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Modernizace dálnice u Velkého Meziříčí 
a Měřína začala. Na řidiče čekají omezení
Ředitelství silnic a dálnic 
(ŘSD) zahájilo modernizaci 
na dalších dvou úsecích dálnice 
D1. Jde o Velké Meziříčí, západ 
(EXIT 141) – Velké Meziříčí, 
východ (EXIT 146) a Velký 
Beranov (EXIT 119) – Měřín 
(EXIT 134).

Velkomeziříčské pochopitelně nej-
více zajímá oprava dálnice a mos-
tu nad městem. K  modernizaci 
je určen úsek od exitu 141 k exitu 
146 v délce  5,9 km. „Od pátečního 
večera byla prováděna montáž DIO 
(vodorovné a svislé značení), byla 
osazována provizorní dělící svodi-
dla. Dále byla provedena demontáž 
svodidel na stávajících přejezdech 
středního dělící pruhu a zaháje-
no frézování asfaltových vrstev na 
vnitřní konzole pravého mostu Vy-
sočina. Byly zahájeny práce na pro-
vizorních přeložkách stávajících sítí 
ve středním dělícím pásu., uvedl Jiří 
Salava, vedoucí projektu moder-
nizace. Celková doba trvání prací 
bez zimní technologické přestávky 

je naplánována na  71 týdnů a je 
rozdělena do 6 etap. Předmětem 
modernizace je rozšíření vozovky, 
a to i na mostě Vysočina, na šířku 
odpovídající kategorii D 28. Tato 
šířka umožní při budoucích opra-
vách vedení dopravy v režimu 2+2 
po jednom jízdním pásu. 
Na  této trase se nachází 5 dál-
ničních mostů, včetně nevyššího 

mostu Vysočina, a  jeden nadjezd. 
Při snesení nadjezdu bude celá D1 
zcela uzavřena po dobu 14 hodin. 
Předpokládaný termín je víkend 4. 
a 5. května. Objížďka na Fajťák po-
vede po silnici přes Dolní Radslavi-
ce a Lhotky. Ti, co pojednou po D1 
budou muset sjet a  využít druhé 
objížďky, která povede přes Velké 
Meziříčí po silnici II/602. „Celková 

doba omezení bude maximálně 26 
hodin,“ slibuje zhotovitel.
Po  celou dobu stavby je na  mi-
moúrovňových křižovatkách 
Velké Meziříčí východ a  Velké 
Meziříčí západ osazen zákaz sjez-
du vozidel nad 12 tun pro tranzit.
Stavbu za 1,583 miliardy by měl 
Metrostav předat nejpozději 
v roce 2021.             Pokr. na str. 2

Minulý víkend začalo Ředitelství silnic a dálnic s opravou úseku D1 č. 19 
u Velkého Meziříčí. Provoz byl již, jak ukazuje foto, omezen.  Foto: Ant. Dvořák

Úřad pro ochranu hospodář-
ské soutěže shledal pochybení 
zadavatele Města Velké Meziříčí 
v tom, že nebylo učiněno uveřej-
nění oznámení soutěže o návrh 
na rekonstrukci náměstí a přileh-
lých ulic ve Věstníku veřejných 
zakázek. Z tohoto důvodu 
bylo konstatováno, že soutěž 
o návrh neproběhla v souladu se 
zákonem o zadávání veřejných 
zakázek. 

