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Žďárským kriminalistům se na základě vlastní operativní činnosti 
podařilo dopadnout muže, který postupně odcizil téměř sedm tun 
mědi, kterou následně rozprodal.

Devětadvacetiletého muže kriminalisté zadrželi poté, co odcizil další 
měď a byl na cestě do výkupny za účelem jejího prodeje. Muž byl ob-
viněn ze spáchání zločinu krádeže. Zadržený byl obviněn z toho, že od 
roku 2016 do letošního dubna odcizil v jedné z fi rem na Žďársku, kde 
pracoval, více než 6,5 tuny mědi v podobě lan, drátů a jejich ústřižků. 
Měď vynášel průběžně z areálu fi rmy a následně ji prodával do růz-
ných výkupen barevných kovů, a to na Vysočině a zejména na Brněn-
sku. Během jedné pracovní směny dokázal vynést kolem padesáti kilo 
mědi. Za odcizenou měď tak postupně vyinkasoval kolem 780.000 
Kč. Při domovní prohlídce, prohlídce nebytových prostor a prohlídce 
vozidla policisté zajistili věci pocházející z trestné činnosti, předměty, 
které při krádeži a doklady o prodeji odcizeného kovu. Na základě 
shromážděných důkazů policejní komisař zahájil trestní stíhání. 
„Vzhledem k výši škody byl muž obviněn ze spáchání zločinu krádeže, za což 
mu hrozí až osmiletý trest odnětí svobody," uvedl npor. Mgr. Radek Uhlíř, 
vedoucí oddělení obecné kriminality. Obviněný byl již v minulosti za ma-

jetkovou trestnou činnost soudně trestán, a to v polovině roku 2017, kdy 
mu byl uložen podmíněný trest odnětí svobody. Případ kriminalisté dále 
vyšetřují a muž je stíhaný na svobodě.                          Text a foto: Policie ČR

Provozní doba:
Po-Pa - 6:00-17:00
So - 8:00 - 11:00
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Třebíčská ulice vede nyní skrz areál bývalých 
technických služeb. Foto: Iva Horká

Pietní vzpomínka
Město Velké Meziříčí srdečně zve na pietní vzpomínku 
obětí II. světové války a Velkomeziříčské tragédie. 
Dne 3. května 2019 na hřbitově Karlov ve Velkém 
Meziříčí u památníku padlých. Začátek v 17 hodin. 
Odjezd autobusu v 16.30 hodin od Jupiter clubu 
se zastávkou „U Kozů“. Organizováno ve spolupráci 
s Českým svazem bojovníků za svobodu.
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vyjdou beze změny:
8. 5. 2019
V některých prodejnách
je můžete koupit již v úterý 
7. 5., následně pak v ostatní dny
v obvyklou otevírací 
dobu obchodů. 

Přeložka silnice je hotová. 
Od pátku se jezdí po nové 
vozovce na Třebíčské ulici.

Namísto zatáčky jedné, jsou 
hned tři. Řidiče jedoucí od Tře-
bíče upozorňuje značka na změ-
nu režimu provozu. 
Ulice Třebíčská se za  mostem 
přes železnici nyní stáčí doleva, 
na rozdíl od dřívějška, kdy se jelo 
rovně a posléze jednou zatáčkou 
pokračovalo dolů do  města. 

Nyní vozidla projíždějí přes are-
ál bývalých technických služeb, 
kde v poměrně krátkém a nutno 
dodat, že i strmém úseku muse-
jí zdolat hned tři zatáčky. I přes 
to, že je komunikace v  provo-
zu krátkou dobu, nasbírala již 
mnoho kritiky. Lidé se obávají 
průjezdu zejména v zimním ob-
dobí. Podle vyjádření odborníků 
jde o  klesání vozovky, která je 
podle předpisů.

Pokračování na straně 2

Lidé nově otevřenou vozovku na 
Třebíčské ulici kritizují

Ukradl ve fi rmě měď za téměř 800 tisíc korun

O víkendu budou bourat 
nadjezd přes dálnici

Na křižovatce od COOPu je STOPka, doleva sjedete do 
města, vpravo na původní silnici má být parkoviště. 

Řidiči se musí připravit na úplnou uzavírku úseku D1 v době plánovaného 
snesení nadjezdu (viz foto) v km 145,526. Z tohoto důvodu bude v sobotu 
4. května od 13 do 19 hodin vedena doprava v režimu 1+2 v pravém jízd-
ním pásu (2 pruhy směrem na Brno). Následně od 19 hodin do neděle 
do 5. května do 9 hodin bude dálnice kompletně uzavřena mezi EXI-
Tem 141 a EXITem 146. 
Samotná demolice mostu postaveného v roce 1979, přes který lidé jezdí 
na Fajtův kopec ve Velkém Meziříčí, bude zahájena mezi 19 a 20. hodinou. 
Čas pro ML upřesnil Zdeněk Vlčan, vedoucí projektu z fi rmy Metrostav. 
V neděli 5. května od 9 do 15 hodin pak bude obnoven provoz, a to opět 
v režimu 1+2 v pravém jízdním pásu (2 pruhy směrem na Brno).

Připr.: Iva Horká, foto: web města VM

Oprava dálnice D1 je v plném proudu. Snímek ukazuje stav dálnič-
ního mostu na jeho západní straně ze dne 25. 4. Oprava je rozdělena 
do šesti etap. Předmětem modernizace je rozšíření vozovky, a to i na 
mostě Vysočina o 75 cm. Celou stavbu za 1,583 miliardy Kč by měl 
Metrostav předat nejpozději v roce 2021.     -ivh, foto Antonín Dvořák-

U hasičky vzniknou nová parkovací místa
V rozpočtovém opatření přes dva 
milionů korun je počítáno na vy-
budování parkovacích stání v lo-
kalitě u  hasičské zbrojnice, kde 
lidé dlouhodobě volají po nedo-
statku parkovacích míst. 
Vedle hřiště, kde mimo jiné tré-

nuje také hasičská mládež, vznik-
ne šikmé parkování pro cca pat-
náct aut. „Hřiště se trochu zmenší, 
ale hasiči s  tím souhlasí,“ uvedl 
starosta města Velké Meziříčí 
Josef Komínek na tiskové konfe-
renci minulý pátek.       Iva Horká

Město uvolní fi nance na digitalizaci fi lmů
Dalších sedmdesát tisíc korun 
uvolní město na  digitalizaci his-
torických fi lmů z  dílny lokálních 
autorů. Podle slov vedení města 
Velké Meziříčí půjde o asi 12 fi lmů, 
například Perla Vysočiny, Stoletá 
voda, Motocyklové závody či sní-

mek o 25. výročí Vítězného února 
a další. Natočili je zdejší amatérští 
fi lmaři Libor Smejkal, M. Fiedler, 
F. Voneš a  Jiří Michlíček.„Digitali-
zace byla objednána už v minulosti 
a již probíhá,“ upřesnil starosta Jo-
sef Komínek.                           Iva Horká
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Zastupitelé města Velké Meziříčí nad uvedenou stavbou diskutovali 
a zejména ti noví se ptali, proč se zmíněné propojení staví a kdo to 
vymyslel. Odpověď nabídl jeden z přítomných občanů, který řekl, že 
to navrhl bývalý starosta Radovan Necid, jenž měl zároveň objednat 
před několika lety i projekt. 

Důvod? Napojení na tzv. malý obchvat
Důvodem mělo být napojení této vozovky na takzvaný malý obchvat, 
který měl podle původního územního plánu vést Čechovými sady, 
dolů na plochu Svitu, kolem katovny. Někteří zastupitelé navrhovali, 
aby se uvedené propojení nerealizovalo a stavba byla zastavena. Na to 
jim vedoucí stavebního odboru A. Kozina řekl, že by město muselo 
platit pokutu firmě, která zakázku získala a začala již stavět. Takže by 
prý bylo dražší stavbu zastavit, než ji dokončit. 
Celou diskuzi si lze přehrát na webu města ze záznamu, který je publi-
kován na stránkách města i Kraje Vysočina.

Město popisuje uvedenou stavbu 
následovně:
„Přesně týden byla uzavřena místní komunikace Třebíčská v  úseku 
za křižovatkou s komunikací Nádražní včetně křižovatky s Družstevní 
až za most přes železnici. Důvodem byla stavba přeložky místní komu-
nikace přes areál bývalých technických služeb, která je důležitá k další-
mu rozvoji lokality. Přínosem stavby je možnost dopravního napojení 
stávajících i nově plánovaných staveb lokality, jejich napojení na tech-
nickou infrastrukturu a  také lepší zajištění zvýšené bezpečnosti při 
dopravním a pěším provozu v dané lokalitě, která bude uvažovaným 
budoucím rozvojem území navýšena.“
Co přesně je myšleno rozvojem území, odpověděla pro náš týdeník 
tisková mluvčí města Michaela Hudková: 
„Stavba nové komunikace slouží k napojení stávajících i nově pláno-
vaných staveb v  lokalitě (myšlena zejména nově plánovaná služebna 
Policie ČR a bývalá budova určená pro městskou policii) a i k jejich na-
pojení na inženýrské sítě, tj. technickou infrastrukturu.
Jinak stavba byla vyprojektovaná k tomu příslušným projektantem, spl-
ňuje příslušné předpisy a je povolená se všemi potřebnými stanovisky 
a vyjádřeními dotčených orgánů (např. Policie ČR – dopravní inspekto-
rát). Dále byl tento záměr opakovaně potvrzován různými usneseními 
ze strany rady města či zastupitelstva města, a to zejména usneseními 
týkajícími se uvolňování příslušných finančních prostředků z rozpočtu 
města.“

Z původní silnice má být parkoviště

Původní silnice vedoucí kolem „Obšilovy vily“ (viz snímek) bude pa-
trně sloužit jako parkoviště. „Zatímní návrh je, aby původní vozovka 
byla nějakým způsobem využita,“ uvedl pro týdeník ML vedoucí odbo-
ru dopravy Jiří Pospíchal, „nejvhodnější varianta se jeví ta, aby v mís-
tech bylo vybudováno parkoviště. Město jedná s vedením COOPu, které 
by parkovací místa uvítalo.“
Podle Pospíchalových slov by parkovací stání mohlo být šikmé. Samo-
zřejmě musí být zbudováno dle příslušných norem. „Rád bych, kdyby 
se to stihlo do prázdnin,“ dodal vedoucí odboru MěÚ Velké Meziříčí.

Připravila: redakce ML

Názory obyvatel
„Někdo to vymyslel a určitě někdo schválil. Asi by si to měl zaplatit. Vy-
hozené peníze. V zimě bude první na raně bývalá budova Svitu,“ oko-
mentovala novou spojovací komunikaci jedna ze čtenářek Facebooku, 
další se ve stejném duchu přidávali: „Je to hloupé, příliš úzké pro velká 
auta. Zadkem busu kroužíte pořád v protisměru. Je to jen pro osobní 
vozy. Katastrofa. Jak to mohla policie schválit? Vy jste se v  tom Mezu 
zbláznili. Máte malý kruháč pro velké vozy a  teď jste tomu nasadili 
korunu. Autobusy by měly přestat obsluhovat všechny zastávky kolem 
města a jezdit rovnou z obchvatu na nádraží a pak hned ven. Kamiony 
tudy nesmí, krom zásobování, ale na autobusovou dopravu vaši radní 
taky zapomněli. Ještě je čas ten paskvil upravit.“
Jan Koten, znalec díla Vinnetou, se vyjádřil kupříkladu takto: „Třeba je 
to stejné jako ve filmu Vinnetou: Kdo povolil změny? Tou změnou ušet-

říme spoustu peněz. Kdo je to -my-? Já! Frederick Santer!“
Dr.  Koten připojil navíc i  domněnku k  tomu, proč byla tato silnice 
zbudována: „Na hony v tom cítím přípravu na tzv. malý obchvat, který 
zřejmě povede dolů přes Čecháky a vyústí dole někde za bránou (a který 
už byl snad vyjmut z územního plánu) - a asi i zlikviduje parčík u brány. 
Rád si počkám, zda se nepletu.“
Našel se ale například i jeden z názorů bv opačném duchu. „Mně to tak 
hrozný nepřijde nebo teda nevím, kde kdo jezdí, ale je spoustu mnohem 
horších/nebezpečnějších úseku zatáček a kopců. Kdo si netroufá, muže 
to vzít okolo anebo vrátit řidičák... mně to osobně přijde lepší, jak přede-
šlá zatáčka, ale názor je názor…“            (Vybráno z FCB Medřičské listy)

