji stále takový 
elán, jako mají nyní. Poděková-
ní touto cestou patří také Aleně 
Švandové, a to za výpomoc při 
s námi stráveném víkendu. 

-rj-, foto: archiv Kosatek

Dne 24. 4. 2014 se v MŠ Sokolov-
ská Klíček na školkovské zahradě 
uskutečnilo setkání, jehož cílem 
bylo další osázení přírodní za-
hrady, ale i pobavení a poznávání 
se navzájem. Díky rodičům, kteří 
si zakoupili svou rostlinku, jsme 
mohli dále pokračovat v  našem 
projektu osazování přírodní za-
hrady. Výsledek předčil naše oče-
kávání. Nejenom, že se do  akce 
zapojila převážná část rodičů, zú-
častnili se vysazování, ale někteří 
nám i  přinesli vlastní výpěstky 
ze své zahrádky. Práce se chopili 
maminky, děti i  tátové a  šla jim 
pěkně od  ruky, a  to i  přesto, že 
nás počasí zkoušelo přímo aprí-
lově.
Během krátké doby na  zahradě 
vyrostly nově osázené plochy 
s  muchovníky, zimolezy, mišpu-
lemi, rybízem, maliníkem, třešní, 
lískami, kiwi, ale i růžemi.

Celou akci odborně řídili 
ing.  Andrea a  Radek Smolovi 
ze Živé zahrady v Lukově.

Děti si pro radost vypustily 
do  jezírka oranžového karáska 
a za dobře odvedenou práci jim 

ugrilovaly paní kuchařky špe-
káčky. Nakonec se nám podařilo 
i  rozhořet ohýnek v  zahradním 
amfiteátru, na  kterém si své zá-
soby buřtíků mohli opéci i  ro-
diče. 
Děkujeme vám všem, kteří jste 
věnovali část svého volného času, 
ale i  finančních prostředků pro 
dobrou věc. Výsledek vaší snahy 
bude určitě po  dlouhou dobu 
krášlit naši přírodní zahradu 
a  také její okolí. Zároveň všem 
děkujeme za  vytvoření přátel-
ské a  velmi příjemné atmosféry. 
Pevně věříme, že jsme se neviděli 
naposledy.
A  ať už jste se akce zúčastni-
li či nikoliv, můžete se podívat 
na  naše webové stránky, jak vše 
probíhalo (www.skolkavm.cz).

Za MŠ Sokolovská Mgr. Věra 
Bourková, 

foto: archiv MŠ Sokolovská

Projekt přírodní zahrady pokračuje…
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SOS pravidelná poradna 
(sdružení obrany spotřebitelů) 

otevřena každou středu 14—16 hodin v nové budově 
MěÚ (obecní živnostenský úřad, dveře č. 4).

O  Z  N  Á  M  E  N  Í
O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

Starosta města Velkého Meziříčí podle § 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,   o z n a m u j e:

1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:
    dne 23. května 2014 v době od 14 do 22 hodin
    a dne 24. května 2014 v době od 8 do 14 hodin.
2. Místa konání voleb a volební okrsky:
OKRSEK č. 1
volební místnost: Základní škola, Oslavická 20, VM 
pro voliče hlášené k trvalému pobytu v ulicích:

1. Bezručova
2. Demlova
3. Jižní
4. Markova

5. Oslavická
6. Pionýrská
7. Školní
8. Zdenky Vorlové

OKRSEK č. 2 
volební místnost: Základní škola, Oslavická 20, VM
pro voliče hlášené k trvalému pobytu v ulicích:
  9. Čermákova
10. Emilie Zachardové

11. Mírová
12. Domov pro seniory č. p. 2160

OKRSEK č. 3 
hlasovací místnost: Kapitol, a. s., Třebíčská 510/22, VM
pro voliče hlášené k trvalému pobytu v ulicích:
13. Družstevní
14. Hornoměstská
15. Malá stránka
16. Na Vyhlídce
17. Nad Plovárnou
18. Nad Tratí

19. Nádražní
20. Pod Hradbami
21. Třebíčská
22. V Jirchářích
23. chata č. ev. 1214

OKRSEK č. 4 
hlasovací místnost: Střední škola řemesel a služeb, Hornoměstská 
363, pro voliče hlášené k trvalému pobytu v ulicích:
24. Arch. Neumana
25. Františky Stránecké
26. Hliniště
27. Jana Zahradníčka
28. Jihlavská
29. K Novému světu
30. K Rakůvkám
31. Ke Třem křížům
32. Krátká
33. Lesní
34. Loupežník – samota
35. Luční
36. Na Pískách
37. Nad Lalůvkou
38. Nad Sýpkami
39. Nová říše
40. Obůrka
41. Pod Kaštany

42. Pod Lesem
43. Pod Sýpkami
44. Polní
45. Skřivanova
46. Sluneční
47. Smrková
48. Sportovní
49. Strmá
50. Střední
51. Tichá
52. U Elektrárny
53. U Statku
54. U Světlé
55. Uhřínovská
56. Zahradní
57. Záviškova 
58. chaty č. ev. 52, 104, 106, 608, 
      1153 a 1314

OKRSEK č. 5 
hlasovací místnost: bývalé luteránské gymnázium, Náměstí 11/13, 
VM, pro voliče hlášené k trvalému pobytu v ulicích:
59. Fortna
60. Hřbitovní
61. K Haltýři
62. Komenského
63. Kostelní
64. Lipnice
65. Mlýnská
66. Moráňská
67. Nábřeží
68. Náměstí

69. Novosady
70. Ostrůvek
71. Pod strání
72. Podhradí
73. Poříčí
74. Poštovní
75. Příkopy
76. Radnická
77. Rozkoš
78. U Bašty

Ve Velkém Meziříčí 6. 5. 2014
Ing. Radovan Necid

starosta

79. U Cihelny
80. U Vody
81. U Zlatého křížku
82. V Podloubí

83. V Potokách
84. Vrchovecká
85. Zámecká
86. Zámecké schody

OKRSEK č. 6
hlasovací místnost: školní jídelna, Poštovní 3, VM
pro voliče hlášené k trvalému pobytu v ulicích:
87. Bezděkov
88. Čechova

89. Sokolovská

OKRSEK č. 7 
hlasovací místnost: Základní škola a Praktická škola, Poštovní 3, VM
pro voliče hlášené k trvalému pobytu v ulicích:
90. Boční
91. Gen. Jaroše
92. Karla Pánka
93. Kolmá
94. Krškova

95. Na Výsluní
96. Nad Gymnáziem
97. chaty č. ev. 98, 649,  679, 960,
       978, 980, 993, 1160, 1312
98. dům č. p. 2176

OKRSEK č. 8 
hlasovací místnost: ZDAR, a. s., K Novému nádraží 2, VM
pro voliče hlášené k trvalému pobytu v ulicích:
  99. Františkov
100. Habrová
101. Jedlová
102. K Buči 
103. K Novému nádraží
104. Karlov
105. Křenice – samota 
106. Křižní 
107. Na Spravedlnosti
108. Nad Kunšovcem

109. Nad Pilou 
110. Nad Sv. Josefem
111. Nesměř – samota
112. Nová
113. Příční
114. Slepá
115. U Tržiště
116. Ve Vilách
117. chaty č. ev. 43 a 965

OKRSEK č. 9 
hlasovací místnost: kulturní dům, Hrbov 34
pro voliče hlášené k trvalému pobytu v obcích:
118. Hrbov 119. Svařenov
OKRSEK č. 10
hlasovací místnost: Základní a mateřská škola Lhotky 42
pro voliče hlášené k trvalému pobytu v obcích:
120. Dolní Radslavice 122. Lhotky
121. Kúsky 

OKRSEK č. 11 
hlasovací místnost: Základní a mateřská škola, Mostiště 50
pro voliče hlášené k trvalému pobytu v obci:
123. Mostiště
OKRSEK č. 12
hlasovací místnost: Občanský výbor Olší nad Oslavou 102
pro voliče hlášené k trvalému pobytu v obci:
124. Olší nad Oslavou

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost 
a  státní občanství ČR (platným občanským průkazem, cestovním, 
diplomatický nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průka-
zem), nebo totožnost a státní občanství jiného členského státu Ev-
ropské unie a zápis v evidenci obyvatel.
4. Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostor 
určených pro úpravu hlasovacích lístků.
5. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací 
lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve voleb-
ní místnosti.

1. Rada města vzala na vědomí:
• navržené opravy chodníků a komunikací připravené chodníkovou 
komisí
2. Rada města schválila:
• uzavření smlouvy o  zajištění přeložky plynárenského zařízení 
a  úhradě nákladů s  ní souvisejících a  smlouvy o  budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene se společností RWE GasNet, s. r. o., se síd-
lem Ústí nad Labem
• uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komu-
nikací č. VPI/MJU/2014/00089 se společností Telefónica Czech Re-
public, a. s., Praha
• uzavření přiložené dohody o podmínkách provedení záchranného 
archeologického výzkumu se společností Pueblo – archeologická spo-
lečnost, o. p. s., se sídlem Praha 
 orientační ceník pronájmů pozemků takto:
o Pronájmy pozemků pro podnikatelské účely ve  městě i  místních 
částech 50 Kč/m2/rok 
o Pronájmy pozemků pro nepodnikatelské účely ve městě i místních 
částech 5 Kč/m2/rok 
• návrh smlouvy na  zřízení práva věcného břemene – služebnost 
inženýrské sítě – ve prospěch RWE GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem 

k tíži pozemků města parc. č. 2402/2, 2751/2, 5662/1 a 5708/6, lokalita 
u Agromotoru s právem uložení plynárenského zařízení STL plyno-
vodu do těchto pozemků, právem provozování, vstupování a vjíždění 
za účelem úprav, oprav a odstraňování tohoto zařízení. Služebnost je 
zřizována na dobu existence předmětné stavby 
• návrh smlouvy budoucí na zřízení práva věcného břemene – slu-
žebnost inž. sítě –ve prospěch E.ON Dostribuce, a. s., České Budějovi-
ce k tíži pozemku města parc. č . 244/1 na ul. Komenského ve Velkém 
Meziříčí, s právem uložení zemního kabelu VN pro novou trafostanici 
pro město, právem provozování, udržování a opravování, provádění 
úprav za účelem obnovy zařízení, výměny, modernizace nebo zlepšení 
výkonnosti, včetně jejího odstranění. Budoucí služebnost bude zříze-
na na dobu existence stavby
•   návrh smlouvy budoucí o  zřízení práva věcného břemene – slu-
žebnost inž. sítě – ve prospěch RWE GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem 
k  tíži pozemků města parc. č. 3627/97 a 6404/13 v  lokalitě Hliniště, 
obec a k. ú. Velké Meziříčí, s právem uložení plynárenského zařízení 
STL plynovodu a čtyř plynovodních přípojek pro čtyři nové stavební 
pozemky města na ul. Střední, právem provozování tohoto zařízení,  
jeho stavebních úprav, oprav a odstraňování. Služebnost bude zřízena 
na dobu provozování plynárenského zařízení