Město Velké Meziříčí nyní poža-
duje náhradu škody po  sekretáři 
a  přezkušovateli architektonické 
soutěže Petru Veličkovi, protože 
podle názoru Města VM je to jeho 
pochybení. „Dle příkazní smlouvy 
pro činnost organizátora soutěže 
ze dne 22. 3. 2016 jste se pod bo-
dem 2.1 zavázal učinit oznámení 
soutěže do Věstníku veřejných za-
kázek. S  ohledem na  skutečnosti, 
že toto oznámení nebylo učiněno, 
jste nepostupoval v souladu s výše 
uvedenou smlouvou a porušil jste 
svůj závazek ze smlouvy vyplýva-
jící,“ uvedl právní zástupce Měs-
ta VM v  dopise adresovaném 
právě P.  Veličkovi a  vyzval ho 
k uhrazení dlužné částky ve výši 

817  966 Kč do  15. března. Měs-
to po  Veličkovi také požaduje 
vrátit jeho odměnu za  sekretáře 
a  přezkušovatele architektonické 
soutěže ve výši 84 700 Kč. Přitom 
bývalý starosta Necid a  Veličkův 
stranický kolega původně tvrdil, 
že za to ‚nechce ani korunu‘.
„V důsledku porušení Vaší povin-
nosti již není možné na zmíněnou 
soutěž o  návrh navázat jednacím 
řízením bez uveřejnění,“ argu-
mentuje právník Města VM. 
V jednacím řízení bez uveřejnění 
by totiž město mohlo vybrat ně-
kterého z  oceněných architektů 
a uzavřít s ním smlouvu na pro-
jekt, podle kterého by se rekon-
struovalo meziříčské náměstí. 
Zastupitelé města před časem 
rozhodli, že se uzavře smlouva 
s renomovaným architektem Mi-
roslavem Cikánem, jenž skončil 
v architektonické soutěži na dru-
hém místě. Ještě před ním zastu-
pitelé odmítli uzavřít smlouvu 
s  prvním oceněným architektem 
Davidem Mikuláškem, neboť 
k  jeho návrhu měli zásadní vý-
hrady především v  dopravních 
řešeních. 
                 Dokončení na straně 2

Škola na Sokolovské 
hledá nového ředitele

Město požaduje po Petru 
Veličkovi přes 800 tisíc 
za a-u soutěž

Výstava je inspirována 
bylinkami

Zápis dětí do 1. tříd ZŠ 
se koná 12. dubna

Test na drogy řidič odmítl
Velkomeziříčští policisté zastavili v  úterý 26. března krátce před 
druhou hodinou ráno v  obci Osová Bítýška osobní automobil Ško-
da, jehož řidičem byl dvaadvacetiletý muž. V rámci silniční kontroly 
policisté zjistili, že není držitelem příslušného řidičského oprávnění 
a dále muž nepředložil potřebné doklady k provozu vozidla. Policisté 
muže dále vyzvali k podrobení se testu na zjištění ovlivnění omamný-
mi a psychotropními látkami, což bezdůvodně odmítl. Další jízdu mu 
policisté zakázali a vše zadokumentovali. Dvaadvacetiletý muž se bude 
před příslušným správním orgánem zodpovídat z přestupků na úseku 
dopravy.                                                                                                 -PČR-

Ještě dnes do 17. hodiny můžete zavítat na jarní výstavu s velikonoční 
tematikou. Ve  velkém sále Jupiter clubu na  náměstí ve  Velkém Me-
ziříčí ji opět připravil Český svaz žen spolu s  Jupiter clubem. Letoš-
ním tématem jsou bylinky, a tak je můžete v sále nejenom obdivovat 
a přičichnout si k nim, ale potěší vás zcela jistě i hudební doprovod 
z reproduktorů. Z nich se linou písničky z cédéčka Bylinky, které na-
zpívaly soubory ze zdejší základní školy Školní pod vedením učitelek 
O. Ubrové a A. Svobodové.
Tradičně si u vystavovatelů můžete i leccos zakoupit, a to i přesto, že 
Velikonoce jsou až skoro za tři týdny.