Budovu v areálu určenou původně 
k demolici město prodává

Kde je omezen provoz 
na silnicích
▶ Ve Stránecké Zhoři na silnici č. II/602 probíhá rekonstrukce a z toho 
důvodu je přechodně upraven provoz na pozemní komunikaci. V obci je 
snížena rychlost na 30 km/h. V délce 50 metrů je průjezd střídavě ošet-
řen dopravní značkou „přednost před protijedoucími vozidly" a semafory. 
V daném úseku se letos (pravděpodobně během léta) chystá úplná uzavír-
ka, objízdná trasa bude oznámena později. 
▶ Uzavírka II/360 Moravec -Křižanov
Termín provádění stavby:
ETAPA 1: 2. -15. 5. jde o uzavírku křižovatky od radnice až po odboč-
ku na zámek
ETAPA 2: 15. - 29. 5. jde o uzavírku od odbočky na zámek až po Mora-
vec.ETAPA 1 - Jde o úplnou uzavírku silnice II/360 v Křižanově. Objízdné 
trasy jsou rozděleny pro vozidla osobní a nákladní. Objízdná trasa pro os. 
vozidla vedena po silnici III/36044 do obce Kundratice a dále po III/3916 
na křižovatku se silnicí II/391, na které odbočí ve směru na Křižanov. Ob-
jízdná trasa pro nákladní vozidla vedena dále po silnici I/37 přes obce Jí-
voví, Sklené nad Oslavou, Rousměrov, Laštovičky, Ostrov nad Oslavou kde 
odbočí II/354, dále na II/388 po které pokračuje přes obec Bohdalec, Rade-
šín a Bobrová, kde odbočí na silnici II/360 po které pokračuje, až do obce 
Moravec, kde objížďka končí.
ETAPA 2 - Jde o úplnou uzavírku silnice II/360 a to v úseku od obce Křiža-
nov až do obce Moravec. Objízdná trasa je pro osobní i nákladní dopravu 
vedena souběžně dále po silnici I/37 přes obce Jívoví, Sklené nad Oslavou 
a Rousměrov. Zde se objízdná trasa rozděluje pro os. a nákladní vozidla.
Osobní vozidla odbočí na silnici III/3883 a pokračuje až do obce Bohdalec, 
kde odbočí na silnici II/388 a pokračuje přes obce Radešín a Bobrová. Zde 
odbočí na silnici II/360 a pokračuje  až do obce Moravec, kde objízdná 
trasa končí. Nákladní vozidla pokračují dále po silnici I/37přes obce Lašto-
vičky a dále pokračují stejně jako v etapě 1.                                                -ML-

Žďárští dopravní policisté kontrolovali v pondělí 22. dubna krátce po půl 
páté odpoledne v obci Měřín vozidlo, jehož řidič byl pod vlivem alkoholu.
Řidičem osobního automobilu Ford byl sedmatřicetiletý muž z Třebíčska. 
Výsledek první dechové zkoušky vykázal naměřenou hodnotu 2,56 promi-
le. Výsledky opakovaných měření byly 2,46 a 2,50 promile. Policisté muži 
na místě zakázali další jízdu a zadrželi řidičský průkaz. Vše zadokumen-
tovali a zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu 
ohrožení pod vlivem návykové látky, za což lze uložit trest odnětí svobody 
až na jeden rok a zákaz řízení motorových vozidel.                                  -PČR-

Historicky největší dopravní 
stavba Kraje Vysočina roste mezi 
Jihlavou a Velkým Beranovem. 
Bude stát 800 milionů Kč a do-
končena má být na jaře 2021.

Déle než dva roky mají ještě stav-
baři na vybudování obchvatu Vel-
kého Beranova na  silnicích II/602 
a II/353. Dílo bude stát téměř 800 

milionů Kč a  zhruba 535 milionů 
by měla pokrýt dotace z IROPu. Už 
po dvou měsících intenzivních pra-
cí je trasa obchvatu zřetelně viditel-
ná v  terénu. Stavba obchvatu by 
měla být kompletně dokončena 
na jaře roku 2021 a zprovozněna 
už od listopadu příštího roku.
Nová trasa obchvatu Velkého Be-
ranova se odklání od  stávající ko-

munikace II/602 za  místní částí 
Jihlavy – Helenín, přibližně v mís-
tech současné odbočky na  Hen-
čov, a  po třech kilometrech mimo 
obytnou zástavbu bude napojena 
přes novou okružní křižovatku 
na  II/353 za  Velkým Beranovem 
směrem na D1. Po dalším kilome-
tru před obcí Loudilka se napojí 
zpět na  II/602. Právě vybudová-
ní prostorné okružní křižovatky 
na  II/353 za  Velkým Beranovem 
si vyžádá vybudování zhruba 600 
metrů dlouhé paralelní obou-
směrné provizorní komunikace, 
na  kterou budou řidiči směřováni 
už během několika týdnů. Dalším 
provizoriem bude, ale až příští rok, 
přechodné přemostění údolí Hen-
čovského potoka v blízkosti odboč-
ky na Henčov paralelně s II/602. Sil-
nice na Henčov musela být už kvůli 
stavbě dočasně uzavřena. Aktuálně 

na  stavbě probíhají zemní práce 
a  budování  provizorních komu-
nikací pro odklonění dopravy i pro 
účely stavby. Dále je hlouben skalní 
zářez v  trase pro přístup do  lesní-
ho úseku a  připravuje se založení 
mostů a opěrné zdi. Na trase bude 
vybudováno pět plnohodnotných 
mostů. Největší čtyřpolový bude 
měřit 150 metrů a spolu se soused-
ním třípolovým 90 metrů dlouhým 
mostem bude převádět dopravu 
přes hluboká údolí v lesním úseku 
vlevo před Novými Domky. V tuto 
chvíli společnost Eurovia a  Colas 
pracují odhadem na  téměř 80 % 
4,3 km dlouhé stavby.
Aktuálně je avizováno na  začátek 
května osazení semaforů a  vedení 
dopravy kyvadlově na prvním sta-
vebním uzlu u křižovatky s odbo-
čením na Malý Beranov. 

 Zprac.: ML, zdroj: KrÚ

Stavba obchvatu Velkého Beranova začala

Lidé nově otevřenou vozovku na Třebíčské ulici kritizují

Cenu za společenskou odpovědnost dostala opět PBS
Cenu hejtmana Kraje Vysočina 
za společenskou odpovědnost 
získala Zdravotnická záchran-
ná služba Kraje Vysočina 
i město Třebíč. Mezi firmami 
bodovaly B:TECH, Požární 
bezpečnost a První brněnská 
strojírna (PBS) Velká Bíteš. 

Poděkování dostal od hejtmana 
také velkomeziříčský domov pro 
seniory (viz strana 6).
Do letošního v pořadí už čtvrtého 
ročníku soutěže v oblasti společen-
ské odpovědnosti se přihlásilo 29 
subjektů.
„Dnes jsme ocenili firmy a  organi-

zace, pro které je podpora a dodržo-
vání sociálních, environmentálních, 
etických a  lidskoprávních zájmů 
zaměstnanců i zákazníků samozřej-
mostí a je přirozenou součástí jejich 
fungování v regionální i celorepubli-
kovém měřítku. 
Odpovědné firmy i veřejné institu-
ce zvyšují svým přístupem celko-
vou úroveň našeho regionu a jsou 
nositeli kvality na trhu práce. 
Oceněné firmy a  instituce zís-
kaly také bezplatnou pozvánku 
na konferenci ke společenské od-
povědnosti, která se v sídle Kraje 
Vysočina v  Jihlavě uskuteční 12. 
září 2019. 

Kategorie soukromý sektor nad 
250 zaměstnanců: 

1. místo – PBS Velká Bíteš.
První brněnská strojírna Velká Bí-
teš je součástí skupiny PBS Group, 
která má ve  strojírenství více než 
200letou historii. Zabývá se vývo-
jem a  výrobou turbínových vyso-
kootáčkových strojů pro letectví, 
energetiku a dopravní průmysl. Je 
též přední evropskou slévárnou 
přesného lití, dodavatelem gal-
vanických povrchových úprav 
a vysoce přesného obrábění. Její 
produkty nacházejí své uplatnění 
ve více než 40 zemích světa.

Zprac.: ML, zdroj: KrÚ
Na snímku generální ředitel PBS 
Velká Bíteš Ing. Milan Macholán

Objekt na snímku, který měl být stejně jako celý areál 
zbourán, nabízí nyní město k prodeji. Foto: Iva Horká

Nadýchal 2,50 promile
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V úterý 16. dubna se v sídle Kraje Vysočina uskutečnila první část z cyklu 
seminářů na téma podpora zdraví ve Zdravých městech, kterou ve spolu-
práci se Státním zdravotním ústavem a Zdravým Krajem Vysočina zorga-
nizovala Národní síť Zdravých měst ČR. Z úst odborníků na danou proble-
matiku se účastníci dozvěděli informace o vlivu životního stylu na zdraví 
dítěte, a také jaké jsou důsledky nedostatku pohybu na dětský organismus. 
Zástupci Sportovní akademie Jihlava dále představili pohybové aktivity pro 
děti. Následující blok byl věnován inspiraci z praxe. Během něj zaznělo, jak 
mohou obce podpořit pohyb a jaké aktivity se zaměřením na prevenci dět-
ské obezity lze realizovat. Zároveň byla představena možnost spolupráce se 
Státním zdravotním ústavem. 
Záštitu poskytl Martin Hyský, politik Projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA
21.                                                                                                                          -krú-

V pátek 18. a v sobotu 19. května se v Balinách u Velkého Meziříčí 
bude konat konference s mezinárodní účastí - Zahradní pedagogi-
ka. Pozvání na tuto akci je určeno všem, kdo se o využití zahrady 
jako prostoru ke vzdělávání zajímá.

Po  roce 1989 nastalo velké rušení 
školních zahrad. Velice záhy se při-
šlo na  to, že kontakt s  rostlinami, 
stromy a živočichy nenahradí žád-
né, byť sebedokonalejší technolo-
gie. Ke školním zahradám se však 
nyní přistupuje zcela jinak, než 
tomu bylo před třiceti lety. Činnost 
na  zahradě už vůbec neznamená 
lány mrkve, kterou je třeba okopat 
a  vyjednotit… Zahrada toho dě-
tem i pedagogům nabízí daleko víc. 
A  právě tomu, co všechno nabízí 
a  jaké metody je dobré a  vyzkou-
šené používat nás učí Zahradní 
pedagogika. I podle ministerstev školství – českého a rakouského se jedná 
o tak důležitou oblast, že byl zahradní pedagogice věnován několikaletý 
mezinárodní projekt EDUGARD – učení v zahradě.
Několikaletý projekt nyní vrcholí konferencí, kde budou v přednáškách 
i praktických aktivitách shrnuty výsledky mezinárodní spolupráce českých 
a rakouských pedagogů a lektorů, kteří se do projektu zapojili.
Dvoudenní konference se koná v ekocentru Chaloupky Baliny nedaleko 
Velkého Meziříčí. V překrásném areálu bývalého statku s velkou přírodní 
zahradou, která přirozeně přechází do malebného údolí řeky Balinky.
Program začíná v 9.00 přivítáním účastníků a pak už se budou střídat od-
borníci s bohatými zkušenostmi, které se pokusí předat přítomným.
Budou to lektoři a  pedagogové z  brněnské Lipky, domácích Chaloupek 
i ministerstva životního prostředí, Nadace Proměny, Agentury Terezy, Kar-
lovy univerzity, jihočeské univerzity… Bude co poslouchat. 
Zahradní pedagogika je mladý dynamický obor, který do sebe nasává stále 
nové a nadšené nejen pedagogy, ale celé školy a školské úřady. Právě proto 
je tato konference určena ředitelům škol, jejím zřizovatelům, pracovníkům 
krajských úřadů a dalším zájemcům o zahradní pedagogiku ze široké ve-
řejnosti. Další info na www.chaloupky.cz/konference-zahradni-pedago-
gika/, kde je také možné se přihlásit. Vstup na konferenci je zdarma. 

Společnost POEX Velké Meziří-
čí využila nabídku Ministerstva 
zemědělství zúčastnit se společ-
né expozice na výstavě potravin 
Foodex Japan 2019. Tato výstava 
je největší v celé Asii, trvala 4 
dny, branami prošlo více než 
85 000 návštěvníků. Výstavy se 
zúčastnilo 4 400 výrobců z celé-
ho světa. Pro bítešský zpravodaj 
to uvedl Pavel Kratochvíla 
z firmy Poex. 

Přemýšleli jsme, jak upoutat asij-
ského návštěvníka. Jak jim přiblí-
žit kraj, odkud jsme jim čokoládo-
vé dobroty dovezli. 
Co kdybychom zaměnili klasické 
obleky za bítešský kroj? A ještě by 
bylo dobré, aby stárková mluvila 
japonsky. Takto vybaveni jsme Ja-
ponce učili, kde leží naše republi-
ka (japonsky „Chekokyōwakoku“) 
a  že Velká Bíteš je asi uprostřed 
a do Prahy to není daleko. 
Výstava skončila, Japonci mají 
mnoho fotek s krojovaným párem 
a my víme, že v Japonsku je všude 
čisto, vlaky jezdí přesně dle jízd-

ního řádu a na nádraží nikdo ne-
předbíhá. Japonci mají vynikající 
kuchyni, přičemž jídla konzumují 
hůlkami. Japonci pijí práškový čaj 
matcha, který se vyšlehá bambu-

sovou metličkou 
až do  zelené pěny. 
Japonci jsou velmi 
pracovití a  v  hos-
podě sedí samí 
kravaťáci, kteří 
pijí piva Sapporo 
a  Asaha a  ve  spe-
ciálních obalech 
na stěnách mají od-
ložená saka, aby si 
je neumazali. Kam-
pai! Znamená v ja-
ponštině ‚na zdraví‘ 
a  je součástí kaž-
dého přípitku ob-
líbeným rýžovým 
vínem – saké. V síti 
mají jen 100V, ale 
nabíječky na mobil 
a  notebook se spe-
ciální redukcí fun-
gují. Náš program 
byl podřízen výsta-
vě, na nějaké bližší 

poznávání Tokia jsme neměli čas, 
a  tak jsme navštívili pouze čtvrť 
Asakusa – pozůstatek starého 
tokijského dolního města, které 

kdysi bylo kulturním centrem. Je 
zde budhistický chrám Sensódži, 
s  komplexem historických budov. 
Každoročně zde probíhá festival 
Sandža Macuri – jeden z nejpopu-
lárnějších tokijských festivalů, který 
trvá tři dny a navštíví ho až dva mi-
lióny návštěvníků. A nosí kimono, 
což není pouhé oblečení, ale spíše 
umělecké dílo. Je hodně drahé, ale 
každý Japonec ho musí mít. 
Zajímavé je pozorovat Japonce 
v chrámu. Očišťují se kouřem ze za-
střešeného kotle, kde vždy stojí pár 
lidí a  ovívá se kouřem z  vonných 
tyčinek. Do  dřevěné truhly házejí 
peníze pro vyplnění přání a pak za-
zvoní na zvon, aby upozornili bohy, 
že si od nich něco žádají. A je jich 
127 milionů, tedy 127 milionů po-
tencionálních zákazníků! 
Arigato gozajmas – tak se řekne 
japonsky „děkuji“. Dovolte mi, 
abych tímto poděkoval Silvii Ko-
tačkové a  celému Informačnímu 
centru a Klubu kultury města Vel-
ká Bíteš za ochotu zapůjčit bíteš-
ský kroj - Arigato gozajmas! 