• návrh smlouvy na  zřízení práva věcného břemene – služebnost 
inž. sítě – ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice k tíži 
pozemků města v  Hliništích – parc. č. 3800/66, 3800/70, 3800/74, 
3800/75, 3800/76 a 3800/81 v obci a k. ú. Velké Meziříčí, s právem ulo-
žení distribuční soustavy do těchto pozemků – zemního kabelového 
vedení NN a  VN, pojistkové skříně, rozpojovací skříně a  uzemnění 
za  účelem provozování, oprav a  udržování soustavy, právem prová-
dět na této soustavě úpravy za účelem obnovy, výměny, modernizace 
nebo zlepšení výkonnosti, včetně odstranění. Služebnost bude zřízena 
na dobu trvání předmětné stavby 
• předložený materiál a vyhlašuje soutěž Rozkvetlé město v termínu 
od 1. června do 15. srpna 2014 včetně
• rozpočtové opatření:
zdroj: 341 tis. Kč – § 6409 rezerva m. č. Olší nad Oslavou
rozdělení: 341 tis. Kč – § 3745 náklady na projekt Revitalizace zeleně 
Olší nad Oslavou vč. povinného podílu
3. Rada města souhlasila:
• s použitím znaku města na plakát akce Velkomeziříčské restauro-
vání, které se bude konat v muzeu na zámku ve Velkém Meziříčí v ob-
dobí 12. 5. až 6. 6. 2014 a 2. až 30. 9. 2014

Ing. Radovan Necid, starosta města

Zprávy z jednání Rady města  ze dne 7. 5. 2014

Noc kostelů ve Velkém Meziříčí se koná pod záštitou 
starosty města ing. Radovana Necida.

Je pozváním všech lidí dobré vůle ke společnému setkání 
a k naslouchání zajímavých témat.

Program v kostele svatého Mikuláše: 
16.30–16.50 představení Noci kostelů, modlitba 
 pozdrav starosty ing. Radovana Necida, katolického  
 faráře ThDr. Łukasze Szendzielorze a evangelického  
 faráře Mgr. Pavla Janošíka
17.00–17.45 mše svatá celebrant P. Łukasz Szendzielorz, farář
17.45–18.10 Čas radosti, veselosti – rytmické písně v podání 
 netínské scholy
18.10–18.40 Co by kostel vyprávěl (1. část) příběhy spojené 
 s kostelem vypráví PhDr. Marie Ripperová, historička  
 Muzea VM
18.45–19.10 Zpíváme si pro radost písničky v podání pěveckého
 sboru Sluníčko 
19.15–19.40 Stvořil Bůh rodinu? Aneb jak to bylo na počátku 
 přednáška P. Jiřího Brtníka o rodině
19.40–19.55 Melodie srdce  – varhany Marie Prášková, 
 Kristýna Bradáčová, housle Marie Rosová, 
 příčná flétna Alžběta Pospíšilová
20.00–20.30  Svatí s námi – vystoupení skupiny Útržky nebeských  
 not z Třebíče
20.30–20.45 Před tváří andělů chci zpívat 
 – sólový zpěv Marie Rosová a Vojtěch Sklenář, 
 varhany Marie Prášková
20.50–21.30  Ozvěny duše – vystoupení pěveckého sboru Harmonie
21.30–22.00 Co by kostel vyprávěl (2. část)
22.00–22.30  František Tůma: Stabat Mater sbor Magna Diesis, 
 sólisté, sbormistryně Mariana Ambrožová
22.30–23.00 Horské kázání čtení z Matoušova evangelia 
 s P. Łukaszem Szendzielorzem
23.00–23.15 Modlitba za město, varhanní hudba na rozloučenou
18.00–23.00 Noční město s nadhledem – volný vstup na věž kostela 

Program v Husově domě:
18.30–19.00  přivítání a střípky z historie Husova domu
19.00–20.00  V zemi pramenů modrého Nilu – promítání filmu 
 Libora Smejkala o Etiopii
20.00–21.00  Hudební dílna – spirituály, společné zpívání se skupinou
  KusPoKon
21.00–21.15  Světlo a tma, noc a den – duchovní slovo na závěr

Změna programu vyhrazena!
Všichni jste srdečně zváni! Těšíme se na vás!

Více informací na www.nockostelu.cz 
Stránky děkanství  www.farnostvm.cz, 

nedělní bohoslužby: 7.30, 9.00, 10.30, 18.00 
Stránky Husova domu: www.evangelicivm.cz, 

nedělní bohoslužby 9.00
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Koupím

Nemovitosti

Různé

Pronajmu 

Daruji

prodáM – koupíM – různé

Prodám

Dlouhodobý přivýdělek, i při zaměstnání. 
Volejte: 773 213 735

JARNÍ 
AKCE

Se soutěží 
O TOPNOU SEZONU 

ZDARMA

DŘEVĚNÉ 
BRIKETY
DŘEVĚNÉ 
PELETY

Areál firmy PKS
Třebíčská 1678/60
594 01 Velké Meziříčí

Tel.: 773 110 045, 777 947 014
e-mail: prodejna.velkemezirici@biomac.cz

ŽALUZIE, ROLETY, 
SÍTĚ, PODLAHY.

TEL .:  602 950 763.

■ Mrazničku Sintal 150 l. 
Dále prodám kamenné kostky 
– 400 ks. Betonové dlaždice – 
40 ks. Okna dřevěná dvousklá – 
2 ks. Dveře levé, možnost použít 
na chatu. Cena dohodou. Infor-
mace na tel.: 739 083 414.
■ Brambory konzumní, var-
ný typ B, bílé Adéla, červené 
Rosara. Volejte večer na  tel.: 
607 225 361.
■ Horala obsah cca 25 m3 a ob-
sah cca 12 m3. Pavouka na obra-
cení sena – tažený. Sekačku MF 
70, záběr 140 cm. Smyk nesený 
+ brány. Transportér laťkový, 
délka 4 m. Transportér klasický, 
délka 6 m. Ceny dohodou. Tel.: 
607 299 168.
■ Sadbu brambor odrůdy Adéla 

– Belana. Dále prodám pšenici 
a ječmen. Tel.: 607 299 168.
■ Vlečku, sklápěcí s číslem. Dále 
prodám plečku na  oborávání 
brambor, nesenou. Střešní taš-
ky – 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.

■ Německého špice. Kou-
pím štěně německého špi-
ce, fenku. Tel.: 739  820  209.
■ Lednici Calex 450 v  dob-
rém stavu. Tel.: 733  530  355.
■ Auto, jakékoliv i  bez STK, 
cenu i  stav respektuji. Tel.: 
608 029 036.
■ Sběratel koupí půdní nálezy. 
Koupím a dobře zaplatím za staré 
pivní lahve s  nápisem, vojenské 
helmy, kožené vojenské řemeny, 
opaskové přezky, kožená pouzd-
ra na  pistole, plechové – dřevě-
né muniční bedýnky, zásobníky 
do  zbraní, nábojnice, vojenské 
uniformy (i  potrhané), masko-
vací celty, maskovací oblečení, 
vatované kabáty, vyznamenání, 
vojenské nášivky, masky, vojen-

ské čepice, brigadýrky, bodáky, 
dýky, šavle a pochvy k nim, staré 
fotografie vojáků, staré žehličky, 
hmoždíře atd. z  vaší půdy, sto-
doly, pozůstalosti. Za  nabídky 
předem děkuji.  Tel.: 608 714 444; 
776 776 007.

■ Prodám byt 3+1 ve  Velké Bí-
teši. Byt je v  1. patře po  rekon-
strukci, částečně zařízený. Tel.: 
737 754 769.
■ 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 byt 2+1 na ulici Bez-

děkov. Bližší informace na  tel.: 
774 747 810. 

■ Pronajmu byt 2+kk, zařízený, 
v přízemí RD v klidné části cen-
tra VM. Volný ihned. Nájem 4 
tisíce + inkaso (dle spotřeby). In-
formace na tel.: 774 160 467
■ Pronajmu slunný byt 2+1 
ve  čtyřbytovce, samostatný 
vchod, se zahrádkou. Za rozum-
nou cenu. Tel.: 739 781 509.
■ Pronajmu byt 2+kk v  cen-
tru VM. Tel.: 775  714  714.
■ Pronajmu dvoupokojový byt 
na ul. Krškova. Tel.: 606 956 035.

■ Hledám paní, která 2× týdně 
pomůže mému synovi (8 let) s vy-

pravením do školy a doprovodí jej 
od  gymnázia na  autobusové ná-
draží. Ráno od 6.30 do 7.15 hodin. 
Informace na tel.: 724 819 916.

■ Kdo daruje věci na miminko? 
Neutrální, velikost 62 až 68. Spě-
chá. Tel.: 773 184 213.
■ Koťata – 1 kocourek a  2 ko-
čičky.  Socializované, zvyklé 
na  psa i  děti, vhodné do  bytu 
i  k  domečku. Rozmazlené. Tel.: 
603 184 919.
■ Čivavu a anglického buldoka. 
Darujeme pouze do dobrých ru-
kou 2 starší pejsky čivavu a  fen-
ku anglického buldoka. Majitel 
je těžce nemocen a  nemůže se 
o  ně starat. Tel.: 731  569  197,  
724 189 186. 