Text Iva Horká, foto Antonín Dvořák

Současný ředitel Petr Hladík opouští na vlastní žádost koncem letošních 
prázdnin post ředitele Základní školy na Sokolovské ulici. Zřizovatel školy, 
jímž je město Velké Meziříčí, proto vypisuje výběrové řízení na obsazení 
tohoto místa. Média o tom informovala místostarostka města Jiřina Jurdo-
vá na tiskové konferenci minulý týden.                                                        Iva Horká

Zápis dětí do prvních tříd základních škol v našem městě proběhne 
v pátek 12. dubna 2019. Spádové oblasti stanovuje vyhláška.
Dostavit se musí všechny děti narozené v termínu od 1. 9. 2012 do 31. 
8. 2013 a děti, které v předešlém školním roce dostaly odklad povin-
né školní docházky o jeden rok. Všechny školy mají zápis 12. 4. 2019 
od 14 do 18 hodin. (Zápis ZŠ Sokolovská probíhá v budově na Ko-
menského ulici.)  Školské obvody stanovuje vyhláška a jsou uvedeny 
na webu města.                                                                            -red, měú-

Město dostalo loni 52 
žádostí o informace
Město Velké Meziříčí zveřejnilo výroční zprávu za rok 2018 o posky-
tování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím. Podle ní dostalo celkem 52 žádostí,  vydaných rozhod-
nutí o  odmítnutí žádosti bylo 9, odvolání proti rozhodnutí 1. Počet 
stížností podaných podle § 16a zákona, důvody jejich podání a struč-
ný popis způsobu jejich vyřízení také 1 (důvodem bylo neposkytnutí 
informací – informace byly na základě vyhodnocení důvodnosti stíž-
nosti poskytnuty). Další informace vztahující se k uplatňování zákona: 
„Telefonické a osobní dotazy, které jsou okamžitě vyřízeny, se neevidují. 
Žádosti o poskytnutí informací směřovaly zejména do oblasti samostat-
né působnosti města Velké Meziříčí a týkaly se zápisů a podkladových 
materiálů pro jednání rady a zastupitelstva města, výdajů města a in-
vestičních akcí města,“ uvádí se ve zprávě MěÚ. 
V oblasti přenesené působnosti směřovaly žádosti do oblasti doprav-
ních přestupků v souvislosti s úsekovým měřením rychlosti na D 1. 

Připravila: Iva Horká. Zdroj: web města VM

Medřičské listy vycházejí 
čtyři roky
Přesně 1. dubna 2015 vyšlo první číslo týdeníku Medřičské listy. Někte-
ří to považovali za aprílový žert, jiní zase prorokovali těmto novinám 
jepičí život. Ale mnozí nově vzniklému lokálnímu tisku fandili a pod-
pořili jej, neboť byli názoru, na rozdíl od tehdejší místní vládnoucí po-
litické garnitury, že tištěný týdeník má stále svůj smysl. Díky stálému 
zájmu čtenářů, inzerentů, mnohých externích dopisovatelů a dalších 
spolupracovníků tak týdeník Medřičské listy vychází již čtyři roky. 
Za vaši přízeň vám všem vřele děkujeme!               
                                                                     Redakce týdeníku Medřičské listy
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Dokončení ze strany 1
Úsek 19, EXIT 141 Vel. Meziří-
čí, západ – Vel. Meziříčí, východ 
(EXIT 146)
Modernizace bude zahájena pro-
váděním prací ve středním dělícím 
pásu. V  rámci instalace dopravní-
ho omezení bude v termínu 29. 3. 
(18:00) – 31. 3. (15:00) veden pro-
voz na  Prahu v  jednom jízdním 
pruhu a  v  termínu 29. 3. (20:00) 
– 31. 3. (24:00) v  jednom jízdním 
pruhu ve směru na Brno. 
Hlavní trasa: délka: 5,9 km
kategorie: D 28/120
počet všech stavebních objektů: 41 
Zhotovitel: Metrostav
Cena stavby dle smlouvy: 1  583 
mil. Kč bez DPH
Termín stavby: 04/2018 – 04/2021.
  
Úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov 
– EXIT 134 Měřín
Práce na  modernizaci budou za-
hájeny opravami před stavbou. 
V  rámci instalace dopravního 

omezení bude v  části úseku (km 
118,6 – 129,3) v  průběhu pon-
dělí 1. 4. (06:00 – 20:00) provoz 
ve směru na Brno veden v jednom 
jízdním pruhu a  následně v  úterý 
2. 4. (06:00 – 14:00) bude provoz 
v jednom pruhu v km 134,5 – 133 
ve směru na Prahu. 
Hlavní trasa: délka: 14,7 km
kategorie: D 28/120
plocha vozovek: 343 825 m2
počet všech stavebních objektů: 49
Zhotovitel: Strabag, Metrostav, Eu-
rovia CS
Cena stavby dle smlouvy: 1  888 
mil. Kč bez DPH
Termín stavby: 04/2019 – 11/2021
Modernizace dálnice D1.

V  rámci modernizace D1 již bylo 
zprovozněno 90 kilometrů nové 
dálnice. Dalších 52 km je v součas-
né době v realizaci. Zbylých 19 km 
bude zahájeno ještě během letošní 
stavební sezony.
         Zprac.: Iva Horká (Zdroj: ŘSD)

Dopravní omezení 
na dálnici D1 
a mostu Vysočina 
v roce 2019
Etapa 0: 
29.3.2019 – 25.4.2019
Doprava bude převážně vedena 
ve  dvou pruzích pro každý směr. 
Pouze v době výstavby DIO a mon-
táže provizorních svodidel dojde 
ke  krátkodobým omezením, kdy 
doprava bude vedena vždy v  jed-
nom pruhu pro každý směr. 
Etapa 1 – Demolice Nadjezdu 
v km 145,526: 
4.5.2019 od 14:00 hod.
Doprava bude vedena v  pravém 
jízdním pruhu v režimu 1+2. 
4.5.2019 od 20:00 hod. – 5.5.2019 
do 10:00 hod.
Úplná uzavírka dálnice – objízdná 
trasa ve  směru Brno i  Praha pro 
osobní i  nákladní dopravu bude 
vedena po silnici II/602 mezi MÚK 

Velké Meziříčí-západ Exit 141 
a MÚK Velké Meziříčí-východ Exit 
146. 
5.5.2019 od 10:00 hod.
Doprava bude vedena v  pravém 
jízdním pruhu v režimu 1+2. 
Etapa 2: 
26.4.2019 – 27.6.2019
Doprava bude převážně vedena 
ve  dvou pruzích pro každý směr. 
Pouze v době výstavby DIO a mon-
táže provizorních svodidel dojde 
ke krátkodobým omezením. 
28.6.2019 – 8.8.2019
Proběhne úplná uzavírka pravého 
mostu Vysočina.
Doprava před a  za  mostem bude 
vedena ve dvou pruzích pro každý 
směr.
V  prostoru mostu Vysočina bude 
doprava vedena po  levém mostu, 
a to v režimu 2+1 (1+2). Na zákla-
dě posouzení stávajících intenzit 
dopravy je navrženo přehazování 
dopravy na  mostě 2x týdně, kdy 
od  středy do  soboty budou vede-
ny dva pruhy ve  směru na  Brno 
a  od  soboty do  středy budou ve-
deny dva pruhy ve směru na Pra-
hu. Zároveň vzhledem k omezené 
únosnosti stávajícího levého mostu 
Vysočina bude na  mostě doprav-
ním značením omezena nejmenší 
vzdálenost mezi nákladními vozi-
dly na 50 m.
V  době výstavby a  přehazování 
DIO dojde ke krátkodobým ome-
zením, kdy bude doprava vedena 
v jednom pruhu pro každý směr. 
Etapa 3: 
9.8.2019 – 5.9.2019
Proběhne úplná uzavírka pravého 
mostu Vysočina.
Doprava před a  za  mostem bude 
vedena ve dvou pruzích pro každý 
směr.
V  prostoru mostu Vysočina bude 
doprava vedena po  levém mostu, 
a to v režimu 2+1 (1+2). Na zákla-
dě posouzení stávajících intenzit 
dopravy je navrženo přehazování 
dopravy na  mostě 2x týdně, kdy 
od  středy do  soboty budou vede-
ny dva pruhy ve  směru na  Brno 
a  od  soboty do  středy budou ve-
deny dva pruhy ve směru na Pra-
hu. Zároveň vzhledem k omezené 
únosnosti stávajícího levého mostu 
Vysočina bude na  mostě doprav-
ním značením omezena nejmenší 
vzdálenost mezi nákladními vozi-
dly na 50 m.
V  době výstavby a  přehazování 
DIO dojde ke krátkodobým ome-
zením, kdy bude doprava vedena 
v jednom pruhu pro každý směr. 
6.9.2019 – 28.11.2019
Doprava bude převážně vedena 
ve  dvou pruzích pro každý směr. 
Pouze v době výstavby DIO a mon-
táže provizorních svodidel dojde 
ke krátkodobým omezením.