Pavel Kratochvíla

Sezona 2018/2019 
v loutkovém divadle
Letošní sezóna loutkového divadla 
začala netradičně již v  září, a  to 
na  velkém sále Jupiter clubu, kde 
jsme odehráli pohádku Adámek 
mezi broučky. Během ní se opět 
děti mohly podívat na loutkoherce 
přímo v akci. Velké jeviště pohádce 
velmi prospělo a představení se dě-
tem moc líbilo. Od října do března 
jsme odehráli již tradičně na malé 
sále Jupiter clubu 12 představení 
šesti různých pohádek – Kašpárek 
a  vodník, Kašpárkovo pometlo 
zametlo, Honza hledá Kašpárka, 
Jiřík a  drak, Vlk, koza a  kůzlátka, 
Kašpárek a  strašný drak Buchto-
rád. V  březnu jsme v  dopoled-
ních hodinách odehráli pohádku 
Adámek mezi broučky, také pro 
mateřské školy z  Velkého Meziří-
čí. Děti byly velmi hodné a krásně 
spolupracovaly. A  podle ohlasů si 
z pohádky vzaly i nějaké to pona-

učení. Březen jsme měli celkově 
velmi nabitý loutkovým divadlem. 
O víkendu 23. až 24.3.2019 probí-
hal v Třebíči loutkový festival „Tře-
bíčské loutkářské jaro“. Po  velkém 
rozhodování jsme se letos rozhodli 
také zúčastnit. Celkově v  Třebíči 
odehrálo svoje soutěžní představe-
ní šest loutkohereckých souborů 
(dva z Brna, po jednom z Kromě-
říže, Krucemburku, Vyškova a my) 
a  tři soubory se zúčastnili se svou 
inscenací mimo soutěž. Velmi jsme 
si tento výlet s  loutkami užili. Ale 
je škoda, že Třebíč nedisponuje 
klasickým loutkovým divadlem 
(kukátkového typu), tudíž je pro 
klasická marionetová divadla velmi 
složité tam svoji pohádku odehrát, 
což se podepsalo bohužel i na na-
šem představení. Ale i  tak jsme 
pohádku odehráli se ctí a před pl-
ným hledištěm spokojených dětí. 
Odezvy na  naše představení byly 
vesměs příznivé, v  rozborovém 
semináři nám porota sdělila své 

připomínky a  podněty pro další 
inscenace. Z řad diváků a ostatních 
účastníků festivalu jsme si vyslechli 
chválu na naše „mluviče“ a „vodi-
če“. Bohužel kvůli nabitému pro-
gramu jsme letos museli vynechat 
každoroční festival v  Humpolci 
„Humpolecká marioneta“. 
Letošní sezona byla velmi nabitá 
a pestrá. Úprava pohádky Adámek 
mezi broučky na velký sál byla ná-
ročná, hlavně časově a  technicky. 
Účast na  festivalu nás stála také 
spoustu času na  přípravu a  zkou-
šení. Ale všechnu námahu nám 
vynahradily spokojené tváře dětí, 
které na  naše představení během 
sezóny dorazily. A  jsme obzvlášť 
rádi, že jich je každým rokem víc 
a  víc. Letos si k  nám našlo cestu 
přes 1500 diváků. 
Jsme velmi hrdí, že tím co děláme, 
předáváme něco dalším generacím, 
snažíme se v  dětech něco rozvíjet 
(hodnoty, fantazii, atd.). Není snad-
né předat něco z  tradic a  folkloru 

pro děti přijatelným způsobem, ale 
dle zpětné vazby od  dětí se nám 
to snad i daří. A dětská rozzářená 
očička a úsměv na rtech je pro nás 
největší odměnou. 
Během této sezóny pro Vás pohád-
ky připravovali Vladimír Mikysek, 
Kateřina Maloušková, Lenka Ma-
loušková, Lucie Augustová, Radka 
Jiříčková, Václav Slabý, Zdeněk 
Svoboda, Martina Bradáčová, Lu-
cie Pantůčková, Marie Doležalová, 
Pavla Kravalová, Jakub Sedlák, Jan 
Kratochvíl, Jan Smrčka, Jana Sto-
klasová, Pavel Pařízek, Zdeňka Ma-
loušková, Filip Bajer, Věra Hugová, 
Aleš Pól a Josef Marek. 
Já jim osobně musím velmi podě-
kovat za práci a úsilí, které pro děti 
dělají ve  volném čase dobrovolně 
a  bez jakékoliv odměny. Děkuji 
také za  spolupráci řediteli Jupiter 
clubu a  jeho zaměstnancům, jme-
novitě Hance Svobodové, Zuzaně 
Herodesové a Jiřímu Kubišovi. 
Na závěr bych ráda zmínila dvě vel-
ká jubilea našich dlouholetých čle-
nů. Náš zvukař, osvětlovač a jeden 
z nejdůležitějších součástí souboru 
Vladimír Mikysek oslavil v březnu 
již 60. narozeniny. Je neuvěřitelné, 
že v loutkovém divadle působí ne-
přetržitě již 52 let. Druhým jubilan-
tem je pan Zdeněk Svoboda, který 
oslavil 85. narozeniny. Ten působí 
v  loutkovém divadle 22 let a v  le-
tech 2000 – 2010 byl principálem 
zdejšího loutkohereckého souboru. 
Oběma pánům přeji za celé loutko-
vé divadlo spoustu zdraví, spoko-
jenosti a  hlavně chuti pokračovat 
s loutkami i nadále. 

Za loutkoherecký soubor 
Kateřina Maloušková

Loutkové divadlo navštívilo přes 1500 diváků V Balinách proběhne 
konference Zahradní 
pedagogika

▶ Nově můžete i díky velkomeziříčské knihovně a službě kniha z knihovny 
nakoupit nové knihy. 
Na e-shopu www.knihazknihovny.cz nakoupíte za výhodné ceny, zapla-
títe online kartou, nebo převodem z účtu, my pro vás knihy objednáme 
a vy si je už jen u nás v knihovně vyzvednete, jakmile vám dáme vědět, že 
jsou tu připravené. Neplatíte žádné poštovné, balné; nemusíte trávit hodi-
ny na poště nebo čekat doma na doručovatele, platíte pouze cenu knihy.
▶ V březnu jste měli opět možnost zakoupit v  tradiční burze vyřazené 
knihy a  časopisy za  symbolickou jednu korunu. Kdykoliv během roku 
využijte stále oblíbenější druhou šanci na stolku u vstupních dveří. Můžete 
sem dát všechny již přečtené knihy (kromě plesnivých salátů), které doma 
nepotřebujete, anebo si naopak vybrat a odnést cokoliv z široké nabídky 
knih věnovaných ostatními.                                                                   -zdroj: měkvm-

Novinky z knihovny Řešili obezitu dětí

Bítešský kroj obdivovali až v Tokiu
Pouťovou sezonu zahájily Mostiště 
v neděli 28. 4. Foto: Antonín Dvořák
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PRODÁM
* Prodám doma krmenou drů-
bež (bez směsi), brojlerová kuřa-
ta, husokachny, krůty. Vše zabité, 
chlazené. Tel.: 732 940 025.
* ŠKODA FELICIA – páté dveře, 
kompletní, pěkné bez koroze – 
tmavě zelená metalíza. Tel. číslo 
602 834 181.
* ŠKODA FELICIA 1.6 LX, rok 
výroby 1997, najeto 250 000  km, 
zelená metalíza, tažné zařízení, 
střešní nosič, rádio, střešní okno, 
centrál, letní + zimní kola, con-
struct, nové čelní sklo, motor OK, 
karoserie koroze, STK 12/2019. 
Cena dohodou – tel. číslo 602 834  
181.
* Škoda 120 L, r. v. 1987 – naj. 
140  tis.  km, stř. nosič, záv. řaz., 
L + Z pneu – 22 tis. Kč. Vodní čer-
padlo s  motorem 380  V na litin. 
rámu, vypínač, 8  m sací potrubí, 
s košem – 650 Kč. Asfalt na izolaci 
50 kg včetně sudu – 150 Kč. Bot-
ník hnědý 100  ×  60  cm a botník 
bílý 100 × 40 cm s dvířky à 150 Kč. 
Mycí stůl 100 × 100 cm, dva dře-
zy – 200  Kč. Stavební kolečko 
(kotouč) celoplechový – 200  Kč. 
Darling, domácí vodárna, s tlako-
vou nádrží fy Raus PC – 5 600 Kč 
původní cena, nyní 3 500 Kč. – ne-
používané. Tel. 725 955 665.
* Prodám palivové dřevo, smrk 
a  borovice. Cena 400 Kč za pro-

storový metr včetně dopravy na 
dohodnuté místo v okolí Velkého 
Meziříčí. Telefon: 602 594 773.
* Prodám obilí – pšenici a ječmen. 
Telefon č. 605 071 238.
* Prodám palivové, suché smrko-
vé dřevo v metrech. Cena 590 Kč 
za rovnaný metr. Možnost dopra-
vy. Tel.: 731 457 371.

SEZNÁMENÍ
* 28letý obyčejný kluk z vesnice, 
nekuřák, abstinent by se rád sezná-
mil s obyčejnou dívkou. Jestli máš 
zájem se seznámit, tak napiš SMS 
na tel. 723 747 084.
* Muž 42/170 z vesnice, rozve-
dený, bezdětný, plnoštíhlý, hledá 
mamču s dítětem. Jsem roman-
tické povahy, mám rád přírodu, 
chovatelství a dobré jídlo. Tel.: 606 
941 672.
* Nekuřačka, svobodná, 61 r., 
v  důchodu, z Velkomeziříčska, 
hledá partnera pro vzájemnou 
oporu, možno později i společné 
soužití. Volat na telefonní číslo 
776 251 566 odpoledne nebo nave-
čer. SMS nezasílat. Děkuji.

KOUPÍM
* Koupím garáž ve Velkém Me-
ziříčí. Za nabídky předem děkuji. 
Spěchá. Telefon: 776 137 671.
* Koupím udržovanou Škodu Fa-
bii, krátkou, po motorické stránce 

spolehlivou. Nabídněte. Prosím 
SMS na tel. č.: 775 337 869.
* Koupím vojenskou výstroj z va-
šich půd, sklepů a  stodol do roku 
cca 1950: německé, sovětské, ru-
munské, italské a české armády. Pro 
potřebu plánované výstavní expozi-
ce VELKOMEZIŘÍČSKO ZA PRO-
TEKTORÁTU 1939 – 1945. Napří-
klad výstroj z  bývalé BE KOV KY 
Feldbekleidungsamt der Luftwaffe 
1/XVII (nyní Motorpal): vysouvací 
nože i poškozené a součástky k nim; 
tropické klobouky; blůzy, košile; 
kalhoty, kraťasy pískové, zelené 
a  modré barvy; čepice, kšiltovky 
a  lodičky; okované boty s koženou 
podrážkou, holínky, 12 dírkové 
kanady boční i  přední šněrování, 
boty kombinované s plátnem nízké 
i vysoké; skládací příbory; chlební-
ky, ruksaky, tašky, brašny, batohy 
s  telecí kůží, pytle; oranžové bake-
litové dózy; ochranné brýle; kukly 
a  ušanky; chrániče kolen; plynové 
masky; polní lahve; helmy; celty; 
oboustranné maskované vaťáky; 
prošívané vaťáky; hliníkové nádoby 
na vodu, várnice, kanystry; polní 
lopatky; lékárničky; ešusy; hodin-
ky; kompasy; rádio-techniku; le-
tecké bundy, kalhoty a  kombinézy 
s  kožichem; výstroj se zipy značky 
ZIPP, RAPID, ELITE, Ri-Ri; výstroj 
s  cvoky značky PRYM, STOCK; 
rukavice, pásky přezky, řemínky, 