Nepůjde elektrický 
proud: 

14. 5. – 7.30–13.30 ul. Čer-
mákova, Emilie Zachardové, 
Markova, Mírová (od prodejny 
1126/40, 63, 61, 59, 57, 55, 44, 
46, 48, 50, 52, 54), Pionýrská (1, 
3, 9, 11, 38, 40, 44, 5).
15. 5. – 7.30–13.30 ul. K  Hal-
týři, Kostelní (včetně ZŠ), Ná-
městí 165, Novosady, Rozkoš, 
U Bašty, U Vody, V Podloubí.                                                        

-E.ON-

HLEDÁME  ŘIDIČE
 

pro vnitrostátní 
kamionovou dopravu. 

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

Zubní pohotovost: 
Sobota 17. 5. MUDr.  Miluše Hrašková, Studentská 
4/1699,  Žďár nad Sázavou, tel.: 566 690 131. Neděle 18. 5.  
MUDr.  Zdeňka Janoušková, Záviškova 1, Velké Meziříčí, 
tel.: 603 206 336. (Zdroj: www.nnm.cz).
Víkendová pohotovost MUDr. Z. Moravusové, Nový Te-
lečkov 30 (cca 10 km od VM,  čtvrtek 17.00–neděle 7.00, 
tel.: 737 585 224. 

Výrobní firma z průmyslové 
zóny ve Velkém Meziříčí 

hledá paní na úklid. 
Kontakt 564 408 080.

    

 -VŠ v geologickém oboru s praxí min 3 roky
 - znalost práce na PC
 - řidičský průkaz skupiny B
 - časovou flexibilitu, spolehlivost 
  

   INŽENÝRSKÝ
       GEOLOG
   

                      Strukturovaný životopis zasílejte na adresu  
    boucek@enviroeko.cz, tel.kontakt :           777 551 389

přijme na pozice:

594 01 VELKÉ MEZIŘÍČÍ
Nad Kunšovcem 1405/2

OBCHODNÍ 
ZÁSTUPCE 
     externistaPožadujeme:     

- SŠ vzdělání
- základní orientace v ekologii
- řidičský průkaz skupiny B 
- časovou flexibilitu
- samostatnost, komunikativnost

Nabízíme:
Práci v perspektivním oboru se zajímavým finančním ohodnocením podle výsledků
 práce, možnost profesního a odborného růstu.

www.enviroeko.cz

Tel.: 721 039 591 
K Novému nádraží 1345, VM
objednávky po–pá 9–13 hod.

rozšíření služeb pro zákazníky

NOVĚ 

  O
TEVŘENO

Burza obleční v Moravci
17. 5. 2014

KD v Moravci
Pouze oblečení v nepoškozeném stavu! Je nutné zavolat 

předem na tel.: 728 347 215, bude vám přiděleno 
pořadové písmeno, které budete uvádět spolu s cenou 

na všech prodávaných věcech.

Příjem věcí: 16. 5. 2014  16–19 hodin
Prodej věcí: 17. 5. 2014  9–14 hodin
Výdej neprodaných věcí: 17. 5. 2014

  14–15.30 hodin
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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:
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.

Komedie KARTÁŘKA divadelního souboru VOFUK Štěpánov 
plánovaná na sobotu 17. května v 19.00 v kinosále Jupiter clubu

je ZRUŠENA. Více informací na tel.: 566 782 004 (001), 
programové oddělení Jupiter clubu, Náměstí 17, VM.

Mediální partner týdeník

ZAHRADNICTVÍ 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

❧ Odešel jsi dřív, než jsi chtěl, 
osud života Tě předešel. 
Tisíce slov chtěli jsme Ti říct, 
tisíce vět z  Tvých úst mělo ještě 
znít. ❧

Dne 17. 5. 2014 vzpomeneme 
1. smutné výročí, kdy tragicky 
zahynul ve věku 22 let náš milo-
vaný syn a bratr 

Petr Kuřátko 
z Velkého Meziříčí.

S láskou a úctou vzpomínají 
rodiče a bratr.

Dnes, 14. května, slaví své 
80. narozeniny naše maminka 
a babička, paní 

Miroslava Mejzlíková.

K narozeninám přejeme to, 
co je nejdražší – zdraví, 
to, čeho má mít člověk aspoň 
trošku – štěstí, a to, co člověk při 
troše porozumění najde – lásku.

Vše nejlepší přeje syn Vítězslav 
a dcera Miroslava s rodinami.

Prázdninový provoz Mateřské 
školy Velké Meziříčí v  měsíci 
červenci a srpnu 2014 bude pro-
bíhat takto:
Červenec 2014
MŠ Sokolovská (čtyřtřídní)
od 1. do 4. 7. 2014
od 7. do 11. 7. 2014
od 14. do 18. 7. 2014
kapacita 100 dětí
Od  21. 7. 2014 bude MŠ Soko-
lovská uzavřena z důvodu rekon-
strukce kotelny a  topení v  celé 
budově.
MŠ Čechova –
– bude uzavřena po dobu celých 
dvou měsíců července a  srpna 
2014 z důvodu celkové vnitřní re-
konstrukce kanalizace v budově.
Červenec a srpen 2014
MŠ Nad Plovárnou (dvoutřídní)
od 21. do 25. 7. 2014
od 28. 7. do 1. 8. 2014
od 4. do 8. 8. 2014
od 11. do 15. 8.2014
od 18. do 22. 8. 2014

kapacita 50 dětí

Od  25. do  29. 8. 2014 budou 
uzavřeny všechny mateřské ško-
ly z  důvodu přípravného týdne 
škol, porad, školení BOZP, úkli-
du. Školní rok 2014/15 začíná 1. 
9. 2014 a končí 31. 8. 2015.
Děti z  jiných obcí mohou být 
přijaty k  prázdninovému provo-
zu pouze v  případě, že kapacita 
prázdninových provozů bude po-
stačující pro děti přijaté v našich 
mateřských školách. 
Na  základě přihlášky dětí z  ji-
ných obcí jiných mateřských škol 
o tom rozhodne ředitelka po do-
hodě s vedoucí učitelkou. Všech-
ny děti chodící v  prázdninovém 
provozu školy platí plné školné 
ve výši 360 Kč. Děti přijaté k do-
cházce do mateřské školy k 1. 9. 
2014 ze zápisu 2014 mohou na-
stoupit až od 1. 9. 2014 školního 
roku 2014/15. 

Božena Suchánková, ředitelka

Prázdninový provoz MŠ

Dnes, 14. května 2014, 
uplynulo 17 let od úmrtí pana 

Milana Šíbla. 

S láskou vzpomíná rodina.

Dnes, 14. května 2014, 
by oslavila 27. narozeniny 

Veronika Peroutková 
z Pustiny, 
která tragicky zahynula 
při autonehodě.

S bolestí a smutkem vzpomíná 
rodina Peroutkova.

❧ Kdo ve svém srdci pro nás tolik 
lásky měl, ten s námi žije dál, 
ten nikdy nezemřel. ❧

Dne 10. května 2014 jsme si 
připomněli 7. výročí úmrtí pana 

Zdeňka Kostečky 
z Netína.

Stále vzpomíná manželka 
a děti s rodinami.

Vzpomínky

❧ Byl jsi plný života, Tvá mysl 
plná snění a nikdo z nás se nena-
dál, jak rychle se vše změní.
Utichly kroky i Tvůj hlas, ale Tvůj 
obraz, zůstává v nás. ❧

Dne 12. května jsme vzpomněli 
10. výročí úmrtí pana 

Jiřího Havlíčka 
z Oslavice.

S láskou vzpomínají manželka, 
synové Jiří a Jakub, rodiče, 

sourozenci a celá rodina.

Dne 20. 5. 2014 tomu bude rok, 
co nás opustil manžel, tatínek, 
dědeček a bratr, pan 

Josef Belháč 
z Velkého Meziříčí.

Stále s láskou vzpomínáme...
Manželka a dcery s rodinou

Dne 16. 5. 2014 
v 18 hodin 

se v kulturním domě 
v Dobré Vodě 

uskuteční  

setkání 
s Kouzelným 

Martinem 
– výrobcem origami, 

mistrem iluze
 a karetních triků.

 Všichni jste srdečně zváni.

Dne 17. 5. to bude rok, co jezdíš po nebeských cestách. 
Nezapomeneme.   Kamarádi motorkáři

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE VM
14. KVĚTNA OD 10.30 DO 17.00 

KOMENSKÉHO 10/2, VELKÉ MEZIŘÍČÍ
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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, Try-
gve 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 ve Velkém Meziříčí 14. a 22. června

kph – nová nabídka sezony 2014/2015

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 violoncello, 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 uve-
dení 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 doprovodné 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: program@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 talentovaní žáci 
ZUŠ Velké Meziříčí. Těmito produkcemi v  souvislosti s  koncerty špičkových 
umělců podporujeme unikátní vzdělávací systém našeho hudebního školství. 
Všechny koncerty se konají v sále Jupiter clubu v 19 hodin. Změna programu 
vyhrazena.                                                                                                                       -prog-

Dne 14. 5. 2014 proběhne poslední koncert v rámci KPH: 
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, v 19 hodin

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 
prospěšná idea může v rukou „nepravých“ stát pas-
tí pro ty slabší, hledající. Reflexe dnešní společnos-
ti, našich představ a snů… Děj je zasazen do pro-
středí fiktivního 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 označo-
vat jen produkty ekologického zemědělství, může 
znamenat i něco jiného. Dříve člověk hledal uzná-
ní 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!              