Zdroj: mostvysocina.cz/
dopravniomezeni

Jediný nadjezd v úseku č. 19, přes nějž se lidé dostávají na Fajtův kopec, bude 
snesen během prvního víkendu v květnu. Vizualizace nahoře ukazuje práce 
v noci, pod obrázkem uzavírka dálnice na cca 16 hodin.
Spodní snímek ukazuje vizualizaci, kde bude jeden pruh dálničního mostu 
během opravy zcela uzavřen.
Aktuálně lze vše sledovat na webu www.mostvysocina.cz, kde najdete 
i srozumitelné video k opravě D1. 

Modernizace dálnice... 

Policie hledá svědky 
tragické nehody

Prověřování okolností tragické dopravní nehody, ke které došlo v pá-
tek 29. 3. ve 21.20 na silnici I/38 u obce Vílanec - mezi obcemi Čížov 
a Vílanec - a při níž zemřeli v  jednom z vozidel dva lidé a škoda na 
vozidlech je téměř 800 tisíc Kč, převzali na místě kriminalisté z Jihla-
vy. Ti se obracejí na případné svědky dopravní nehody, kteří místem 
projížděli a viděli její průběh, případně jízdu obou vozidel krátce před 
nehodou, případně na řidiče pokud mají záznamy z palubních kamer 
svých vozidel, které by zachycovaly samotný průběh nehody, ev. pohyb 
vozidel před nehodou, aby se obrátili na linku 158.      Text a foto: PČR

MOST VYSOČINA (D1-178 v km 144,2) je hlavním objektem moder-
nizace úseku 19 dálnice D1. Jde o trámový most o 4 polích celkové délky 
425 m. Nosnou konstrukci tvoří ocelový komorový nosník s ortotropní 
mostovkou vážící téměř 6 tisíc tun. V rámci modernizace bude mostovka 
rozšířena v obou jízdních směrech o 75 cm, tj. z 11,75 metrů na 12,5 me-
tru. Rozšíření mostovky bude provedeno pouze na vnitřních konzolách 
směrem do vnitřního zrcadla mezi oběma konstrukcemi. K zesílení hlavní 
nosné konstrukce dojde nad vnitřními podporami a v obou krajních po-
lích. Na mostě proběhne také nová protikorozní úprava povrchu a sanace 
spodní stavby mostu.                                                       Zdroj: mostvysocina.cz
Historie
Prvotní návrhy o stavbě tohoto mostu se objevily již v období před 
druhou světovou válkou. Hlavním záměrem bylo spojení dvou největ-
ších měst republiky Prahy a Brna. Trasa členitým terénem v okolí Vel-
kého Meziříčí prokázala jednoznačnou výhodu. V roce 1959 tak bylo 
zahájeno zpracování přípravné dokumentace dálnice Jihlava – Brno, 
jejíž trasa překračovala údolí řeky Oslavy mostním objektem o délce 
425 m a výšce 70 m ve Velkém Meziříčí.
Soutěž na přemostění údolí byla vypsána v roce 1967 a kromě ocelové 
konstrukce byla také zvažována varianta betonová. Vítězná varianta 