postroje; muniční bedýnky plecho-
vé a dřevěné; nášivky; vyznamenání 
a  medaile; zbytky z  techniky jako 
pásy, kola, součástky, tachomet-
ry a  přístroje, optiku, puškohledy, 
dalekohledy, nářadí, zbraně a  části 
zbraní, dýky, šavle a bodáky, svítil-
ny, baterky, karbidky; náboje a ná-
bojnice; knoflíky; nitě a kusy látek; 
dokumenty, pohlednice a pracovní 
knížky adresované na Bekovku, fo-
tografie z období protektorátu Vel-
kého Meziříčí a okolí, noviny z ob-
dobí protektorátu; rád si i poslechnu 
zajímavé příhody a historická fakta 
z  okupace a  osvobození, nabíd-
nete cokoliv i  silně poškozené!!! 
Dále koupím staré hračky: ple-
chové, dřevěné, retro autíčka 
ŠKODA 1203, 105, 120 atd., šlapa-
cí autíčka Moskvič a  jiné značky. 
Staré plechové trojúhelníkové krabi-
ce na olej  MOBILOIL,  SHELL atd. 
Staré pivní lahve s odlitým nápisem 
pivovaru např: GROSS MESERIT-
SCHER, L. HEIDE a jiné pivovary. 
Stará jízdní kola, veterány, moto-
cykly a  veškeré součástky k  nim. 
Věci pomohou rozšířit sbír-
ku a  plánovanou expozici. 
VOLEJTE, NEBO STAČÍ PRO-
ZVONIT A ZAVOLÁM ZPĚT NA 
TEL: 732 400 672.
* Koupím staré obrazy různých 
motivů a stáří (krajiny, portréty, 
akty, abstrakce, mořské a lovecké 

výjevy, zátiší svaté) a jiné zajímavé 
obrazy i poškozené a bez autora.
Mám zájem i o hutní sklo, vázy, 
mísy a jiné i celé hutní komplety. 
Koupím i různé dekorační staro-
žitnosti: porcelán, hodiny, sochy 
a  sošky z různých materiálů, hu-
dební nástroje – housle, violoncella, 
kontrabasy. Lovecké paroží, daleko-
hledy, zbraně i znehodnocené. Dále 
různé šperky z českých granátů, 
brilianty i bižuterii. Koupím i celou 

pozůstalost. Platba výhradně v ho-
tovosti. Rychlé a solidní jednání. Tel. 
kontakt 704 787 323.
* Do sbírky koupím a dobře zapla-
tím za staré láhve od piva, sodovky, 
sifonu a  mléka s litými nápisy ve 
skle, reklamní cedule, výčep, pípu, 
stáčečku, špuntovačku, dřevěné 
sudy, pivní sklenice s logy pivo-
varů… Cokoli ze starých hospod 
a koloniálů, za nabídky děkuji. Tel.: 
604 812 838.

Inzerce soukromá

1. 5. MUDr. Šejnohová Olga, Stu-
dentská 1694/7, Žďár nad Sáz, tel. 
566 690 125
4. 5. MUDr. Dušan Borek, Zahrad-
ní 580, Bystřice nad Pernšt., tel. 
566 688 235
5. 5. B Smile s.r.o., Osová Bítýška 303, 
tel. 566 536 712
8. 5. ORNIDES s.r.o., zdravotní stře-
disko Křižanov, tel. 731 495 380, 
566 522 218
11. 5. MUDr. Dagmar Chytrá, Tyr-
šova 855, N. Město na Mor., tel. 
739 093 334
12. 5. MDDr. Veronika Chytrá, Tyr-
šova 855, N. Město na Mor., tel. 
739 093 334

Aktuální změny sledujte také na 
webu Nemocnice Nové Město na 
Moravě

Vzpomínáme

Společnost RENOVA MALEC – KADLEC s. r. o.
působící v oblasti opravy dieselových motorů hledá vhodné kandi-
dáty na pozice:
opravář dieselových motorů
* opravy dieselových motorů větších obsahů a výkonnějších řad 

tuzemských i zahraničních značek
obráběč kovů – soustružník
* jednoduché soustružnické práce na hrotovém soustruhu. 

Ochotné učit se zaškolíme.
Požadujeme:
* zájem o práci v oboru a ochotu učit se novým věcem
* pracovní nasazení
Kontaktujte nás na uvedeném telefonním čísle 566 544 272, 
popř. na mailu: malec@renova.cz

• ZMĚNY ORDINAČNÍCH HODIN
2. 5. – 7. 5. (včetně) MUDr. Fikrová (interna+endokrinologie) – DOVOLENÁ • 2. 5. – 12. 5. 
MUDr. Fráňa (alergologie) – DOVOLENÁ • 2. 5. – 10. 5. (včetně) dentální hygiena – DOVO-
LENÁ • 3. 5. – 12. 5. MUDr. Peňáz (urologie) – DOVOLENÁ • 9. 5. MUDr. Maleček (chirur-
gie) – DOVOLENÁ • 9. 5. a 10. 5. MUDr. Šajnar (interna) – DOVOLENÁ • 13. 5. MUDr. No-
helová (psychiatrie) – ordinace do 12.30 • 14. 5. – 19. 5. MUDr. Ryšanová (gynekologie) 
– DOVOLENÁ • 22. 5. – 3. 6. (včetně) MUDr. Bednářová (neurologie) – DOVOLENÁ • 28. 5. 
MUDr. Kadlec (chirurgie) – DOVOLENÁ • 30. 5. MUDr. Vacek (ORL) – DOVOLENÁ

Dne 30. dubna 2019 si 
připomínáme 10. výročí, 
kdy nás opustila naše mi-
lovaná maminka, babička 
a prababička paní

Anna
Prokopová
z Velkého Meziříčí

Stále vzpomínají děti 
s rodinami

Spolek žen Velké Meziříčí – 
pořádá dne 1. 6. 2019

zájezd
do Žirovnice
– prohlídka zámku, Pelhřimo-
va – muzeum kuriozit, Brtnice 
– zámek. Odjezd – od Domu-
su v 8.00 (autobus bude při-

staven v 7.45).
Zájemci se mohou přihlásit na 

tel. čísle – 731 495 876.
Cena zájezdu – 250 Kč. Mož-

nost oběda – Pelhřimov.

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

Dne 1. května 2019 si 
připomínáme 17. výro-
čí úmrtí našeho drahého 
syna a bratra, pana

Josefa Bradáče ml.

z Mostišť 

Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi.

Za tichou vzpomínku děkují maminka a sestry s rodinami. 
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Středa 15. 5. 2019 • Čtvero ročních dob Antonia Vivaldiho. Komorní 
orchestr Musici Boemi.
Profesionální komorní soubor s desetiletou tradicí. Uměleckým vedou-
cím a sólistou je koncertní mistr Filharmonie Brno Pavel Wallinger.
Jednotlivé vstupné: 200/150 Kč děti, studenti, senioři, na místě 250/200 Kč. 
Velký sál Jupiter clubu, Náměstí 17, Velké Meziříčí
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. Prodej abonentek na program. oddělení JC.

Kruh přátel hudby VM

Kino Jupiter club VM

Akce ve Velké Bíteši
DNY OTEVŘENÝCH DVE-
ŘÍ U  HASIČŮ • 2. – 4. května 
8.00 – 17.00.
POCHOD ZPĚT K PRAME-
NŮM • 11. května 8.30. Sraz 
v  8.30 hodin na návsi před kaplí 
sv. Magdalény v Jasenici. Odjezd 
autobusu z Velké Bíteše v 8.00, 
zpět cca v 17.00. Po skončení bude hrát country kapela z Velkého Me-
ziříčí – WEGET.
ASTROLOGIE DEVÍTI PLANET • 14. května 2019 16.00. Přednáška 
Petry Tomšíkové. Vstupné 150 Kč, výstavní síň Klubu kultury, Masa-
rykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši
CELOROČNÍ TVOŘENÍ – NAŠE 
POTĚŠENÍ • 16. – 19. května. 
Výstava prací dětí z Dětské psy-
chiatrické nemocnice Velká Bí-
teš, které tvoří v rámci pracovní 
terapie v dílnách a v rámci výu-
ky ZŠ při DPN. Otevřeno čt – pá 
9.00 – 17.00, so – ne 9.00 – 12.00 
a 13.00 – 17.00 hodin. Vchod na 
výstavu je ze dvora DPN U Stadionu 285.
2. FESTIVAL DECHOVÝCH HUDEB V PŘIBYSLAVICÍCH • 18. květ-
na 14.00. Hrát budou Galáni z Přibyslavic, Bobrůvanka, Túfaranka ze Šak-
vic. Moderátor: Jiří Helán. Ve venkovním areálu u kurtů v Přibyslavicích.
DIVADLO VÍTI MARČÍKA • 19. a 20. května. 19. května pohádka 
Šípková Růženka na farní zahradě, 20. května pohádka Bajaja v Kul-
turním domě ve Velké Bíteši.
ZÁJEZD NA PRAŽSKÝ HRAD • 25. května 7.00. Přihlášky a více in-
formací na tel. č. 607 007 620.
PŘÍRODA – ČLOVĚK, MYSLIVOST – UMĚNÍ • 30. května – 9. června. 
Výstava myslivosti Josefa Loupa a fotografi í Otty Valeše. Vernisáž vý-
stavy 30. 5. v 15.00. Výstavní síň Klubu kultury a výstavní sál Městské-
ho muzea, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš.
BÍTEŠSKÝ DĚTSKÝ DEN • 31. května 8.30. Kulturní dům, prostran-
ství před KD Velká Bíteš.
ZUŠ OPEN – slavnostní koncert žáků • 31. května 16.00. KD Velká Bíteš.
BEERFEST – 2. ROČNÍK • 8. června 14.00. Těšit se můžete kapely: 
Argema, Renovace Rock, Th e Desperate Mind, Robur rock, Zimour. 
Areál kynologického klubu Velká Bíteš.

Divadelní sezona jaro 2019
Čtvrtek 16. 5. velký sál JC VM v 19.30 SATURNIN – Vítejte v časech, kdy 
se k sobě lidé chovali slušně. Divadelní adaptace knihy Zdeňka Jirotky, 
kde skrze laskavý humor oslavuje poctivost, slušnost a demokracii. Hrají 
M. Kern, J. Kretschmerová / J. Sedláčková a další. Uvede Divadlo Na Jezerce. 

Akce VGS Velké Meziříčí
Jupiter club VM, koncertní sál, úterý v 16 h. Změna programu vyhrazena!

Datum P/B/Z Předmět přednášky – besedy Přednáší
14. 5. vycházka Proměny Velkého Meziříčí za 1. republiky Mgr. Martin Štindl, Ph.D.
21. 5. absolventské Profesor Adler a jeho žáci Prof. Rudolf Adler
 fi lmy  
4. 6. přednáška Pád amerického bombardéru u Polné 1944 Jan Prchal, Milan Skořepa

Změna programu vyhrazena!

SHAZAM! • 2. 5. 18.30. Vstupné 
120  Kč. 132 minut, mládeži pří-
stupný.
MIA A BÍLÝ LEV • 3. 5. 17.00. 
Vstupné 120 Kč. 98 minut, mláde-
ži přístupný.
ŽENY V BĚHU • 3. 5. 19.30. 
Vstupné 120 Kč. 93 minut, mláde-
ži přístupný.
UGLYDOLLS • 5. 5. a 19. 5. 16.00. 
Vstupné 120 Kč. 88 minut, mládeži 
přístupný.
AVENGERS: ENDGAME • 7.  5. 
a  11. 5. 18.30. Vstupné 130  Kč. 
Mládeži přístupný od 12 let.
SKLENĚNÝ POKOJ • 9. 5. 19.30.
Vstupné 100 Kč. 104 minut, mlá-
deži přístupný od 12 let.
BOHEMIAN RHAPSODY • 

10.  5. 19.30. Vstupné 110  Kč. 
134 minut.
LOVEní • 12. 5. 18.30. Vstupné 
120  Kč. 100 minut. Mládeži pří-
stupný od 12 let.
POKÉMON DETEKTIV PI-
KACHU • 17. 5. 17.00. Vstupné 
120 Kč. 104 min., mládeži příst.
TRHLINA • 17. 5. 19.30. Vstupné 
120  Kč. 111 minut. Mládeži pří-
stupný od 12 let.
DADDY COOL • 18. 5. 19.30.  
Vstupné 120 Kč. 92 minut. Mláde-
ži přístupný od 12 let.
SNĚŽÍ! • 19. 5. 18.30.  Vstupné 
120 Kč.
SYN TEMNOTY • 23. 5. 19.30.  
Vstupné 120 Kč. 90 minut. Mláde-
ži přístupný od 15 let.

Kulturní akce ve VM a okolí

Změna programu vyhrazena!