Sobotní odpoledne ve  Špitálku patřilo všem příz-
nivcům místního pěveckého sboru Magna Diesis. 
Je již tradicí, že sbor dvakrát do roka předvede ve-
řejnosti, co za těch několik měsíců nacvičil. Tento-
krát byl ale koncert přece jen něčím výjimečný, a to 
veřejnou premiérou naší nové sbormistryně Maria-
ny Ambrožové.
Na začátku koncertu jsme mezi posluchači přivíta-
li holandské přátelé a potom už zazněl výběr z Pěti 
postních motet od Antonína Tučapského. Následo-
val sólový zpěv Vojtěcha Sklenáře a na závěr kon-
certu jsme za doprovodu varhan zazpívali skladbu 

Stabat Mater od Františka Tůmy, která dala i název 
celému vystoupení.
Kdo koncert nestihl, ten bude mít ještě příležitost 
si nás poslechnout příští týden v kostele sv. Mikulá-
še ve Velkém Meziříčí, kde zazpíváme v rámci akce 
Noc kostelů (23. 5. 2014 ve 22 hodin).
Děkujeme všem, kteří nám s realizací koncertu po-
mohli. 
Děkujeme Marianě, která se nás „ujala“ a doufáme, 
že takovýchto vydařených koncertů nás ještě čeká 
spousta.

Veronika Miškelová, foto: archiv Magny Diesis

Koncert pěveckého sboru Magna Diesis Alfréd Strejček představí Alchymii lásky 

Záznam z loňských královniček sledujte 
v cyklickém pořadu České televize
NAŠE TRADICE, 
neděle 18. května 2014 v 17.20 hodin 
http://www.ceskatelevize.cz/porady

Královničky v pořadu ČT – 18. 5. 2014

KRÁLOVNIČKY 2014:
Březské u Velké Bíteše 8. června 2014
Svatodušní obchůzka dívek po vsi s prová-
děním obřadních zpěvů a tanců 
začátek v 15 hodin
Žehnání ratolestí v pátek 6. června při ve-
černí mši svaté ve farním chrámu sv. Jana 
Křtitele ve Velké Bíteši

-ss-
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fotbal

Na  první letošní závod Alpe 
Adria jsme jeli plni očekávání, 
protože po  třech letech závodě-
ní v kategorii supersport jsme se 
rozhodli startovat ve  více pres-
tižní kategorii superstock 600, 
kde bylo přihlášených 23 jezdců 
místo 6 v  kategorii supersport. 
V pátek nás čekal první volný tré-
nink, ve kterém se nám podařilo 
zajet čas 1:20,6, což bylo naše ma-
ximum z roku 2012, kdy jsme zde 
jeli v kategorii supersport poprvé. 
Druhý trénink jsme po konzulta-
ci nasadili novou zadní pneuma-
tiku a podařilo se nám dosáhnout 
času 1:19,0. To bylo velice pozi-
tivní a  podle dat jsme měli ještě 
velké rezervy! Na třetí volný tré-
nink zapršelo, a  bohužel jezdec 
ve druhém kole lehce upadl, a tím 

byl pro pátek konec. První sobot-
ní kvalifikace probíhala na mok-
rém povrchu a jelo se na mokrých 
pneumatikách.
Viktor Dušek: „Dařilo se mi dr-
žet krok s Danielem Bukowským 
a jeli jsme o první místo, bohu-
žel, trať osychala, už jsem neměl 
v  dobré kondici zadní pneuma-
tiku a propadl jsem se na devá-
té místo. Druhá kvalifikace se 
opět jela na polomokré trati, kde 
jsem nedokázal zajet rychlé kolo 
a byla z toho až 11. startovní po-
zice.“
První závod jezdec docela dobře 
odstartoval a snažil se jít dopředu 
a dostal se na šesté místo. Jenom-
že dvě kola před cílem chyboval 
a  propadl se na  deváté místo 
v cíli.

Druhý závod byl poznamenán 
propadající se brzdovou páčkou, 
kdy byl Dušek cca ve čtvrtém kole 
donucený si ji přeštelovat, a to ho 
stálo tři startovní pozice, kdy ztra-
til pět sekund. „Jak jsem zjistil, že 
páčka už funguje, začal jsem stíhat 
skupinku přede mnou. Když jsem 
se dostal na  záda triu Boccalari, 
Chalupa, Pončík a chystal jsem se 
je předjet, došlo k zastavení závo-
du z důvodu havárie, a tím z toho 
bylo až desáté místo v cíli,“ popsal 
Dušek.
Víkend to pro tým DRT racing-
nebyl vůbec úspěšný a opravdu se 
jej štěstí nedrželo.
Nicméně by chtěl poděkovat 
svým partnerům, mechanikům 
a dataři za skvěle odvedenou prá-
ci.

Jezdci Duškovi se o víkendu nevedlo

DRT racing team

I. B třída mužů skupina B
Měřín – Stařeč 4:1
Křižanov – Kouty 3:0
Vladislav – Velká Bíteš B 3:1
Přibyslavice – Radostín n. O. 
6:0
1. Vladislav 21 15 3 3 48:22 48
2. Měřín 21 14 2 5 59:28 44
3. Kouty 21 13 1 7 54:29 40
4. Šebkovice 21 12 3 6 49:39 39
5. Bystřice nad P. B 21 11 0 10 56:54 33
6. Studenec 21 9 2 10 33:33 29
7. Přibyslavice 21 8 3 10 25:46 27
8. Radostín n. O. 21 7 5 9 38:46 26
9. Velká Bíteš B 21 7 5 9 25:36 26
10. Telč 21 5 10 6 25:31 25
11. Stařeč 21 6 4 11 34:34 22
12. Křižanov 21 6 4 11 34:40 22
13. Kněžice 21 5 6 10 31:41 21
14. Jakubov 21 3 4 14 31:63 13

OP mužů II. třída
Rovečné – Moravec 1:3 (0:1)
Branky: Petr Miloš – Mičánek 
Libor, Kudiovský Filip, Kovář 

František. Rozhodčí: Sláma Ka-
mil, Mach Josef ing., Soukupová 
Věra; ŽK: 2:1.
Počítky – Os. Bítýška 3:3 (1:2)
Branky: Drejček Ondřej, Hoří-
nek Jakub, Svoboda Adam – Na-
vrátil Antonín, Karmazín Tomáš, 
Jelínek Pavel. Rozhodčí: Bílek 
Zdeněk, Juda Jaroslav, Dítě Ra-
dek; ŽK: 0:1.
Bory – Rozsochy 3:4 (0:2)
Branky: Karásek Jan, Špaček Mi-
lan, Vávra Martin – Bureš Petr 3, 
Zítka Jiří. Rozhodčí: Beneš Jiří 
mgr., Keř Jaroslav, Soukup Jiří.
Bory – Rovečné 8:0 (3:0)
Branky: Vávra Martin 3, Chalupa 
Vojtěch 3, Špaček Milan, Švoma 
Pavel. Rozhodčí: Juda Jaroslav, 
Trávníček Jiří, Keř Jaroslav.

Nová Ves B – Moravec 1:1 (0:1)
Branky: Pohanka Tomáš – Kovář 
František; Rozhodčí: Žilka Jan st., 
Večeřa Pavel. ŽK: 2:2; ČK: 0:1.
Bohdalov – Os. Bítýška 4:1 (2:1)
Branky: Křesťan David 2, Jaroš 
Pavel 2 – Žák Vlastimil; Rozhod-
čí: Šoustar Jaroslav, Štefka Stani-
slav; ŽK: 2:4.
1. Moravec 20 14 4 2 62:28 46
2. Hamry 20 14 3 3 61:30 45
3. Rozsochy 20 12 4 4 34:19 40
4. Nová Ves B 20 11 5 4 47:23 38
5. Svratka 20 9 4 7 34:32 31
6. Bory 20 9 2 9 54:43 29
7. Rad. Svratka 20 7 7 6 33:36 28
8. Os. Bítýška 20 7 3 10 30:40 24
9. Počítky 20 7 2 11 31:51 23
10. Nedvědice 20 7 1 12 34:47 22
11. Bohdalov 20 6 3 11 37:39 21
12. Bobrová 20 6 3 11 34:41 21
13. Věchnov 20 6 1 13 27:56 19
14. Rovečné 20 3 2 15 24:57 11

Zdroj: www.fotbal.cz

Lukáš Horký s extraligovým klu-
bem Talent MAT Plzeň získal ex-
traligový mistrovský titul. 
Za  ziskem titulu šla Plzeň 
od  začátku sezony. Forma pl-
zeňského týmu vrcholí v  nad-
stavbové části, kdy ještě nepro-

hrála ani jedno utkání. O svém 
prvenství Talent MAT rozhodl 
v  sobotním utkání v  Lovosi-
cích vítězstvím 29:28. Lukáš 
přispěl k  výhře třemi trefami 
a  v  utkání patřil k  tahounům 
družstva.

Plzeň tedy získala čtyřicet sedm 
bodů a  tři kola před koncem 
soutěže se stala Mistrem České 
republiky.
Lukášovi jeho mateřský oddíl 
Házené TJ Sokol Velké Meziříčí 
gratuluje! 

Házenkář Lukáš Horký slaví zisk titulu

FC Sparta Brno B – FC VM 6:0 
(2:0)
Sestava: Michut – Kurečka, Vo-
neš, Vrtal, Benda – Nevoral, Ha-
vlíček, Votoupal, Havlín, Pavlíček 
– Pech.
Úvod fotbalového utkání patřil 
hostům, kteří svým aktivním po-
hybem získali mírnou převahu. 
Bohužel ji nedokázali přetavit 
v  nic více než dva rohy a  jednu 
střelu z uctivé vzdálenosti. Ve 22. 
minutě domácí naopak využili 
hanebně zahraného trestného 
kopu k  rychlému protiútoku, 
který skončil vedoucí brankou. 
Domácí se uklidnili a  naplno 
začali předvádět své fotbalové 
dovednosti. Jejich převaha byla 
korunovaná brankou do  šatny, 
po rohovém kopu.
Druhý poločas zahájili hosté nej-
hůře, jak mohli. Po  nešťastném 
zákroku Michuta inkasovali hned 
v první minutě a za stavu 3:0 bylo 
po zápase. V pohodě hrající domá-
cí pak ještě přidali další tři branky.
FC VM – 1. FC Viktorie Přerov 
3:1 (3:0)
Sestava: Michut – Kurečka, Vo-
neš (50. Chytka), Novotný, Cha-
lupa (65. min. Pavelec) – Nevoral, 
Havlíček, Ráček, Pavlíček – Pech 
(88. min. Minařík), Prchal (75. 
min. Puža).