dvou souběžných ocelových mostů byla vybrána v roce 1971.
Stavba začala na jaře roku 1972 a stavbaři čelili při práci velké výzvě. 
Letmá montáž v takovém rozsahu byla totiž v naší republice realizo-
vána poprvé. Most byl úspěšně uveden do provozu 28. listopadu 1978.
                                              Zdroj: Kniha Mosty – Autor Antonín Pechal.

Vysočina zveřejnila první 
službu na Portál občana
Od roku 2015 mohou stavebníci, kteří plánují výstavbu na území Kraje Vy-
sočina, využít bezplatnou on-line službu, která umožňuje hromadné podá-
ní žádostí o vyjádření k existenci technické infrastruktury všem dotčeným 
vlastníkům a provozovatelům technických sítí v místě plánované stavby na 
celém území Kraje Vysočina. Služba tak výrazně zjednoduší a především 
urychlí některé administrativní záležitosti související s výstavbou. Podle 
informací hejtmana Kraje Vysočina bylo v rámci této služby za dobu její 
existence vydáno už téměř 63,5 tisíce žádostí.
Služba byla až do 1. 4. 2019 přístupná z webových stránek Kraje Vysočina, 
nyní ji v nabídce najdou i uživatelé Portálu občana pod názvem Žádost o 
vyjádření k existenci technické infrastruktury – Kraj Vysočina. Integrace 
služby s Portálem občana umožňuje využití identifikačních služeb občanů 
prostřednictvím Národního bodu pro identifikaci a autentizaci. V praxi to 
znamená, že občanovi stačí použít elektronickou občanku a po přihlášení 
do systému a vyplnění příslušných údajů bude automaticky vygenerována 
a rozeslána žádost o vyjádření vlastníkům infrastruktury vedené v zastavo-
vaném území.  Žádost má samozřejmě oficiální charakter, je na ni odpo-
vězeno podle volby uživatele mailem nebo písemně. Jen během loňského 
roku bylo podáno prostřednictvím služby téměř 21 tisíc žádostí.         -krú-

Aplikace hlídá výskyt 
kůrovce na Vysočině
Aplikaci Evidence kůrovce na míru požadavků lesních odborných hospo-
dářů a měst z regionu vyvinul a rozvíjí odbor informatiky KrÚ Kraje Vy-
sočina. Požadavky vycházejí z konkrétních pracovních úkonů lidí v terénu. 
Usnadňuje nejen evidenci kůrovcem napadených území, ale také práce, 
které jsou na porostech v čase vykonávány. Umožňuje generování analy-
tických údajů a povinných hlášení sdíleních obcemi a krajem. Má za sebou 
zkušební provoz a nyní zhruba rok zajišťuje v ostrém provozu přesnější 
a přehlednější evidenci kůrovcových porostů. 
Na území Kraje Vysočina mají tedy obce (s rozšířenou působností) plno-
hodnotný přehled, kde je napadení porostu kůrovcem na ústupu, kde je 
kalamitní stav s tím, že je zřejmé, jak se stav mění – tzn., kde probíhá těžba, 
systém nabízí i  jednoduché statistické výstupy. Přístup do ní mají pouze 
vybraní odborní uživatelé. Na vývoji aplikace se výrazně podíleli pracovní-
ci krajského odboru životního prostředí a zemědělství a Magistrátu města 
Jihlavy.                                                   Připravila: red ML, zdroj: KrÚ Vysočina