VÝSTAVA SVĚT PANENEK • Do 26. května 15.00 – 16.00. Sbírka Moniky 
a Nikol Chmelařových. Více na www.muzeumvm.cz. Muzeum, zámek VM.
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ HZS KRAJE VYSOČINA • 2. května od 
8.00 – 4. května do 17.00. Více info na www.hzscr.cz/vysocina. Doporuču-
jeme ve Velkém Meziříčí možnost se předem telefonicky nahlásit na volný 
termín mimo dny otevřených dveří, a to na tel. 950 293 111, 724 105 024.
BEZPLATNÉ VOŽENÍ NA KONÍCH • 4. května 14.00 – 16.00. Písková 
jízdárna jezdecké stáje Granus Stránecká Zhoř.
OSLAVA SVÁTKU SV. FLORIÁNA • 4. května 18.00. Slavnostní boho-
služba ve farním kostele sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí.
DIVÁ BÁRA • 4. května 19.00, 5. května 18.00. Divadlo Ikaros, režie 
Tomáš Mrazík. Jupiter club Velké Meziříčí.
KONCERT SKUPINY TURBO • 4. května 20.00. Vstupné 250 Kč 
v předprodeji, 300 Kč na místě. KD Měřín.
DIVÁ BÁRA • 4. května 19.00, 5. května 18.00. Původní český muzikál 
na motivy povídky Boženy Němcové. Vstupné: předprodej 150 Kč, na 
místě 200 Kč. Jupiter club, Náměstí 17, Velké Meziříčí.
TANEČNÍ ZÁBAVA SE SKUPINOU REFLEXY • 7. května. KD Netín.
VYSOČINKA • 19. května 16.00. Vstupné 150 Kč. KD Měřín.
RINGOTURNAJ RR 2019 • 8. května 18.00 – 12. května 12.00. Křižanov.
MEMORIÁL JAROSLAVA VAŇKA • 11. května 13.00 – 20.00. Na atle-
tickém stadionu za 3. ZŠ Školní ve Velkém Meziříčí.
MOTOKROS – METEORIT CUP • 11. května 10.00. Dalečín.
SETKÁNÍ RODÁKŮ A OBČANŮ OBCE TASOV • 11. května 14.00. 
Areál za místní sokolovnou.
VELMEZ V PLAMENECH • 11. května 20.00. Vystupující kapely: Bad 
Victim (death-soul, Velké Meziříčí) Ybca (rock’n’roll, Brno), Dewdrop 
(death-grind, Nové Město nad Metují) D.O.P. (metal-hardcore, Žďár 
n. S.). Rock Depo, Novosady 36, Velké Meziříčí.
SCHŮZKA FILATELISTŮ • 12. května 8.00. Jupiter club, předsálí kina 
Velké Meziříčí.
KVĚTINA PRO MÁMU • 12. května 15.00. Vystoupení kroužků Dózy 
SVČ při příležitosti Dne matek. Velký sál JC, Velké Meziříčí.
SVĚTOVÝ TÝDEN RESPEKTU K PORODU VE VELKÉM MEZIŘÍ-
ČÍ • 15. května 10.00 – 19. května 19.00. Jupiter club VM, malá scéna.
ČTVERO ROČNÍCH DOB ANTONIA VIVALDIHO KOMORNÍ 
ORCHESTR MUSICI BOEMI • 15. května 19.00. Jednotlivé vstupné: 
200/150 Kč děti, studenti, senioři, na místě 250/200 Kč. Jupiter club, 
velký sál, Náměstí 17, Velké Meziříčí.
SATURNIN • 16. května 19.30. Divadelní adaptace knihy Zdeňka Ji-
rotky. Hrají M. Kern, J. Kretschmerová/J. Sedláčková a další. Velký sál 
JC, Náměstí 17, Velké Meziříčí.
DEN ZEMĚ V BORECH • 17. května 15.00 – 22.00. Mobilní planetári-
um s pestrou nabídkou fi lmů pro děti i dospělé. Pro děti bude připra-
vena krátká naučná stezka. Trhy s výrobky lidí z naší obce i blízkého 
okolí… Bory, sportovní areál u fotbalového hřiště.
MEZINÁRODNÍ DEN MUZEÍ – VSTUP DO VYBRANÝCH EX-
POZIC MUZEA ZDARMA • 18. května 9.00 – 12.00, 13 – 16.00. Mu-
zeum, zámek VM.
DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE MĚŘÍN • 18. května 9.00 – 17.00. 
Fara Měřín.
VYSOČINKA • 19. května 16.00. Vstupné 150 Kč. KD Měřín.
ŽĎÁRSKÁ POUŤ • 19. května. Žďárská pouť je jednou z největších 
v celé České republice.

Ve středu 24. 4. uspořádalo Horácké autodružstvo na velkomeziříčském 
náměstí Den plný her s novou ŠKODA SCALA. V tento den se v celé Čes-
ké republice poprvé představil zcela nový vůz s názvem ŠKODA SCALA.
Svým nadčasovým designem přilákala nová ŠKODA SCALA velkou po-
zornost. Kdo měl zájem, mohl si ji prohlédnout pořádně zblízka. V rámci 
celého dne mohl každý zkusit své štěstí a zaregistrovat se do soutěže o tento 
vůz na víkend zcela zdarma. Celkem 126 zájemců se zapojilo do soutěže – 
vyhrát mohl ale pouze jeden!
Majitele nového vozu ŠKODA SCALA na víkend vylosovali krátce po půl 
páté Vlastimil Zachoval, vedoucí prodeje nových vozů ŠKODA, společně 
s moderátorem ranní show na Hitrádiu Vysočina, Jirkou Doležalem.
A kdo se raduje z výhry? Je to paní Pavlína Pacalová, která bohužel na 
vyhlášení nebyla. Byla tedy kontaktována na e-mailu a putuje k ní velká 
gratulace! Kdo nevyhrál ale nemusí smutnit. Již nyní se můžete i Vy projet 
v nové ŠKODA SCALA v rámci testovacích jízd, stačí pouze napsat na e-
-mail hadvm@horacke-vm.cz.                                -had (pi)- Foto: Matěj Měrtl

Nová ŠKODA SCALA 
byla odhalena na náměstí

KONFERENCE
ZAHRADNÍ PEDAGOGIKA

pátek 17. 5. 2019 od 9.00
až sobota 18. 5. 2019 do 14.00

Zveme na dvoudenní mezinárodní 
konferenci s bohatým programem:

Určeno pro ředitele škol, zřizo-
vatele škol, pracovníky krajských 
úřadů, pedagogy a další zájemce 
o zahradní pedagogiku

Účast na konferenci je bezplatná

JSME MEZI VÁMI
sobota 25. 5. 2019 od 8.00
až neděle 16. 6. 2019 do 18.00
v Jupiter clubu Velké Meziříčí

Fotografi cká výstava zachycující 
služby oblastní charity Žďár nad 
Sázavou

Foto: Zbyněk Čech, Pavel Juráček, 
archiv Charity

Prodejna COOP Křižanov má 
od 1. 5. 2019 novou provoz-
ní dobu. Po – pá 5.30 – 17 h, 
so 6 – 11 h

2. 5. 7.30 – 15.30 Velké Meziříčí – ul. K Rakůvkám, Ke třem křížům (od č.p. 1336/3 
nahoru), Krátká, Nad Sýpkami, Pod Kaštany, Pod Lesem, Výchovný ústav, Zámecká (od 
č.p.12010/23 po 1263/28), Zámek, Zámecké schody (mimo č.p.1205/15), ul. Záviškova, 
K Novému světu, J. Zahradníčka, Luční, U Světlé č.p. 33, 37. 3. 5. 7.30 – 15.30  Velké 
Meziříčí – ul. Ostrůvek č.p. 887/3, 888/7. 3. 5. 7.30 – 15.30 Netín – část obce ve středu 
od č.p. 1 (směr č.p. 2 a dále), od č.p. 11 (směr č.p. 48, 14,10 a dále) až po konec – č.p. 
120 (č.p. 8). 6. 5. 12.30 – 15.00 celá oblast u Netínského rybníka. 6. 5. 7.30 – 10.00 
obec Milíkov. 6. 5. 12.15 – 14.15 celá obec Ludvíkov. 9. 5. 7.30 – 15.30 Velké Meziříčí 
– Karlov od benzinové stanice Slovnaft sm. Brno, Fischer – truhlářství, fa Liška, ELID, ČS 
PHM, Jidášky chaty, GREEN-TECH, Dvořák truck – Petráveč 60, ES-TRADING, CONTENT, 
ACE. 10. 5. 7.30 – 15.30 Velké Meziříčí – ul.  Ve Vilách od č.p.943/9 a 820/16 naho-
ru, ul. Nad Kunšovcem od č.p.1028/51 a 1358/6 nahoru. 13. 5. 7.30 – 14.30 severní 
část obce Jabloňov u VMZ od č.p. 88 (89), 11 sm. k hlavní silnici. 15. 5. 7.30 – 10.00 
Černá, střední část obce od č.p. 11 po č.p. 82; 10.00 – 12.30 severní část obce Černá; 
15.5.2019 12.30 – 15.00 Černá, jižní část obce kolem Zámku až po č.p.11 včetně. 16. 
5. 7.30 – 9.15 Křoví – Dolní Mlýn. 20. 5. 7.30 – 11.30 část města Velká Bíteš – ulice: 
Nová Čtvrť a část ulice Vlkovská.
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Na Zelený čtvrtek zavítala do do-
mova pro seniory ve Velkém Me-
ziříčí vzácná návštěva. 
Na  Vysočinu přijela ředitelka 
pražského Domova pro osoby 
se zdravotním postižením paní 
Bc. Lenka Kohoutová, která při-
jala pozvání pana Mgr.  Pavla 
Fraňka, náměstka hejtmana pro 

sociální oblast a  paní Ing.  Jany 
Fischerová, CSc., náměstkyně 
hejtmana pro kulturu. Návštěvu 
také doprovodila vedoucí Od-
boru sociálních věcí Kraje Vyso-
čina, paní JUDr.  Věra Švarcová. 
Paní ředitelka Kohoutová zhléd-
la prezentaci ředitele domova 
pana Mgr.  Vítězslava Schreka, 

prohlédla si také domov, na-
vštívila terapeutickou zahrádku 
a  na  závěr nechyběla diskuze 
o sociálních službách. Paní ředi-
telka pražského domova se také 
seznámila s  některými z  našich 
projektů jako je například výzva 
„Přijďte k babičce na oběd.“
Domov se také 
v  letošním roce 
přihlásil do  soutě-
že Ceny hejtmana 
Kraje Vysočina 
za  společenskou 
odpovědnost. 
A  v  pondělí 15. 
dubna obdržel do-
mov poděkování 
za  přínos v  oblasti 
společenské od-
povědnosti za  rok 
2018. Cenu přebral 
ředitel domova Ví-

tězslav Schrek z rukou zastupitele 
Kraje Vysočina pana Ing.  Miro-
slava Houšky.
Foto 1 zleva: J. Fischerová, V. Švar-
cová, L. Kohoutová a V. Schrek.
Foto 2: Ing. Houška a V. Schrek.

Text a foto: dsvm
Foto dole: KrÚ

Veliko-
noční 
po-
selství 
o  Je-
žíšově 
vzkří-
šení 
je to 
nejdů-

ležitější v  křesťanské víře. Jak ale 
vidíme na životě Ježíšových učed-
níků, museli se s tímto poselstvím 
poprat. Jednak to, že vstal z  mrt-

vých a  pak, jak se podívat do  očí 
toho, kterého opustili. Nový zákon 
poměrně barvitě popisuje osobní 
boj apoštola Petra.
Petra trápí těžké svědomí, je zne-
chucen nad svoji slabostí. Výčitky 
v  něm hlodají jako červ, který ne 
a ne umřít. Sama o sobě je výčitka 
jedním z  nejsilnějších znaků mo-
rální přirozenosti lidského svědomí 
a nepřímo také Boží existence. Tvo-
ří jakýsi prvotní projev Ducha sva-
tého. Aby člověk rozlišil zdravé vý-
čitky od falešných pocitů viny, měl 

by vnímat, že příčinou zdravé vý-
čitky je to, co je zlé před tváří Boží. 
Naopak falešné výčitky se zabývají 
tím, co je zlé před tváří společnosti 
a jejími konvencemi. Sám Petr ne-
bere vlastní slabost na lehkou váhu. 
Ztratil svoji sebejistotu a  vysoké 
mínění o vlastním vztahu k Pánu. 
Výčitky ho vedou ke zkroušenosti 
srdce a lítosti. Jakmile totiž do lid-
ského srdce zkroušenost vstoupí, 
stává se najednou poddajnějším 
než vosk, i když bylo doposud jako 
z kamene.

Bůh může vše, vyjma toho, aby 
člověk pocítil v srdci lítost a po-
koru. On sám se nemůže kát 
za  člověka. Ale je to Bůh, který 
nám přichází vstříc. Ježíš se při-
pojil k  těm, kteří z  Jeruzaléma 
utíkají pryč, oslovuje učedníky 
při rybolovu, při práci a pak činí 
zázrak. Učedníci poznávají, že 
i přes jejich slabosti Ježíš s nimi 
dál počítá.  I přes svoje výčitky se 
nevyhýbejme Tomu, který s námi 
má dál svůj plán.                         
                                   P. Pavel Šenkyřík

Duchovní slovo

Ohlášky Velké Meziříčí a okolí
Farnost Velké Meziříčí
Středa 1. 5. 7:00 Na  poděkování, 
za dar víry pro potomky, ochranu 
Panny Marie a duše v očistci
Čtvrtek 2. 5. Památka sv. Atanáše, 
biskupa a učitele církve 
7:00 Za  rodiče Rosovy, Antonína 
Práška, živou a + rodinu Práškovu 
a Cahovu a duše v očistci
18:00 16:45 nácvik zpěvů – 
dětská schola,  17:00 schůzka mini-
strantů Za Andělu Šeffl  ovu, rodiče 
a sourozence
Pátek 3. 5. Svátek sv. Filipa a Jaku-
ba, apoštolů/1. v měsíci/ Celodenní 
a celonoční adorace 8:00 za  + 
rodinu Plachetskou a  Horákovu 
a tetu Růženu Bryšovu
13:30 Domov seniorů 
14:00 – 16:00 Svátost smíření
17:00 Za Jaroslava Brodského, 
rodiče Brodských a  Motyčkovy 
a bratra Františka
19:00 – 21:00 Svátost smíření
Sobota 4. 5. 1. v měsíci 7:00 Za ro-
diče Kašparovy, jejich syna Josefa, 
Františka Tlustého a duše v očistci 
18:00 Za hasiče