Domácí přivítali svého soupeře 
se snahou odčinit poslední dvě 
nevydařená utkání. A  že to my-
slí vážně, ukázali hned ve druhé 
minutě. Po centru Ráčka se nád-
herně trefil Prchal. Hned za  pět 
minut se ve  velké šanci objevil 
s chutí hrající Havlíček. Chybělo 
jen přesnější zakončení. Dru-
há branka přišla ve  21. minutě. 
Po  přesném rohu Nevorala zvý-
šil na 2:0 Voneš. Vydařený polo-
čas pak korunoval ve 39. minutě 
Pech, kterému Havlíček předložil 
branku jak na zlatém podnosu. 
Do  druhého poločasu nastoupili 
hosté s odhodláním něco s utká-
ním ještě udělat. Jejich zvýšená 
aktivita se promítla v  mírnou 
převahu. Sami však mohli ve 46. 
minutě ještě jednou inkasovat. 
Po  Havlíčkově trestném kopu se 
na  malém vápně dostal k  míči 
Pech. Bohužel nastřelil jen bran-
káře. V  51. minutě uchránil do-
mácí od  inkasované branky po-
hotovým zákrokem Michut. O tři 
min. později však již brance ne-
zabránil. Domácí nechali hostu-
jícímu záložníkovi až příliš pro-
storu, a ten naservíroval na malé 
vápno zcela nekrytému Bielkovi, 
3:1. Nic víc však zodpovědně hra-
jící domácí svému soupeři nedo-
volili. -kli-

Dorost odčinil prohru

Volejbalový turnaj mixů

17. května 2014 
od 8.30 do 17.00 v Areálu 
zdraví ve Velkém Meziříčí
Po turnaji následuje After 
Party s DJ's

Více na Facebooku:
https://www.facebook.com/
sufanivm

O ZlatéhO šufana

V  pondělí 5. května  2014 na  Tyršově stadionu 
v  Opavě proběhl první kvalifikační závod letošní 
Čokoládové tretry.
V  konkurenci 40 závodníků dosáhl náš člen So-
kola Velké Meziříčí Petr Vokoun nejlepšího času 
a v závodě zvítězil. Tímto vítězstvím si zajistil účast 
ve  finálovém běhu, který bude stejně jako loni 
v programu Zlaté tretry Ostrava. Letos tento mítink 
proběhne 17. června 2014. 
Zuzka Rašovská obsadila krásné 4. místo a finálová 
účast jí zatím o nějakou sekundu unikla. Má mož-
nost zabojovat ještě v dalších sedmi kvalifikačních 
závodech. 
Velkomeziříčští sokolíci se tedy na  atletickém sta-
dionu opět neztratili a  skvěle reprezentovali naše 
město. 

Mladí atleti uspěli v Čokoládové tretře

Text a foto: Miloš Vokoun

Slza – Pobřeží kocoviny 4:1 (2:0)
Flamengo – Kittydogs United 
9:2 (4:0)
The Lost Generation – La Buca-
ñeros 0:12 (0:7)
Kašpaři VM – SK Mostiště 1:0 
(0:0)
1. La Bucañeros 15 13 1 1 94:24 40
2. Woolloomooloo Bay 14 11 1 2 88:22 34
3. Slza VM 14 10 2 2 52:27 32
4. Flamengo 14 8 2 4 64:40 26
5. SK Mostiště 14 8 2 4 35:18 26
6. Pobřeží kocoviny 15 6 1 8 38:41 19
7. Kašpaři VM 15 5 1 9 23:44 16
8. Kittydogs United 14 3 1 10 24:85 10
9. Oslavice 12 1 4 7 28:47 7
10. FC Wiegel VM 14 2 1 11 19:66 7
11. The Lost Generation 15 1 4 10 15:66 7

-bíl-, foto: Jitka Plašilová

La Bucañeros si upevnili vedení MKVM

Hokejové mužstvo Old boys Velké Meziříčí se zúčastnilo ve dnech 29. 
4.–4. 5. největšího hokejového amatérského turnaje v Evropě. Hrál se 
na šesti nově postavených stadionech v hlavním městě Rize. Šedesát 
mužstev z deseti zemí bylo rozděleno do dvanácti skupin dle věku. Old 
boys hráli ve skupině nad 50 roků. Po výhrách nad týmy z domácího 
Lotyšska a prohrách s finským Pelivaarit a ruským Petrohradem, jsme 
se znovu ve čtvrtfinále utkali s SKA Petrohrad. Náš tým s věkovým 
průměrem 58 roků na  bývalé mistry Ruska, někteří hráči byli i  mi-
stry světa, pochopitelně nestačil a  podlehl 13:1. Již před samotným 
zápasem jsme viděli obrovské rozdíly týmů, když mužstvo Petrohradu 
mělo velký realizační tým s kustody, maséry, dokonce mělo i brusiče.
Nikdo z nás však účasti nelitoval i přes dlouhou cestu auty – 1 cesta 
– 1300 km a 20 hodin. Prohlédli jsme si čisté a udržované historické 
město Rigu, samozřejmě i s písčitými plážemi u moře. Jako jediný tým 
z Česka jsme ocenili perfektní organizaci turnaje s podporou sponzo-
rů a státních orgánů. Zážitkem bylo setkání s bývalým reprezentantem 
a později trenérem Lotyšska Helmutem Balderisem nebo představení 
hráčů Oilers Oslo na slavnostním ceremoniálu. Hráli ve skupině nad 
65 roků, ale žádný z těchto patnácti hráčů neměl pod 75 roků! Neuvě-
řitelné, co pro některé sport a samotný hokej v životě znamená. 
Po úspěšném návratu domů se chystáme na další turnaje a zápasy. Všichni 
chceme svým zápalem pro hokej ve svém věku ukázat, že ještě nepatříme 
do starého železa, že se dokážeme „pohnout“, což mnohem mladším roč-
níkům, kvůli pohodlnosti, často chybí.

Hokejové mužstvo Old boys sehrálo amatérský turnaj v Lotyšsku

-vid-, foto: archiv Old boys

První letošní start absolvovala 
Martina Homolová v  dresu AK 
Olymp Brno v  moravské části 
soutěže družstev juniorů a  juni-
orek.
Na 100 m zvítězila v osobním re-
kordu 12,36 s, v  běhu na  200 m 
obsadila 2. místo za 25,60 s.

-vill-, foto: archiv atletiky

Martina Homolová 
startovala 
za brněnský Olymp

-šid-
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1. kolo krajského přeboru mlad-
šího žactva ve vícebojích
V  sobotu 10. května proběhlo 
na  atletickém stadionu v  Paco-
vě první kolo krajského přeboru 
mladšího žactva (ročníky 2001 až 
2002) ve  vícebojích. Disciplíny: 
60 m překážek, 60 m, dálka, kri-
ket a  800 m. V  této soutěži mo-
hou startovat i  malí atleti z  pří-
pravek (roč. 2003 a 2004).
Někteří naši atleti nestartovali 
ve  všech disciplínách pětibo-
je, proto uvádíme ve  výsledcích 
i  úspěšné výkony v  jednotlivých 
disciplínách. 
Z výsledků: pětiboj děvčata
16. Hanka Krčálová 1455 bodů 
17. Zuzana Rašovská (r. 2003) 
1440 bodů 
pětiboj chlapci
9. Petr Vokoun (r. 2003) 994 bodů
23. Jakub Krejčí 724 bodů
jednotlivé disciplíny
800 m
6. Petr Vokoun

5. Zuzana Rašovská
12. Jakub Krejčí
60 m překážek
1. Petra Kašová
kriket
3. Amálie Dvořáková
5. Hanka Krčálová
2. kolo kr. přeboru družstev
V  neděli 11. května pokračoval 
za chladného počasí krajský pře-

bor družstev mužů, žen, juniorů, 
juniorek, dorostenců, doroste-
nek, žáků a žákyň.
Nejkratší sprint žákyň opět vy-
hrála Karolína Jelínková, ve výšce 
žáků zvítězil Pavel Hekrdla.
Další závody družstev nás če-
kají o  víkendu 24. a  25. května 
v Humpolci a v Třebíči.
Z výsledků: 

žactvo 
60 m 
1. Karolína Jelínková 8,46 s
9. Tereza Křivská 8,88 s
100 m překážek
3. Eliška Běhounková 17,50 s
výška
1. Pavel Hekrdla 160 cm
2. Eliška Běhounková 140 cm
dorost
100 m
2. Petra Macková 13,34 s
6. Julie Ráčková 14,34 s
400 m
3. Jan Ambrož 58,96 s
100 m překážek
3. Adéla Strnadová 17,48 s
dálka
4. Petra Macková 418 cm
8. Adéla Strnadová 394 cm
koule 3 kg
5. Petra Macková 7,82 m
6. Adéla Strnadová 7,52 m
koule 5 kg
8. Jaroslav Běhounek 7,81 m

-vill-, foto: archiv atletiky

Atleti se o víkendu sjeli na krajský přebor do Pacova
2. liga házené ml. dorostenek
TJ Sokol VM – DHK Zora Olo-
mouc B 21:23 (7:9)
Posledním domácím soubojem 
se s  věkovou kategorií mladších 
dorostenek loučila pětice našich 
hráček (Soňa Bačová, Romana 
Doležalová, Denisa Janečková, 
Eliška Koudelová a Kateřina Zá-
višková), které převzaly z  rukou 
trenérů symbolická trička. 
Pak už následoval přímý souboj 
o prvenství ve druholigové soutě-
ži, v němž bylo od úvodních mi-
nut k vidění oboustranné vysoké 
nasazení, ale i výrazná nervozita 
hráček. Vynikaly výkony bran-
kářek nad důvtipem a  přesností 
střelkyň. O  tom svědčí i  to, že 
z  celkového počtu 57 vyprodu-
kovaných střeleckých pokusů 
za prvních třicet minut skončilo 
v  síti gólmanek pouze šestnáct! 
Domácí celek podporován hlasi-
tou diváckou kulisou po prvních 
dvacet minut hry držel nejtěsněj-
ší vedení, když se dokázal častěji 
dostávat do  bezprostřední blíz-
kosti olomoucké branky. V  roz-
mezí 20.–26. minuty jsme však 
zbytečně chybovali a kvůli tomu 
měli tento časový úsek „hluchý“. 
Hanačky toho dokonale využily 
ve  svůj prospěch a  na  přestávku 
odcházely s dvougólovým násko-
kem. Nástup do druhého poloča-
su měl lepší soupeř, když dokázal 
i  přes naši vysunutou obranu 
trpělivě dohrávat akce do konce. 