Pokr. ze str. 1
Ovšem než k podpisu smlouvy s M. Cikánem došlo, byl podán podnět 
k antimonopolnímu úřadu, který po sérii rozhodnutí nakonec dospěl 
k definitivnímu verdiktu, že architektonická soutěž neproběhla v sou-
ladu se zákonem. Jak již bylo uvedeno, za viníka město považuje Petra 
Veličku. Ten je od podzimu za uskupení To pravé Meziříčí/ODS za-
stupitelem města Velkého Meziříčí, kde má sice trvalý pobyt, avšak 
fakticky žije v Oslavici. 
Velička ale prostřednictvím svého advokáta sdělil, že nárok Města VM 
neuznává a nic nezaplatí. „Z Vaší výzvy není patrné, že by Vašemu kli-
entovi (Městu VM) vůbec vznikla nějaká škoda. Po klientovi (P. Velič-
kovi) vymáháte náklady na realizovanou architektonickou soutěž, která 
proběhla, podotýkám, že v souladu s požadavky občanského zákoníku 
a Soutěžním řádem České komory architektů, a jejíž výsledky patří Va-
šemu klientovi. Je na Vašem klientovi, jak s výsledky architektonické sou-
těže, jež má k dispozici, naloží,“ odpověděl Veličkův advokát právnímu 
zástupci Města VM. 
Petr Velička je dle svého právníka odpovědný pouze za  škodu, kte-
rou by způsobil úmyslným zanedbáním povinností vyplývajících ze 
smlouvy, což se ale prý v tomto případě nestalo.
Pokud zastupitel Velička náhradu škody nezaplatí, Město VM podá 
žalobu k příslušnému soudu.                                                     Aleš Horký

Město požaduje po 
Veličkovi...
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Silnější pozice 
tvůrců a  vydava-
telů při vyjedná-
váních s  interne-
tovými giganty při 
zachování svobo-
dy projevu na  in-
ternetu. Poslanci 
schválili směrnici 
o  digitálním au-
torském právu.
Evropský parla-
ment v  úterý po-
měrem hlasů 348 
(pro): 274 (proti): 
36 (zdrželo se 
hlasování) schválil směrnici o autorském právu na jednotném digitálním 
trhu ve znění, na němž se v únoru dohodli poslanci se zástupci ministrů 
členských států. Nová pravidla musí ještě formálně odsouhlasit Rada (mi-
nistrů) EU. V případě, že Rada schválí poslanci přijatý text, nová směrnice 
bude zveřejněna v Úředním věstníku EU a po dvaceti dnech vstoupí v plat-
nost. Členské státy budou mít následně dva roky na  provedení nových 
pravidel do vnitrostátních předpisů. Směrnice by měla rozšířit ustanove-
ní autorského práva EU na internet. Nová pravidla se tak přímo dotknou 
i služeb poskytovaných platformami jako YouTube, Facebook či Google 
News. Legislativní úprava však zároveň usiluje o zachování internetu jako 
prostoru s garantovanou svobodou projevu.

T. Zdechovský zpochybnil hlasování
Europoslanec Tomáš Zdechovský posléze na plénu napadl procesní strán-
ku hlasování o zprávě k autorskému právu, protože návrh hlasovat o po-
změňovacích návrzích neprošel o  pouhých 5 hlasů, kdy ale zpětně své 
rozhodnutí změnilo hned 13 europoslanců. Námitkou se zabývá předseda 
parlamentu Antonio Tajani, který může obnovit hlasování o kontroverz-
ním návrhu. Pokud následně dojde k opětovnému hlasování a projde i po-
změňovací návrh na vymazání článku 13 (17), přejde návrh do druhého 
čtení, kde bude moci být dopracován. Výsledek nebyl v  době uzávěrky 
znám, neboť byla snaha znovu vyvolat diskuzi na miniplénu v Bruselu, kte-
ré probíhá právě tento týden.                        Zpracovala: Iva Horká, zdroj: EP