Neděle 5. 5. 3. velikonoční
7:30 Za farníky
9:00 Za živou a + rodinu Kosouro-
vu a Šitkovu a duše v očistci
10:30 Mše svatá se křty dětí – Eliška 
Skryjová a Šárka Rösslerová
Za + Petra Kuřátka a živou a + rodi-
nu. 17:00 Májová pobožnost
18:00 Za rodinu Hublovu ze Lhotek
Farní oznámení
•Ve čtvrtek 2. května od 9:00 bude 
pravidelná návštěva nemocných.
•3. 5. v  19:30 pokračuje příprava 
na biřmování pro mladší skupinu.
•V  sobotu 4. května je I. sobota 
v  měsíci. Autobus pojede v  17:00 
od fary ve VM.
•4. června zveme na pouť seniorů 
do Neratova a Králík. Cena za do-
pravu a společný oběd je 450 Kč. 
•V sobotu 22. června bude v Pra-
ze kněžské svěcení našeho farníka 
jáhna Jaroslava Mrni. Z  farnos-
ti bude vypraven autobus, cena 
za  osobu 300 Kč. Zájemci hlaste 
se společně se zaplacením ve farní 
kanceláři od pondělí 29. dubna. 
•Na  nástěnce najdete vyúčtování 

farnosti za rok 2018.
•Zveme děti ve  věku 7 – 12 let 
na  křesťanský tábor „S  vírou přes 
moře“, který se uskuteční na  faře 
v Jimramově od 11. do 18. 8. 2019. 
Informace a  přihlášky naleznete 
vzadu v kostele na stolečku. 
•Zveme kluky a holky ve věku od 6. 
do  13. let na  farní tábor „Dobro-
družství Cyrila a Metoděje“ na faře 
v Netíně  ve dnech 4. – 9. 8. 2019. 
Více informací najdete na  plakát-
ku v  nástěnce a  na  internetových 
stránkách farnosti Velké Meziříčí.
Farnost Bory
Pátek 3. 5.Svátek sv. Filipa a  Jakuba, 
apoštolů/1. v měsíci 18:00 Dolní Bory: 
Za padlé ve světových válkách
Neděle 5. 5. 3. velikonoční 9:45 
Za hasiče
Farní oznámení
•V  sobotu 4. května je I. sobota 
v  měsíci. Autobus pojede v  16:40 
z Borů.
•Zveme kluky a holky ve věku od 6. 
do  13. let na  farní tábor „Dobro-
družství Cyrila 
a  Metoděje“ na  faře v  Netíně  

ve dnech 4. – 9. 8. 2019. Více infor-
mací najdete na plakátku v nástěn-
ce a  na  internetových stránkách 
farnostiVelké Meziříčí.
•Na  nástěnce najdete vyučtování 
farnosti za rok 2018.
 Farnost Netín
Středa 1. 5.15:00 Mše svatá s pout-
níky ze Sloupu 
Čtvrtek 2. 5. Památka sv. Atanáše, 
biskupa a učitele církve 17:30 Mše 
svatá pro děti: Za rodiče Královy, 
syna a celou přízeň
Pátek 3. 5.Svátek sv. Filipa a Jakuba, 
apoštolů/1. v měsíci 18:30 Za rodi-
če Štěpánkovy, syna, rodiče Maršál-
kovy a celou přízeň
Sobota 4. 5.1. v měsíci 17:00 Svátost 
smíření
18:00 Za poutníky
Neděle 5. 5.3. velikonoční 
8:00 Za rodinu Doležalovu a Brab-
covu a celou přízeň
Farní oznámení
•Ve čtvrtek 2. května v 16:15 na faře 
pokračuje příprava na 1. svaté při-
jímání.
                     Farnost Velké Meziříčí

Výčitky 
Slavnostní bohoslužba
v sobotu 4. května 2019 od 18 hodin
ve farním kostele sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

Sraz hasičů s prapory v 17.45 hodin před farou

Pořádá okrsek SH ČM Velké Meziříčí
ve spolupráci s SDH Lavičky

Dopisy od čtenářů
Čistá Vysočina 2019
V úterý 16. dubna se žáci a učitelé Základní školy a Praktické školy Velké 
Meziříčí už pojedenácté zapojili do krajské akce Čistá Vysočina. První sku-
pina mladších žáků uklízela prostranství v okolí naší školy a druhá skupina 
již tradičně sbírala odpadky v příkopech podél silničního obchvatu smě-
rem na Třebíč. Nejčastějšími odpadky, které jsme zde nalezli, byly PET láh-
ve, kelímky, igelity, plechovky, skleněné láhve, ale i pneumatiky a matrace.
Poděkování patří především žákům naší školy, kteří se s  chutí pustili 
do práce, a není jim lhostejno, v jakém prostředí společně žijeme. Možná 
se stanou inspirací i pro své spolužáky z ostatních škol a společně udržíme 
krásnou a čistou Vysočinu i pro další generace.       Text a foto: ZŠ a PŠ VM

Žďárská Charita se opět po roce zapojila 
do úklidu Vysočiny 
Velké Meziříčí prezentoval v kampani denní stacionář Nesa. Letos se 
účastnili čtyři uživatelé a dva pracovníci. Ti se jako každý rok postarali 
o lokalitu zvanou Kunšovec. „Dobrá zpráva je, že každým rokem sledu-
jeme pokles odpadků. A z toho máme radost. Letos jsme vysbírali pouze 
jeden pytel a jako bonus pár zrezivělých součástek od auta,“ sdělila Adé-
la Kracíková, sociální pracovnice z denního stacionáře Nesa.     -chzr-

Dětem ze Základní a mateřské školy Oslavice velmi učarovala před-
náška nevidomého sportovce Ondřeje Zmeškala. Velice je zajímalo, 
jaké to je být nevidomý, ale také to, jak se Ondrovi sportuje a kde všude 
byl a co zažil. Proto, když se děti dozvěděly o tom, že den po přednášce 
umřel jeho slepecký pes Black, rozhodly se uspořádat sbírku pro Ond-
ru. Je jim jedno, zda Ondra použije peníze na koupi nového psa nebo 
na další sportovní cestu, jen mu chtějí pomoci v jeho životě. Stačí dát 
pár drobných do pokladničky. A není to ledajaká pokladnička. Vyro-
bily ji samy děti a hlídají, aby se jí nic nestalo.
Lze jen říci, že je to od dětí nádherný počin a doufat, že takto štědré 
a vnímavé zůstanou i během dospělého života. A také doufáme, že až 
Ondrovi předají pokladničku na jejich velké besídce 27. června 2019 
bude mít takovou radost jako z nich máme my. 

ZŠ a MŠ Oslavice

Uspořádali sbírku pro nevidomého sportovce Ondru

Domov hostil návštěvu z pražského domova 
a obdržel poděkování od hejtmana Kraje Vysočiny

Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace,
Čechova 1523/10, 594 01 Velké Meziříčí

Zápis dě�  k předškolnímu vzdělávání
pro školní rok 2019/2020

Po dohodě se zřizovatelem ředitelka mateřské školy stanovuje místo, 
termín a dobu pro podání žádosti  o přije�  dě�  k předškolnímu vzdě-
lávání od školního roku 2019/2020.

Místo pro podání žádos� 
Zápis bude probíhat v budovách odloučených pracovišť na uvede-
ných adresách:
1. MŠ Mírová (zápis v této budově je určen i pro zájemce o umís-

tění do MŠ Oslavická), Mírová 1810, 594 01 Velké Meziříčí, 
tel. 566 523 483

2. MŠ Čechova, Čechova 1523�10, 594 01 Velké Meziříčí, 
tel. 566 522 834

3. MŠ Sportovní, Sportovní 1794/6, 594 01 Velké Meziříčí, 
tel. 566 522 833

4. MŠ Nad Plovárnou 1569/12, 594 01 Velké Meziříčí, tel. 566 523 362
5. MŠ Sokolovská 1568/29, 594 01 Velké Meziříčí, tel. 566 522 832

Termín a doba pro podání žádos� 
Zákonný zástupce se dostaví s dítětem k zápisu do mateřské školy 
v úterý 14. května 2019 nebo ve středu 15. května 2019 v době od 
12.00 hodin do 17.00 hodin.
Ve čtvrtek 9. května 2019 v době od 14.00 hodin do 16.00 hodin pro-
běhne na všech odloučených pracoviš� ch Den otevřených dveří, kde 
si rodiče mohou vyzvednout ti skopisy pro přije�  dítěte – žádost o při-
jeti  k předškolnímu vzdělávání, potvrzení o očkování dítěte, prohlá-
šení zákonných zástupců, přihláška ke školnímu stravování. Tiskopisy 
jsou též ke stažení na webových stránkách www.skolkavm.cz v sekci 
dokumenty – přihlášky a žádosti.

Kontaktní údaje
Kontaktní osoba: Mgr. Zdeňka Požárová
Telefonní číslo: 566 781 035, 739 439 840
E-mail: reditelkams@skolkavm
Web: www.skolkavm.cz
Ve Velkém Meziříčí 18. 3. 2019    Mgr. Zdeňka Požárová, ředitelka školy
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V  sobotu 13.dubna 2019 se ve 
Žďáru nad Sázavou uskutečnilo 4. 
a poslední kolo střelecké ligy mlá-
deže v sezóně 2018/2019. V kate-
gorii chlapci a  dívky základních 
škol a  ve smíšených družstvech 
naši výborní střelci z  Dózy SVČ 
nedali ostatním šanci a vítězné po-
zice obhájili stejně jako v loňském 

roce. Své prvenství a  bezkonku-
renčnost si drží již pátou sezónu.
Střelecká liga ze vzduchové pušky 
je rozdělena do čtyř soutěžních 
kol, kdy v  každém lze získat ma-
ximálně 200 bodů, tzn. 20 střel 
po 10  bodech. V  kategorii chlap-
ců měřilo své dovednosti celkem 
19 střelců, v  kategorii dívek pak 

5 střelkyň. V  soutěži družstev se 
utkalo 5 týmů. Pod odborným ve-
dením střeleckého kroužku pana 
Stanislava Chylíka již pět sezón 
nepoznali naši střelci ve smíšených 
družstvech porážku. Za vzornou 
reprezentaci a  skvělé výsledky 
si jmenovitě zaslouží pochvalu 
a uznání tito sportovci:

Petr Brabec (1. místo, 566 bodů)
Jan Badalík (2. místo, 551 bodů)
Adam Beneš (18. místo, 158 bodů)
Veronika Slámová (1. místo – 
587 bodů)
Agáta Sýkorová (3. místo – 
564 bodů)
Za smíšené družstvo se soutěže 
účastnili Slámová V., Sýkorová A., 

Badalík J., Beneš A. a  Brabec P., 
s  celkovým počtem 2 243 bodů 
a zaslouženě získalo již popáté pu-
tovní pohár!

Pořadí družstev:
1. DÓZA – SVČ Velké Meziříčí 

2 243 bodů
2. DDM Bystřice nad Pernštejnem 

2 122 bodů

3. Active – SVČ Žďár nad Sázavou 
2 080 bodů

4. AZ Centrum SVČ Havlíčkův 
Brod 1 939 bodů

5. DDM Jihlava 1 454 bodů
Gratulujeme všem střelcům a dě-
kujeme vedoucímu kroužku, panu 
Chylíkovi, za skvělou přípravu svě-
řenců!                                              -jž-

Střelci z Dózy ovládli ligu mládeže – již popáté!

Zasloužený výsledek Ouředníčka a Křípala po dramatickém závodě
Tomáš Ouředníček s Davidem 
Křípalem úspěšně dokončili Mo-
rocco Desert Challenge 2019. 
Po hektických přípravách před 
startem, technických problémech 
a  dramatických chvílích čerstvě 
přestavěného závodního vozu, vše 
před dvěma dny málem skonči-
lo, když se vůz ocitl v plamenech. 
Dosažení cíle znamená konec vel-
mi tvrdého roku pro tým a – snad 
– začátek něčeho nového. Ačkoliv 
posádka byla mezi vozy 4×4 před 
vzplanutím na pódiových místech, 
30hodinová penalizace znemožni-
la dosáhnout dobrého celkového 

výsledku. V poslední etapě skončil 
Tomáš a David na 10. místě i přes-
to, že startovali ze zadních míst. 
V celkovém hodnocení se vyšplhali 
až na 26. místo, zatímco v kategorii 
4×4 obsadili 12. místo a v kategorii 
T1.1 jsou dokonce na 9. místě.
„Dosažení cílové pásky bylo pro mě 
velmi emocionální, byl jsem opravdu 
dojatý. Dnes jsme startovali v pořadí 
podle celkového času a náš 30hodi-
nový trest, který jsme obdrželi po po-
žáru, znamenal, že jsme začali doce-
la vzadu. Řízení, které jsme minulou 
noc změnili, bylo perfektní, celé auto 
dnes fungovalo velmi dobře, neměli 

jsme žádné zvláštní problémy ani 
dobrodružství. Byl to extrémně tvrdý 
závod, po všech našich problémech 
bylo někdy těžké najít motivaci jít 
dál, ale nakonec jsme tady v cíli a to 
je pro nás velmi důležitý moment. 
Jsem velmi šťastný a  pyšný na svůj 
tým, David odváděl skvělou práci 
nejen jako navigátor, ale i  na voze 
po skončení etap, a naši mechanici, 
Kuba Mikulok a Jirka Sivek vyvinuli 
neuvěřitelné úsilí, aby byl náš Pho-
enix „fit“ na start další etapy každý 
den. Zdálo se, že vše je proti nám, 
ale podařilo se nám dojet. Přibližně 
před týdnem bylo naším cílem jen 

odstartovat v  závodě, takže mise je 
dokončena na více než sto procent.“ 
řekl Tomáš na cílové čáře.
„Jsme velmi rádi, že jsme po velké 
havárii v  loňském roce, opět v  cíli 
Morocco Desert Challenge. Naše 
nové auto bylo připraveno na po-
slední chvíli, prakticky jsme ho testo-
vali v tomto závodě, ale nyní vidíme, 
na čem bychom měli v příštích týd-
nech pracovat. Chtěli bychom po-
děkovat našim sponzorům za jejich 
trvalou podporu a také našim rodi-
nám, přátelům a fanouškům za las-
kavé a motivující zprávy – opravdu 
jsme za ně moc rádi!“ dodal David.