Postupně se náš výkon zvedal, 
když v celkové bilanci jsme měli 
o  sedm střeleckých pokusů více. 
Za stavu 17:17 v padesáté minutě 
jsme opovrhli vyloženou gólov-
kou. Následně soupeřky začaly 
opět nacházet výraznější sku-
linky v  naší obranné fázi, čímž 
si udržovaly náskok. I  přes dva 
oddechové časy, enormní snahu, 
řadu změn v  rozestavení jsme 
již nedokázali srovnat brankový 
poměr a  nakonec dvougólovým 
rozdílem prohráli, ŠKODA... 
Poslední soutěžní utkání o  cel-
kovou druhou příčku v  tabulce 
sehrajeme příští sobotu na  hři-
šti Hodonína, se kterým ovšem 
máme pasivní bilanci.
Sled branek – 1:0, 2:1, 2:3, 5:3, 
6:4, 6:8, 7:8, 8:10, 10:13, 12:14, 
14:15, 15:17, 17:17, 17:20, 20:21, 
20:23. 7m hody 3/3:4/2, vylouče-
ní 1:2. Počet střel 54:48.
Hrály: Jarmila Šabacká – Ka-
teřina Závišková (7/3), Denisa 
Janečková (6), Eliška Koudelová 
(5), Soňa Bačová (2), Romana 
Doležalová (1), Andrea Rymešo-
vá, Lucie Teplá, Kristýna Cahová, 
Zuzana Matoušková, Michaela 
Zedníčková, Eliška Buchtová. 
Trenér ing.  Vincenc Záviška, 
Radka Zedníčková. 
1. DHK Zora Olomouc B 11 9 1 1 311:208 19
2. V. Meziříčí 11 8 0 3 297:247 16
3. HK Hodonín 10 7 0 3 264:216 14
4. H. Brod 11 6 0 5 292:277 12
5. DHK Pardubice 11 3 1 7 252:315 7
6. Zábřeh 11 2 1 8 228:305 5
7. Karviná 11 1 1 9 225:301 3

Mladším dorostenkám 
první místo těsně uniklo

-záv-

1. A tř., sk. B 
FC VM B – Sokol Hrotovice 0:4 
(0:1)
Rozhodčí: Beseda – Pojezný, 
Pfeifer. Diváci: 60. Branky: 2× 
Furiš (44.), (76.), Salák (48.), 
(63.). Karty: žlutá – Souček (2.), 
Vítek (34.), Liška (78.), Večeřa 
(85.). Sestava: Jícha – Maloušek 
(46. Vyskočil), Souček, Halámek, 
Kafka – Vítek (70. Kameník), Ši-
máček (46. Caha), Bradáč (56. 
Pokorný), Láznička – Liška, D. 
Smejkal (66. Večeřa)
Fotbalové utkání jsme hráli 
na  přírodní trávě. K  záchranář-
skému souboji nás posílili hráči 
z  A  týmu. Pro zranění nemohl 
nastoupit Malec, Netolický a Ve-
selý.
Na  začátku prvního poločasu 
přihrál Furiš krásný míč do  uli-
ce na  rozeběhlého Hutaře, ale 
ten střílel jen vedle brány. Ve 20. 
minutě se dostal v tváři tvář před 
brankáře Jíchu Salák, ale naštěs-

tí střílel jen mimo bránu. O dvě 
minuty později Smejkal poslal 
z větší vzdálenosti míč na bránu, 
ale brankář Slatinský míč vyra-
zil na  roh. Ve  23. minutě obešel 
Salák tři naše hráče a poté si na-
razil s  Pokorným, ale Salákova 
střela z prvé skončila vysoko nad 
bránou. Ve  29. minutě zlikvido-
val Jícha střelu zdálky vyslanou 
Furišem. Ve  37. minutě napřáhl 
z větší vzdálenosti Kafka, ale jeho 
jedovatou střelu vyrazil Slatin-
ský na břevno a odtud se odrazil 
míč k nabíhajícím Vítkovi, který 
z prvé vystřelil na bránu, ale Sla-
tinský excelentně vyrazil míč no-
hama mimo bránu. Ve 42. minutě 
poslal David roh do malého váp-
na, kde stál nepochopitelně úplně 
volný Salák, ale ten trestuhodně 
přestřelil bránu. Ve  44. minutě 
jsme obranným zákrokem naší 
obrany vyrazili míč mimo brá-
nu a poté dokázal Pokorný projít 
lehce přes Malouška a  následně 

přihrál míč Furišovi, který doká-
zal protlačit míč do brány, 0:1.
Na  začátku druhého poločasu 
ve 48. minutě Kafka přihrál těžký 
míč do středu hřiště na Bradáče, 
kterému míč odebral rozeběh-
lý Furiš a  následně postupoval 
sám na  naši otevřenou obranu 
a  těsně před středovou obranou 
vyslal do  kolmice Saláka, který 
se nemýlil, 0:2. V  57. minutě se 
do vážné šance dostal po dlouhé 
době Liška, ale jeho střelu doká-
zal Slatinský zlikvidovat. V  62. 
minutě jsme zbytečně ztratili míč 
v ofenzivě, kde míč opět zachytil 
Furiš a  následně po  projití stře-
dem hřiště vyslal mezi obránci 
opět Saláka, který prostřelil bran-
káře Jíchu. V 67. minutě se dostal 
do gólové šance Kafka, ale tomu 
se míč před brankářem zasekl 
mezi nohama. V 76. minutě Fu-
riš prošel z lajny do středu hřiště 
přes čtyři naše hráče a  následný 
únik zakončil gólem, 0:4. V  zá-

věru zápasu dokázal obejít vy-
běhlého brankáře Večeřa, ale ten 
nedokázal poslat míč do prázdné 
brány.
„Utkání se mi velmi špatně hod-
notí, protože jsme dnes podali 
velice špatný výkon. Soupeř hrál 
velmi jednoduchý přímočarý 
záchranářský fotbal. Nedařily se 
nám finální přihrávky a  na  můj 
vkus jich teda bylo požehnaně. 
Zápas byl z naší strany pohybově 
katastrofální. Hrotovice předved-
ly bojovný výkon a  zaslouženě 
i vyhrály,“ uznal po zápase trenér 
Libor Smejkal mladší.
1. Herálec (ZR) 21 12 5 4 60:29 41
2. Žďár n. Sáz. B 21 12 4 5 65:31 40
3. Želetava 21 12 3 6 55:33 39
4. Nová Ves 21 12 2 7 40:28 38
5. SFK Vrchovina B 21 11 4 6 38:24 37
6. Rantířov 21 9 4 8 48:54 31
7. Budišov-Nárameč 21 7 9 5 43:43 30
8. HFK Třebíč B 21 8 5 8 37:36 29
9. Štěpánov n. S. 21 8 3 10 37:42 27
10. V. Meziříčí B 21 7 3 11 44:47 24
11. Hrotovice 21 6 4 11 27:46 22
12. Rapotice 21 5 5 11 34:52 20
13. Křoví 21 5 3 13 32:66 18
14. Stonařov 21 5 2 14 27:56 17

Hrotovice v Meziříčí zaslouženě zvítězily

-ls- Soutěž v sekání ruční kosou, motorovým trak-
tůrkem nebo ruční pojezdovou sekačkou.
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

sekáč z fajťáku

V  neděli 4. května družstvo 
mladších žáků házené vyrazilo 
na  turnaj Ligy Vysočiny do  Ha-
vlíčkova Brodu. Bohužel na  tur-
naj nejela naše stálá brankářská 
dvojice, a tak jsme museli v bráně 
improvizovat. Těžkého úkolu se 
však na  jedničku zhostili Honza 
Hnízdil a Kuba Benda.
V  prvním zápase jsme se střet-
li s  vedoucím celkem soutěže, 
Novým Veselím A. Jako tradič-
ně jsme se soupeřem drželi krok 
pouze v prvním poločase v osobní 
obraně. Po změně stran si Veselští 
udržovali mírný náskok a  zápas 
skončil 12:15 v  náš neprospěch. 
Nicméně je nutné podotknout, že 
proti tomuto soupeři je to zatím 
nejlepší výsledek v  této sezoně. 
Ve  druhém střetnutí proti nám 
stál naopak poslední tým soutě-
že, a  to Chrudim. Kluci od  za-
čátku na  nic nečekali a  po  osmi 
minutách bylo o našem vítězství 
naprosto rozhodnuto (12:2). 
Ve druhém poločase jsme nic ne-
podcenili, hráli jsme s velkou bo-
jovností a chutí a přidávali jeden 
gól za druhým. Na konci zápasu 
na tabuli svítil až neuvěřitelný vý-
sledek 30:2. Takovým výsledkem 
se nemůže v  probíhající sezoně 
žádný jiný tým pochlubit! 

V  dalším zápase jsme se utkali 
s  Novým Veselím B. Tento zá-
pas jsme měli od  začátku pevně 
ve svých rukách a po velmi dob-
rém kolektivním výkonu jsme za-
slouženě vyhráli 18:6.
V posledním zápase proti domá-
címu Havlíčkovu Brodu jsme bo-
hužel už neměli k dispozici výbor-
ně hrajícího Kubu Bendu, a  tím 
pádem jsme neměli ani jednoho 
hráče na  střídání. Kluci nicméně 
bojovali a  rvali se o  každý míč. 