V sobotu 27.4.2019 se na Chlumeckém dvoře v Chlumku konal 7. ročník 
Chlumeckého Beďásku, badmintového turnaje dvojic. Dlouholetá akce 
patřící do kalendáře badmintonových fanoušků.
Posunutí k teplu je novinkou turnaje, kdy se hráči setkávají na konci dub-
na nikoliv na jeho počátku. Do soutěžních zápasů tentokrát zasáhlo 14 
týmů ve dvou skupinách. Skupina manželských párů pod názvem „Vy-
venči mamku“ početně překonala skupinu profíků nazvanou „Mlátičky“. 
Osmifinálový speciální klíč pak prolnul vedoucí týmy obou skupin. Bad-
mintonová soutěž promíchala lokální týmy s pražskými „Ginger a Fred“, 
ryze středočeskými velvarskými „Tolary“, ostravskými „Opár“ a „Kuba 
Kubikula“. Na metály mohl dosáhnout každý a také zájem mladší gene-
race je příslibem pro další ročníky turnaje. 
Zlatou placku nakonec urvali „Miříci“ stejně jako minulý rok. Postupem 

celé soutěže se lepšili a podlehli vlastně jen „Veselákům“ v základné sku-
pině. Ve finálovém vyřazovacím pavouku pak porazili postupně „Ginger 
a Fred“, „Náhlou smrt“ a ve finále nakonec stříbrné „Úžakluky“. Bronzoví 
skončili výborní „Veseláci“, kteří v  turnaji startovali poprvé. Foto vítěz-
ných týmů přikládáme.
Pro pořadatele se sportovní den vydařil. Sluníčko sice svítilo poskrovnu, 
teplo také moc nebylo, ale bylo vše akorát a žádná zranění se tentokráte 
nekonala. Chlumecký Beďásek v Chlumku je organizačně odzkoušenou 
sportovní akcí, takže plynulost soutěže nenarušilo nic a bez přerušení se 
hrálo od rána až do večera.
Fotodokumentaci z  turnaje 7.  ročníku Chlumeckého Beďásku 
v Chlumku lze nalézt na stránkách www.chlumeckydvur.cz a obce 
www.chlumek.cz                                                                                         -rak-

Chlumecký Beďásek 2019: Zlatou placku opět urvali „Miříci“

O  velikonočních svátcích se 
mladší a  starší žákyně zúčastnily 
největšího mládežnického házen-
kářského turnaje v  Evropě, který 
hostila Praha.
Hlavní město tento turnaj pořá-
dá už od roku 1992. Na letošní 
ročník se přihlásilo rekordních 
635 týmů z  celé Evropy. Největší 
zastoupení měla ČR 236, Dánsko 
89, Německo 81. Ale třeba zde 
byla družstva z Estonska, Mexika, 
Kanady a Izraele. V kategorii star-

ších žákyň bylo 96 a mladších 60 
družstev. Takže konkurence byla 
obrovská. Celý turnaj se odehrál 
v  46 halách. Pořadatelé se této 
akce zhostily na výbornou a celá 
akce byla oslavou házené.
Starší žákyně v  základní skupině 
se postupně utkaly s  SC Druski-
ninkai (Litva) 15:12, Hammarby 
handoll (Švédsko) 10:7, Stuttgar-
ter Klickers (Německo) 9:16, Ajax 
Copenthagen I  (Dánsko) 7:20, 
Zora Olomouc 12:11. Ze skupiny 

postupovaly z  třetího místa a če-
kaly je zápasy v  playoff A  skupi-
ně, kde sehrály ještě dva zápasy 
se Zorou Olomouc II 10:15 a  se 
Žirovnicí 7:12. Do dalších bojů 
postupoval pouze vítěz. Tyto po-
rážky znamenaly konec v turnaji.
Mladší žákyně odehrály svoji zá-
kladní skupinu s těmito družstvy 
TJ Baník Lehota pod Vtáčni-
kom(Slovensko) 12:14, Comite 
Doubs Handball(Francie) 8:18, 
TJ TŽ Třinec(Slovensko) 12:4, 

TJ Sokol Kobylisy 3:11, Stuttgar-
ter Klickers (Německo) 12:6. Se 
čtvrtého místa v tabulce je čekalo 
playoff B. Ve skupině B znamená 
jedna prohra konec turnaje. Prv-
ním soupeřem byl francouzský 
HBC Seltz 4:7, toto družstvo bylo 
nad síly našich děvčat.
Pro všechny děvčata byly čtyři 
dny strávené v Praze obrovským, 
jak sportovním, tak osobním zá-
žitkem a těší se na Prague Hand-
ball Cup 2020.                      -hazvm-

Mladší a starší žákyně házené na Prague Handball Cup 2019

2. liga mužů Morava Jih – 19. kolo
TJ Sokol Velké Meziříčí - TJ Sokol Dolní Cerekev 31:29 (17:15)
Čtyři kola před koncem soutěže jsme na domácí palubovce přivítali aktuál-
ně poslední celek tabulky z Dolní Cerekve. Souboje proti týmům z chvostu 
tabulky jsou před koncem sezony vždy nelehké. Navíc když byl náš tým ne-
kompletní a disponoval pouze dvěma hráči na střídání. Zápas začal v po-
měrně rychlém tempu a doslova bez obran. V útoku jsme jednoduchými 
akcemi překonávali obranu Cerekve. Bohužel soupeř nám oplácel stejnou 
mincí a mi tak dostávali spoustu laciných branek. A když jsme již ubránili, 

tak jsme těžce vybojované balóny ztráceli naší zbrklostí. I přesto jsme si ne-
ustále udržovali 1-2 brankové vedení a soupeř nebyl schopný otočit skóre 
na svoji stranu. Do šaten jsme tak šli s náskokem 2 branek.
Ve druhé půli se obraz hry příliš nezměnil a na obou stranách skóre naska-
kovalo poměrně rychle. Nám se ovšem nedařilo soupeři odskočit více jak 
na rozdíl 3 branek, a zlomit tak jeho odpor. To se povedlo až 5 minut před 
koncem, když jsme si konečně vypracovali 5 brankový náskok. Soupeř se 
sice ještě snažil osobní obranou zvrátit průběh utkání, ale to již nebylo v je-
jich silách. Nakonec jsme tak vybojovali hubenou dvoubrankovou výhru.

V příštím kole zajíždíme na půdu nováčka a zároveň 10. celku soutěže - 
do brněnských Maloměřic, které stejně jako Dolní Cerekev bojují o zá-
chranu v lize. Jejich forma v jarní části ale naznačuje, že nás nečeká vůbec 
nic jednoduchého!
7m hody: 1/2:3/4, vyloučení 6:2, navíc Velké Meziříčí ČK, diváků 124
Sestava a branky: Ondřej Poul, Libor Kotík – Pavel Roub (8), Vítězslav Ve-
čeřa (6), Jakub Bezděk (4), Jan Lečbych (4), Pavol Živčic (3), David Kubiš 
(2), Pavel Strašák (2/1), Jiří Kaštan (2), trenér Ladislav Šidlo, odpovědný 
vedoucí Michael Bezděk.                                                                    Ondřej Poul

Házená: Muži se na výhru hodně natrápili



strana 8 medřičské listy | číslo 17 | 1. května 2019

MEDŘIČSKÉ LISTY – nezávislý týdeník – Vychází pro oblast Velkomeziříčska, Velkobítešska, Měřínska, Křižanovska a Tasovska – každou středu. Evidenční číslo MK ČR E 11253. Vydavatelka: Ing. Bc. Ivana Horká, 
Markova 4, 594 01 Velké Meziříčí, IČO: 49483382.Telefon: 732 203 787. E-mail: ivahorka@seznam.cz. Web: www.medricske-listy.cz. Adresa redakce: Náměstí 4, 594 01 Velké Meziříčí (průjezdem Květinářství Flouma, ve dvorku 
doleva). Úřední hodiny v redakci od 1. 1. 2019: středa: 13.00 – 16.00; pátek: 9.00 – 13.00; čtvrtek: 9.00 – 13.00 (v tento den je provoz omezen, pouze v případě přítomnosti redaktora nebo dle telefonické dohody předem – volejte 
732 203 787.) Pondělí a úterý: ZAVŘENO (uzávěrka a distribuce novin). Pro vzkazy můžete využít přilehlou poštovní schránku.
Drobná barevná odchylka tisku není na závadu. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Redakce si u došlých příspěvků, u nichž nezodpovídá za správnost uvedených údajů, vyhrazuje právo úpravy. Otištěné názory čtenářů 
nemusejí být shodné se stanoviskem redakce. Články označené PI jsou placenou inzercí. Novinová uzávěrka je v pátek v 16 hodin, sportovní strany v pondělí v 16 hodin. Obsah novin je chráněn autorským právem, které vykonává 
vydavatel. Jakékoliv užití článků a fotografií včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování obsahu je bez písemného souhlasu vydavatele ZAKÁZÁNO.

FC VM – FK Hodonín 2:1 (0:1)
Střelci: 60. Dolejš, 90. Mucha 
– 25.  Flasar. Rozhodčí: Richtár, 
Zaoral, Silný. Sestavy: FC VM – 
Pokorný – Kriegsmann, Mucha, 
Komínek, Bouček – Dolejš, Smej-
kal (93. Crkal), Berka (73.  Krčál), 
Šuta, Demeter – Simr (52. Dufek), 
na lavičce Kruba, Chalupa, Zedník, 
trenér Smejkal. ŽK: Demeter, Do-
lejš – Pospíšil, Piňa. ČK: 66. Fojtík. 
Diváci: 280. Nejlepší hráči: Piňa, 
Demeter, Dolejš.
První poločas patřil hostujícím 
hráčům, byli pohyblivější, přes-
nější v  kombinaci a  důraznější 
v  osobních soubojích. Ve 3.  min. 
našel Flasar ve vápně Piňu, jeho 
střelu na zadní tyč odkopl Miloš 
Kriegsmann. V  5.  min. centr Bo-
huna, odhlavičkoval Michal Bou-
ček. V 6. min. našel Petr Dolejš ve 
vápně Robina Demetera, jeho stře-
lu z úhlu vyrazil Petráš na rohový 
kop. V 7. min. hosté podnikli rych-
lý protiútok, Piňa našel ve vápně 
Pospíšila, ten domácí bránu minul. 
V 8. min. to byl opět Piňa, který na 

hranici vápna našel volného Jaku-
beka, ten bránu přestřelil. V 9. min. 
se po centru Bohuna prosadil 
hlavou Jakubek, bránu však opět 
netrefil. V  10.  min. centr Flasara 
odvrátil David Komínek na rohový 
kop, ten rozehrál Pospíšil, přetaže-
ný centr vrátil před bránu Hesek, 
míč odhlavičkoval do bezpečí Pa-
vel Simr. V 16. min. se dostal k za-
končení za hranicí vápna Pospíšil, 
bránu minul. Ve 20. min. našel Petr 
Dolejš ve vápně volného Lukáše 
Berku, ten místo střely hledal lépe 
postaveného spoluhráče, hostující 
obrana míč odkopla do bezpečí. 
Ve 25. min. se dostal ve vápně k za-
končení Jakubek, včasným vyběh-
nutím šanci zmařil Patrik Pokorný, 
na následnou střelu Flasara z  23 
metrů k  tyči již zareagovat nesta-
čil 0:1. Ve 31. min. rozehrál přímý 
kop od lajny Petr Dolejš, hostující 
obrana si z jeho centrem poradila. 
Ve 33.  min. centr Bohuna poslal 
na rohový kop Michal Bouček, 
následný roh Pospíšila nebezpečí 
pro domácí bránu nepřinesl. Ve 

35. min. odcentroval Robin Deme-
ter, Pavel Simr sklepl míč Radimovi 
Šutovi, jeho střela bránu hostů těs-
ně minula. Ve 36. min. našel Piňa 
ve vápně volného Pospíšila, ten 
bránu vysoko přestřelil. Ve 37. min. 
centr Robina Demetera našel Petra 
Dolejše, ten trefil jen obránce hos-
tů. Ve 41. min. vystřelil z 20 metrů 
Jakubek, domácí bránu minul. Ve 
44.  min. pronikl do vápna Pospí-
šil, z jeho střelou si Patrik Pokorný 
poradil.
Obraz hry se ve druhém poločase 
změnil. Domácí přidali na důra-
zu a  také zpřesnili kombinaci. Ve 
48.  min. našel Petr Dolejš před 
bránou Radima Šutu, ten Petráše 
zblízka neprostřelil. Následný roh 
Robina Demetera Petráš vyboxoval 
do bezpečí. Ve 48.  min. unikl po 
křídle Fojtík, nikoho ze spoluhráčů 
před bránou nenašel. Ve 49. se po 
centru střetl v hlavičkovém souboji 
Pavel Simr s obráncem hostů a mu-
sel být pro zranění hlavy v oblasti 
spánku střídán. V 51. min. odcent-
roval Piňa, na jeho centr si naskočil 