Bohužel, soupeř byl v závěru šťast-
nější a nakonec slavil výhru 17:14. 
Sice jsme skončili na třetím mís-
tě, ale herní projev byl velice dob-
rý. Nejlepším střelcem byl Štěpán 
Fiala. Sestavy a branky: Jan Hníz-
dil – Štěpán Fiala (30), Vojtěch 
Svoboda (23), Jakub Benda (10), 
Dominik Šroler (5), Roman Ju-
hoš (3), Alex Cerkal (2), Matouš 
Malec (1). Trenéři: Petr Kaštan, 
Vlaďka Horáková, Ladislav Šidlo.

Text a foto: Petr Kaštan

Žáci v Havlíčkově Brodě dvakrát vyhráli
MSD, sk. D, středa 7. 5.
FK Pelhřimov – FC VM 6:1 (4:0)
Branky: 5., 18. Niederle, 17., 59. 
Homolka, 26. Krtek, 62. Dýnek. 
Rozhodčí: Michal Stehlík – Tomáš 
Klement, Petr Šula. Delegát FAČR: 
Jan Prokeš. ŽK 3:1 (53. Bartoň, 61. 
Dýnek, 88. Naniáš – 47. Pokorný). 
Bez ČK. Rohy: 4:9. Ofsajdy: 1:2. Di-
váci: 150. Sestava FC VM: Simandl 
– Vyskočil, Šimáček, Souček, Mu-
cha Z. (46. Bradáč) - Liška (59. 
Caha), Krejčí (64. Ráček), Pokorný, 
Dufek – Simr, Smejkal. Trenér: Li-
bor Smejkal.
Na  mokrém trávníku začali do-
mácí od podlahy již od úvodních 
minut a Meziříčí první půlhodinu 
vůbec nešetřili. Již ve 2. min. Nie-
derle  z  dobré příležitosti jen pře-
střelil. O  chvíli později velkome-
ziříčská obrana nezvládla svůj aut 
a  Niederle po  klasické české ulici 
poprvé propálil gólmana Siman-
dla. Rázně tak dal zapomenout 
na  svoje úvodní střelecké selhání. 
Útočná domácí smršť však měla 
mnoho dalších pokračování. Zane-
dlouho Homolka připravil ideální 
příležitost ke skórování pro Krtka, 
ale jeho zakončení po zemi chybě-
lo pár decimetrů. V dalším nájezdu 
svedl sprinterský souboj o míč Bar-
toň se Simandlem, střelu však stačil 

gólman vyrazit na roh. Další šance 
domácích přišla na řadu v 17. min. 
Niederle si u lajny pohrál se Souč-
kem a  na  jeho přesný centr čekal 
na zadní tyči široko daleko neobsa-
zený Homolka, který hlavou přidal 
druhý domácí gól. O minutu poz-
ději rozklížená obrana hostů opět 
propadla, Benda si zaútočil, ulicí 
našel Niederleho, který dělovkou 
z několika metrů a  s pomocí levé 
tyče dal už na  3:0. Bartoň zopa-
koval stejnou herní variantu jako 
Niederle při druhé brance s  Ho-
molkou. Na  konci stál ale kano-
nýr Krtek. Také jemu nesourodá 
obrana Velmezu dopřála nebývale 
mnoho prostoru k zakončení, kte-
rým pochopitelně domácí kapitán 
nepohrdnul a zapsal se do střelecké 
listiny – 4:0. Po půlhodině domá-
cí hráči ubrali ze svého tempa. 
V  něm hosté poprvé zahrozili 
nepřesnou střelou Krejčího ze 
střední vzdálenosti a  dvě minu-
ty před koncem poločasu vyhrál 
důležitý souboj brankář Mora-
vec s nebezpečně dotírajícím Si-
mrem.
V druhé půli zápasu ve 49. min. 
zahrozil Pokorný, který přešel 
přes několik domácích hráčů. 
Jeho střele scházela přesnost. 
V  59. min. Pelhřimovští před-

vedli jak přes kopírák další akci 
zprava, Bartoň si opět zopakoval 
přesný centr a  roli střelce vzal 
na  sebe znovu trestuhodně ne-
obsazený Homolka – 5:0. O  tři 
minuty později Niederle u  lajny 
obešel nesmyslně vyběhnutého 
brankáře Simandla. Niederleho 
přihrávku pod sebe zachytil Dý-
nek a  placírkou úspěšně složil 
letošní divizní gólovou premi-
éru – 6:0. Tempo Pelhřimova 
poté přešlo do klidového režimu, 
čehož hráči Velkého Meziříčí vy-
užili ke  vstřelení čestného úspě-
chu. Prosadil se, po  přihrávce 
Šimáčka ze střední vzdálenosti, 
naprosto volný Simr. Obávaný 
divizní střelec Velkého Meziříčí 
Simr ještě jednou nebezpečně 
pálil v 77. min., pozorný Moravec 
se už překvapit nenechal. 
Velkomeziříčští nebyli v tomto du-
elu ve své kůži. Chybělo jim několik 
hráčů základu a na jejich výkonu to 
bylo znát. Hořeli zejména v obran-
né činnosti, kdy mnohokrát dopřáli 
domácím hráčům opravdu luxusní 
podmínky k zakončení.
Každé takové jejich hrubé za-
váhání domácí jedenáctka ne-
kompromisně trestala a po velmi 
dobrém výkonu zcela zaslouženě 
vyhrála. 

Fotbalisté s Pelhřimovem pohořeli

-hlá-
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Velmez má z domácího utkání jeden bod

Na  fotbal 17. května do  Ho-
donína v  16.30 RSM Hodonín 
– FC VM muži A a do Štěpáno-
va v  16.30 SK Sp. Štěpánov nad 
Svratkou – FC VM muži B
Na  malou kopanou na  umělou 
trávu za 3. ZŠ 15. května v 19.30 
Oslavice – FC Wiegel VM a  La 
Bucañeros – Slza VM
19. května v  19.00 Woolloo-
mooloo Bay – Pobřeží kocoviny 
a  Slza VM – Kittydogs United; 
ve  20.10 The Lost Generation 
– SK Mostiště a  Flamengo – 
Kašpaři VM

kdy a kaM

MSD sk. D
FC VM – SK Bystřice nad Pern-
štejnem 2:2 (2:0)
Střelci: 9. Caha, 33. Šimáček – 54. 
Holý, 71. Prášil. Rozhodčí: Chabi-
ča, Kolář, Nejezchleb. Sestava FC 
VM: Invald – Mucha Z., Souček, 
Šimáček, Krejčí – Vyskočil, Smejkal 
(83. Havlíček), Pokorný, Caha (76. 
Ráček), Dufek – Simr na  lavičce 
Simandl, Kafka, Bradáč, Beran, tre-
nér Smejkal. ŽK: Smejkal, Mucha, 
Pokorný – Vícha, Illek. Diváci: 191.
Od  první minuty viděli diváci 
svižný fotbal. Hned v 1. minutě se 
dostal ke  střele Eda Smejkal, ale 
trefil jen prostředek brány. Násle-
doval přímý kop hostů na  zadní 
tyč, jenž poslal do bezpečí Zdeněk 
Mucha. V 9. minutě byl na hranici 
vápna stažen zákrokem, za  který 
by se nemusel stydět mnohý ju-
dista, Pavel Simr. Míč si postavil 
Honza Caha a povedenou střelou 
do  levé šibenice poslal domácí 
do  vedení. V  16. minutě našel 

pronikající Zdeněk Mucha před 
vápnem Pavla Simra, ten se do-
stal do  vápna, ale Trávníčka ne-
prostřelil, k  odraženému míči se 
dostal Roman Vyskočil, ale i  ten 
trefil hostujícího gólmana. Ve 23. 
minutě nebezpečně vystřelil Holý, 
ale náš gólman byl připraven 
a s  jeho střelou si poradil. Ve 29. 
minutě si Honza Caha narazil míč 
s Pavlem Simrem, pronikl do váp-
na a  vrátil Pavlovi pěkný centr. 
Ten však hlavičkoval do tyče Tráv-
níčkovy brány, míč mířící za bran-
kovou čáru na poslední chvíli od-
kopl do bezpečí jeden z obránců. 
Ve 30. minutě vystihl Prášil špat-
nou přihrávku Milana Součka 
a  s  jeho zakončením si Roman 
Invald nadvakrát poradil. Ve  33. 
minutě našel přímý kop Jardy Du-
fka hlavu Honzy Šimáčka, a  ten 
protlačil míč do brány hostů 2:0. 
Domácí hráči se lépe pohybova-
li bez míče, dobře kombinovali 
a napadali rozehrávku soupeře.

Nástup do  druhé půle patřil 
hostům, zvýšili pohyby a  důraz 
v osobních soubojích. V 52. mi-
nutě přišel Honza Šimáček o míč, 
nebezpečnou situaci zažehnal 
Milan Souček. Z  následného ro-
hového kopu se hosté neprosadi-
li, až v 53. minutě se to povedlo 
Holému, když na  jím tečovaný 
míč nedokázal nikdo z naší obra-

ny včetně brankáře zareagovat. 
Tato branka vlila hostům elán 
a domácí hráči ztratili svoji herní 
pohodu. V  55. minutě se dostal 
po  centru Prášila k  zakončení 
Holý, ale jeho pokus jen těsně 
minul zadní tyč domácí brány. 
V  71. minutě se povedl hostům 
rychlý brejk.  Po  centru Zbytov-
ského se dostal ve vápně k zakon-

čení Prášil a prostřelil domácího 
gólmana – 2:2. Hosté se na konci 
utkání snažili o  završení obratu, 
ale domácí je již do vyložené šan-
ce nepustili, a tak si nakonec oba 
týmy připsaly po  jednom bodu. 
Domácí může mrzet neproměně-
ní šancí v prvním poločasu, hosté 
za svůj bojovný výkon ve druhém 
poločase bod zaslouženě získali.

Vyjádření trenéra Smejkala: „Náš 
výkon v  prvním poločase dal 
vzpomenout na  náš herní projev 
v podzimní části soutěže. Bohužel 
ve  druhém jsme to již nezopako-
vali a  Bystřice se díky naší chybě 
při první obdržené brance dosta-
la zpět do hry. Za svoji bojovnost 
a nasazení byla nakonec odměně-
na vyrovnávací brankou. Doufám, 
že v příštím utkání budeme schop-
ni navázat na dnešní první poločas 
a udržet ho po celý zápas.“ Nejlepší 
hráči: Smejkal, Holý, Zbytovský.

1. Vyškov 25 16 6 3 54:23 54
2. Rosice 25 17 2 6 55:26 53
3. Vrchovina 25 13 5 7 29:25 44
4. Líšeň 25 13 4 8 50:25 43
5. Polná 25 10 6 9 43:41 36
6. Velké Meziříčí 25 10 5 10 34:37 35
7. Stará Říše 25 9 8 8 32:36 35
8. Blansko 25 8 9 8 44:38 33
9. Pelhřimov 25 9 5 11 47:47 32
10. Bystřice n. P. 25 8 6 11 29:40 30
11. Uh. Brod 25 7 8 10 23:39 29
12. Bystrc 24 7 7 10 36:41 28
13. Hodonín 25 5 12 8 29:36 27
14. Napajedla 25 7 4 14 25:42 25
15. Bohunice 25 5 7 13 27:46 22
16. Tasovice 24 5 6 13 27:42 21

-myn-, foto: Antonín Dvořák

Miroslav Zapletal (BMW) – 2. 
místo celkově, 1. místo T1.2 – 
diesel
Tomáš Ouředníček (HUM-
MER) – 5. místo celkově, 3. mís-
to T1.1 – benzin
Více než 60 závodníků se se-
tkalo v  polském městě Stalowa 
Wola na  startu BAJA Carpathia 
– v  pořadí druhého závodu FIA 
Mistrovství středoevropské zóny 
(CEZ). Body z  tohoto závodu se 
započítávají i do národních šam-
pionátů Polska a ČR.
Offroadsport tým nasadil 
do tohoto závodu dvě posádky. 
Týmovou jedničku – úřadu-
jícího mistra Polska Mirosla-

va Zapletala (startovní číslo 
1) – s  navigátorem Maciejem 
Martonem a  Tomáše Ouřed-

níčka (startovní číslo 7) s  na-
vigátorem Pavlem Vaculíkem.
Zapletal se po návratu ze seriálu 

mistrovství světa v  Qataru spo-
lehnul na  ex-tovární BMW X3. 
Ouředníček startoval na  osvěd-
čeném voze Hummer EVO 1. 
Miroslav Zapletal je již dvojná-
sobným vítězem tohoto nároč-
ného evropského klání, a  tak ví-
tězstvím v  prologu potvrdil roli 
šampiona. 
Tomáš Ouředníček s  Vaculíkem 
sbírají teprve zkušenosti. Ačkoli 
je Ouředníček zkušeným dakar-
ským navigátorem, za  volantem 
jede první sezonu. Vyvážená 
jízda a  stabilní výsledky v  jed-
notlivých rozjížďkách umístily 
posádku Ouředníček/Vaculík 
na  celkové 5. místo, což je mezi 

ostřílenými matadory vynikající 
výsledek korunovaný bronzem 
ve třídě T1.1, tedy vozů s benzi-
novým motorem. „Pro nás tento 
velmi náročný závod v  těžkém 
písku znamená obrovské zkuše-
nosti. Výsledek je nad očekávání. 
Pavel skvěle navigoval a  Hum-
mer  fungoval perfektně. Škoda, 
že jsme se v  poslední RZ v  levé 
zatáčce po  výskoku lehce opřeli 
o strom. Vůz se naštěstí poškodil 
jen lehce a  mohli jsme v  plném 
tempu pokračovat,“ v  cíli zhod-
notil závod Tomáš Ouředníček. 
FIA CEZ pokračuje v  Itálii již 
v půli května.

Text a foto: Offroadsport

Offroadsport uspěl v Mistrovství středoevropské zóny

Nábor do házené 
pondělí až pátek 15.30–19.30 
ve sportovní hale za Světlou. 

2. liga házené st. dorostenek
TJ Sokol VM – Otrokovice 
36:26 (20:12)
Dohrávané utkání začal lépe do-
mácí tým – s  chutí a  od  prvních 
minut hýřil aktivitou. Po snadném 
tříbrankovém vedení však přene-
chal hodně prostoru v  obranné 
hře a Otrokovické snadno náskok 
umazaly. To však bylo v  dalším 
průběhu souboje naposledy, kdy 
soupeř významněji vzdoroval. 
Vysunutá a  dobře organizovaná 
obrana sbírala jeden míč za  dru-
hým a skóre se rychle měnilo v náš 
prospěch. Do  hry se postupně 
zapojily všechny domácí hráčky 
a  do  poločasu z  toho byl výrazný 
osmibrankový náskok. Poměrně 
jednoznačný vývoj nám umožnil 
vyzkoušet některé moderní herní 
útočné situace se sedmi hráčkami a 
hrou bez brankářky. Ani po změně 
stran jsme nic neubrali z  aktivity 
a  pokračovali v  nastoleném tem-
pu hry. Soupeřky v mnoha přípa-
dech „nestíhaly“ a při řadě našich 
pohledných útočných akcí pouze 
statovaly. Místy až čtrnáctigólové 
vedení jsme ztratili až v samotném 
závěru. Toto vítězství, však nemu-
sí stačit na  celkově první příčku 
v  tabulce, kdy prozatím ztrácíme 

bod na hráčky Havlíčkova Brodu. 
Sled branek – 3:0, 3:2, 5:3, 8:3, 8:5, 
10:5, 12:9, 14:9, 17:10, 18:12, 21:14, 
25:14, 28:15, 30:16, 33:19, 33:23, 
35:23, 35:25. 7m hody 3/2:2/1, vy-
loučení 2:0. Počet střel 55:53. Hrá-
ly: Syptáková Veronika, Vávrová 
Michaela – Janečková Denisa (8), 
Škrdlová Renata (7/1), Studená 
Kateřina (5), Koudelová Eliška (5), 
Homolová Michaela (4), Sedláčko-

vá Klára (3), Závišková Kateřina 
(2/1), Doležalová Romana (2), Ro-
sová Terezie. Trenéři ing. Vincenc 
Záviška, Ivana Škrdlová.
TJ Sokol VM – TJ Nový Jičín 
32:12 (19:5)
Poslední soutěžní kolo druholigo-
vé dorostenecké scény se odvíjelo 
od  prvních minut jednoznačně 
ve  prospěch domácího kolekti-
vu. Ten se opět po řadě kol kvůli 

zdravotním komplikacím sešel 
v  plném počtu. Snaživý a  bojov-
ný tým hostí narážel na  naši vy-
sunutou a  dobře organizovanou 
obrannou hráz, ze které jsme pak 
podnikali brejkové akce s  bran-
kovým efektem. Do  poločasu se 
i přes častá střídání dařilo udržo-
vat vysoké tempo hry a pravidelně 
skórovat po  secvičených akcích. 
Po  změně stran houževnatý tým 

Severomoravanek nedal kůži laci-
no, nutil nás svým důrazem k čas-
tějším chybám a zbrklostem. Řada 
chyb v domácí rozehrávce i hodně 
nepřesná koncovka nakonec sice 
znamenaly přesvědčivé vítězství, 
ovšem bude nutno zapracovat 
na  psychice hráček, zejména 
na technice a nápaditosti střel. 
Tímto utkáním se také loučila s do-
rosteneckým věkem naše dlouhole-
tá kanonýrka Iva Závišková, které 
tímto přejeme pevné zdraví a hod-
ně branek v kategorii dospělých. 
Sled branek – 2:0, 2:1, 11:1, 11:2, 
17:2, 18:3, 20:6, 22:8, 22:10, 26:10, 
27:11, 30:11. 7m hody 3/3:1/1, 
vyloučení 0:4. Hrály: Vávrová 
Michaela, Syptáková Veronika – 
Závišková Iva (8/2), Koudelová 
Eliška (6), Janečková Denisa (5), 
Škrdlová Renata (4), Studená 
Kateřina (3), Závišková Kateřina 
(2), Doležalová Romana (2), Sed-
láčková Klára (1/1), Homolová 
Michaela (1), Rosová Terezie, Ba-
čová Soňa. Trenéři ing.  Vincenc 
Záviška, Ivana Škrdlová.

-záv-, foto: archiv házené
1. Velké Meziříčí 8 6 0 2 236:180 12
2.  H. Brod 7 5 1 1 205:179 11
3. Poruba 8 4 0 4 231:169 8
4. Otrokovice 8 3 1 4 229:224 7
5. Hodonín 0 0 0 0 0:0 0
6. Nový Jičín 7 0 0 7 93:242 0

Starší dorostenky završily druholigovou sezonu dvěma vítězstvími
V. Bíteš – V. Meziříčí 4:5 (1:3)
Branky: 2 Aleš Trojan, Jaroslav 
Smékal, Zdeněk Káňa – 3 Václav 
Chalupa, Luboš Němec, Pavel 
Pruša
Křižanov – Bohdalec 2:0 (1:0)
Branky: Jaroslav Kubiš, Martin 
Plocek
1. Velká Bíteš 4 3 0 1 11:6 9
2. Křižanov 4 2 0 2 5:5 6
3. Velké Meziříčí 4 1 1 2 7:9 4
4. Bohdalec 4 1 1 2 4:8 4

-nov-

veteránská 
fotbalová liga

hokejbalová 
liga

1. kolo
Wollongong – Drabaři 2:1
Tichý Marek, Havlíček Jakub – 
Krejčová Aneta
Rossoneri – HBC Morgan VM 
1:5
Smejkal Lukáš – Krčál Michal 2, 
Ambrož Pavel, Valenta Michal, 
Zezula Dominik -ros-