Jakubek a  koníčkem hlavičkoval 
nad domácí bránu. V  52.  min. 
vystřelil z  hranice vápna Robin 
Demeter, trefil jen obránce hostů. 
V  53.  min. po průniku vystřelil 
Petr Dolejš vedle brány. V 55. min. 
přiklepl hlavou Radim Šuta míč na 
Robina Demetera, jeho zakončení 
postrádalo přesnost. V  60.  min. 
po hezké kombinaci Petra Dolejše 
a Robina Demetera se dostal k za-
končení Petr Dolejš a míč dostal do 
brány hostů 1:1. V 65. min. došlo ve 
středu hřiště ke strkanici mezi do-
mácím Edou Smejkalem a hostují-
cím Piňou, hostující Fojtík násled-
ně domácího hráče srazil k  zemi 
a  po červené kartě musel odejít 
do šaten. V 68. min. centr Robina 
Demetera odvrátila obrana hostů 
na roh, ten rozehrál Petr Dolejš, 
našel Robina Demetera, jeho při-
hrávka na Edu Smejkala neprošla. 
V  76.  min. našel Eda Smejkal na 
hranici vápna Robina Demetera, 
ten se uvolnil hostujícího Petráše 
však neprostřelil. V 81. min. se po 
rohu Petra Dolejše dostal k zakon-

čení Michal Bouček, bránu vysoko 
přestřelil. V 90. min. našel Petr Do-
lejš na malém vápně volného Patri-
ka Muchu a  ten rybičkou rozhodl 
o vítězství domácích 2:1

Vyjádření trenéra Smejkala: 
Dnešní soupeř, hlavně v  prvním 
poločase, předvedl výborný výkon, 
a tak nechápu, jak takový tým může 
být ve spodní polovině tabulky. Naši 
hráči v první půli propadli ve všech 
herních dovednostech, a  tak jsme 

mohli být rádi za poločasový výsle-
dek 0:1. Do druhého poločasu jsme 
vstoupili se snahou výsledek utkání 
otočit, paradoxně k nám tomu po-
mohlo i  zranění našeho útočníka, 
protože jme přestali nakopávat vyso-
ké míče a více kombinovali po zemi. 
Zaslouženě jsme vyrovnali. Nepo-
chopitelný zkrat hostujícího hráče 
nám přinesl výhodu, kterou jsme 
nakonec dokázali v  závěru zápasu 
využít, a získali tak šťastné 3 body.
            -myn, foto: Antonín Dvořák-

2. liga starší dorostenky
HC Plzeň – TJ Sokol Velké Mezi-
říčí 20:20 (8:9)
Po čtrnáctidenní herní pauze jsme 

společně s  prvoligovým týmem 
žen zajížděli do západočeské me-
tropole. V podzimní části se nám 
podařilo až po boji tohoto soupe-

ře zdolat tříbrankovým rozdílem, 
a  proto jsme na jeho palubovku 
zajížděli s bojovnou náladou a bo-
dovými ambicemi. Domácí celek 
se ujal v úvodu vedení, které udr-
žel pouze v  prvních šesti minu-
tách. V další části hrací doby jsme 
to pak byli my, kdo místy vedl až 
čtyřbrankovým rozdílem. Zdaři-
lou a dobře organizovanou defen-
zívou jsme soupeřky dokázali tlu-
mit v jejich útočné aktivitě a sami 
se pak častěji dokázali dostávat 
do zakončení. Škoda, že jsme 
řadu dobrých příležitostí zahodi-
li a mohli si tak získat výraznější 
náskok. Naopak Plzeňačky méně 
často chybovaly a  začaly tak po-
malu ubírat z našeho náskoku. Po-

slední tři minuty první části hrací 
doby jsme sehráli velmi špatně 
takticky a  nechali si vsítit hodně 
jednoduché branky. Poločasový 
náskok se tak zmenšil na mini-
mální rozdíl. Po změně stran jsme 
se dostali do několika brejkových 
akcí, opět získali třígólové vedení 
a soupeře dostali pod tlak. Násled-
ně špatná koncovka a nevynucené 
chyby nás stály v této fázi zřejmě 
plný bodový zisk. Domácí hráčky 
nás v postupném útoku několikrát 
přetlačily na brankovišti a  v  sa-
motném závěru dorovnaly skóre. 
Schylovalo se k dramatickému roz-
uzlení. Ještě štěstí, že jsme již neo-
pakovali taktické chyby z prvního 
dějství a  poslední útočnou akci 

dohráli na soupeřově polovině.
Příští sobotu přivítáme na našem 
hřišti ambiciózní hráčky Sokol Os-
trava Zábřeh, které bojují o postup 
do 1. dorostenecké ligy. V podzim-
ní části se nám podařil husarský 
kousek, když jsme tohoto soupeře 
na jeho palubovce přehráli jako 
jedni z mála týmů výrazným sed-
migólovým rozdílem.
7 – m hody 5/5 : 3/2, vyloučení 5:3.
Sled branek 1:0, 2:1, 2:3, 4:4, 4:8, 
5:9, 10:10, 10:11, 12:12, 12:15, 
13:16, 14:17, 17:17, 17:19, 19:19, 
19:20.
Hrály: Šabacká Jarmila, Blažková 
Veronika – Pacalová Lenka (8/1), 
Pospíšilová Markéta (4/2), Sedlářo-
vá Tereza (4), Kuřátková Klára (2), 

Pospíšilová Magda (1), Odehnalo-
vá Tereza (1), Borkovcová Tereza, 
Šmídová Tereza, Houdková Valé-
rie, Horká Vendula. Trenéři ing. 
Vincenc Záviška, ing. Tomáš Partl, 
Andrea Kuřátková.

Pozvánka do sportovní haly
„za Světlou“:

sobota 4. května
11.00 II. liga starší dorostenky So-
kol Ostrava Zábřeh
13.00 I. liga ženy TJ Jiskra Otroko-
vice
sobota 11. května
9.00 – 16.00 Liga Vysočiny mini-
žactvo
17.00 II. liga muži SK Kuřim
19.00 II. liga mladší dorostenci 
SK Kuřim.                                -hazvm-

Házená: Starší dorostenky dovezly z Plzně alespoň bod

Juniorský tým je a vždy byl 
„nosným“ týmem volejbalu 
ve Velkém Meziříčí. Ten nyní 
po devatenácti nepřetržitých 
extraligových letech sestupuje 
do soutěže, z níž v roce 2000 
postoupil. 

Celých těch 19 let jsme pouze jed-
nou bojovali o  záchranu. Celkem 
3× jsme dosáhli na medaile, dva-
krát na bronzové, jednou dokon-
ce na stříbrnou. Nejčastěji jsme 
obsazovali 5. místo. A  teď sestup! 
Podrobnější rozbor začněme nej-
dříve u nás, u trenérů. Nemyslím, 
že bychom nezvládli tréninkový 
proces. Kladli jsme důraz na tý-
mové činnosti. To znamená, že 
jsme navozovali ty situace, které 
se mohou v  zápasech vyskytnout 
a  které nejdou jinak nasimulovat. 
Problém byl v  důslednosti pro-
vádění těchto činností. Na časté 
chyby jsme my trenéři nenašli 
recept, jak je odstranit. Dalším 
problémem bylo, jak přenést to, 
co jsme natrénovali, do vlastní 
hry. Tedy do mistrovských zápasů. 
Hráli jsme pod velkým tlakem a to 
je vždy obtížné přenášet nové na-
učené věci do tak těžkých zápasů. 
„Vyfasovali“ jsme skupinu „smrti“, 

kde Příbram, Liberec, Praha i  Č. 
Budějovice měly ambice na vyso-
ké umístění. Zbýval Prosek, který 
však měl zkušenější tým a  nás ve 
třech ze čtyř zápasů mnohdy i  se 
štěstím přehrál. Nemůžeme se vy-
mlouvat na to, že jsme měli mladý 
nepříliš obehraný tým. Počítali 
jsme s tím. Možná jsme měli zvý-
šit tréninkový objem, ale ten také 
nebyl menší, jak v předcházejících 
letech. Sázeli jsme na soustředění. 
Na začátku v červnu v Chorvatsku, 
potom v  srpnu v  Telči a  prosinci 
v  Mikulově. Nakonec v  Brandýse 
n. L. Všechna soustředění dopadla 
výborně a přesto se to neodrazilo 
ve hře. Proč? Neskloubili jsme do-
hromady přednosti a kladné vlast-
nosti klíčových hráčů a nepotlačili 
jejich negativa. Spíš jsme nechali 
věci plynout, a to se nám vymstilo. 
Transfer naučených věcí z  trénin-
ků do samotné hry, je to nejtěžší, 
co trenéra volejbalu čeká. Musí 
umět pracovat s  hráči jako osob-
nostmi a to se nám ne zcela dařilo.
Dalším kdo je na vině jsou samo-
zřejmě hráči. Začnu u  odpadlíků. 
Každým rokem někdo odpadne. 
Letos jich bylo trochu více než jin-
dy. Důvody mohly být např. málo 
herních příležitostí, nevýrazná vý-

konnost nebo nezvládnutí své úlo-
hy, zhrzené ambice apod. To bych 
chápal. Zlobím se však na to, že 
neřeknou pravdu, že nebojují o své 
„místo na slunci“ a hledají „sebe-
ušlechtilejší“ výmluvy. Jednou se 
dali do boje, selhali a nevyrovnali 
se s tím. Výmluvy, že volejbal není 
jejich život, že to dělají pro radost 
a že mají také jiné povinnosti jsou 
výrazem zbabělosti. Neměli do 
toho nikdy jít. Oni většinou vědě-
li, co je čeká a absolvovali tu část 
přípravy, kdy na ně nebyl vyvíjen 
takový tlak. Ale jakmile začaly 
mistrovské soutěže, utekli. Další 
výmluva na školu, že volejbal je 

neuživí a že škola je důležitější, je 
další v řadě alibismů. Samozřejmě, 
že vím, že škola je v  tomto věku 
důležitá, aby něčím byli. Volejbal 
uživí minimální procento hráčů. 
Ale je to pravdivý názor hráčů? 
Není to jen výmluva? Já za svých 
studijních let jsem vždy chtěl být 
lékařem, ale učení mě nefascinova-
lo. Měl jsem jinou zálibu, a tou byl 
volejbal. Školu jsem dělal, abych si 
vytvořil co nejlepší odrazový můs-
tek k vysoké škole a na ní, abych ji 
absolvoval. V  této době studií na 
střední nebo vysoké škole se vy-
tváří vztah a  hlavně vášeň hlavně 
ke koníčkům. Jindy již na to není 

čas. Práce začne fascinovat, až člo-
věk něco umí. Volejbal je koníček, 
ale je to také práce a platí pro něj 
všechny zákonitosti každé jiné 
práce. Zpočátku musím překoná-
vat překážky dané tím, že to moc 
neumím. Pokud to chápu a chci to 
podstoupit, umím uspořádat čas 
tak, aby mě výsledky ve škole (také 
i  kvůli rodičům) neodrazovali od 
tohoto sportu. To se netýká však 
jen těch, co odpadli. Mnohem více 
to zasahuje ty, co vydrželi. Výmlu-
va na školu byla nejčastějším dů-
vodem tréninkové absence. Těch 
bylo až moc. Když vám chybí hráči 
na tréninku, nenatrénujete, co jste 
chtěli. Určitě významným pro-
blémem byly vztahy mezi hráči. 
Ideál by byl, kdyby byli kamarádi 
i  mimo volejbal. Tak tomu bylo 
v minulosti a životní přátelství bý-
valých hráčů jsou toho důkazem. 
Letos to bylo jinak, ale nechci hned 
říct, že to bylo špatně. Jednoznačně 
je spojovala láska k volejbalu. To si 
uvědomovali i ti, co se jinak nemu-
seli. Byli schopni potlačit z  větší 
části svá ega ve prospěch týmu. 
Zde to bylo skoro v pořádku. Hor-
ší to bylo ve vzájemném tlaku na 
kvalitu hry. Omlouvali si chyby, 
byli k sobě tolerantní, protože měli 

možná strach vlastního selhání. Ji-
nými slovy: nebyli na sebe přísní, 
ač hra volejbal sama o sobě přísná 
je. Tady jsme měli zasáhnout my, 
trenéři. On se ten problém vyvíjel 
velice plíživě. Chyba byla, že jsme 
tvrdě nezasáhli a  ten tlak vyvíjeli 
málo důrazně. V tom byla naše ne-
důslednost. Možná by odpadl ještě 
nějaký hráč, ale zdravé jádro týmu 
by se projevilo jasněji a  přesvěd-
čivěji. Výsledkem bylo neustálé 
hledání základní sestavy. V  týmu 
mužů to bylo jasné od prvního 
kola a  nakonec to nezamávalo 
ani se střídači. U  juniorů jsme to 
nezvládli. Takže výše jmenované 
problémy se sečetli a  výsledkem 
byl sestup. Záměrně jsem nemluvil 
o herních činnostech, herních sys-
témech a týmových činnostech. Ty 
byly až na druhém místě. A určitě 
by byly kvalitnější, kdybychom byli 
schopni odstranit uvedené problé-
my.
Nevěšíme hlavu a  nebereme to 
jako tragédii. Bereme to jako vý-
zvu co nejrychleji se vrátit zpět 
mezi elitu. Jádro týmu zůstává. 
Přípravu začínáme hned v květnu 
po kadetském finále a první akcí je 
soustředění v chorvatském Tisnu.                                 
#chcemezpet#                        Petr Juda

Ještě jedno ohlédnutí za volejbalovou extraligou juniorů. #chcemezpet#

Sezóna 2018 – 2019. Celkové hodnocení našich družstev

Díky zkratu hostujícího fotbalisty získali domácí šťastné tři body