Tanečnice si vedly skvěle. Foto: A. Krepetát
Tři skupiny děvčat z kroužku Pompony pod vedením Marie Bajerové 
reprezentovaly 17. 3. 2019 Dózu – středisko volného času Velké Meziříčí 
na taneční soutěži „Světlá tančí 2019“. Děvčata nacvičují svá taneční vy-
stoupení na základní škole Osová Bítýška. „Sluníčka“, děvčata nejmladší 
kategorie se umístila na druhém místě v kategorii „děti mladší“. „Beruš-
ky“ soutěžily v kategorii „starší děti“ a „Pomněnky“ v kategorii „junior“. 
Berušky a Pomněnky se umístily na krásných prvních místech. Blaho-
přejeme k vítězství a těšíme se na další úspěchy.                      -Tým Dózy-

Tanečnice byly úspěšné 
ve Světlé nad Sázavou

Na VČS dne 10. 2. byl zvolen do funkce předsedy MO KDU–ČSL Pa-
vel Pešek a do funkce místopředsedy ing. Stanislav Rosa. 
Na sjezdu minulý týden mělo Velké Meziříčí velmi silné zastoupení 
- senátora Františka Bradáče, starostu Oslavice ing. Pavla Janouška a 
předsedu MO VM Pavla Peška. Ten je také ještě nově místopředsedou 
OV KDU-ČSL Žďár n./S. a členem KV Jihlava.             -text a foto: kdu-

V  Třebíči a  v  Brtnici se na  dvou víkendech sešlo 21 mladých skau-
tů z Jihlavy, Moravských Budějovic, Luk nad Jihlavou, Polné, Jemni-
ce a Velkého Meziříčí, aby se připravili na vedení dětí. Organizátoři 
připravili kreativní naučné programy zaměřené na plánování oddílové 
činnosti, komunikaci, sebepoznání, psychologii, hospodaření a  bez-
pečnost. Účastníci se nevzdělávali pouze posloucháním výkladů, ale 
především vzájemným vyměňováním si názorů, tipů a  zkušeností 
„mezi řečí“, jak už ostatně napovídá název kurzu, který také odkazuje 
na domovské město pořádajících. Skauti se především vzdělávali, ale 
zažili i akční zábavné programy například noční bojovou hru v Třebí-
či. Na celé akci panovala přátelská atmosféra a vzniklo hodně nových 
přátelství napříč celým krajem. Absolventi odjížděli ke svým domo-
vům plni nových vědomostí, inspirace a motivace pro angažování se 
ve svých oddílech.                                                      Text a foto: skauti vm

Od víkendu platí opět letní čas. Toto sezonní střídání času by mohlo v 
EU skončit v roce 2021. Rozhodnutí o výběru časového pásma je přitom 
v rukou členských států.
Evropští poslanci zrovna minulé úterý schválili legislativní návrh, který 
by měl od roku 2021 ukončit sezonní změny času.
Obyvatelé členských států, které se rozhodnou pro letní čas, by si měli 
naposled posunout ručičky hodinek v poslední březnovou neděli roku 
2021. V zemích, které si chtějí ponechat standardní (zimní) čas, by 
měli naposledy přeřídit hodiny v poslední říjnovou neděli roku 2021. 
Vyplývá to z textu směrnice, kterou poslanci schválili poměrem hlasů 
410 (pro): 192 (proti): 51 (zdrželo se hlasování). Parlament tak podpořil 
návrh z dílny Evropské komise, samotné ukončení sezonních změn času 
však posunul z roku 2019 na rok 2021.     Zpracovala: Iva Horká, zdroj: EP

Na sjezdu lidovců mělo 
Meziříčí silné zastoupení

EP podpořil, aby 
skončilo střídání letního 
a zimního času

EP schválil reformu 
autorského práva pro 
internet

Jarní výstava v Jupiter clubu každoročně nabízí 
spoustu inspirací. Foto: Antonín Dvořák

Výstava je inspirována bylinkami

Meziříčští skauti 
uspořádali kurz Meziřečí

Masopustní průvod ve Lhotkách. Foto: -tok- Masopustní průvod v Dobré Vodě. Foto: -tok-
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Středa 10. 4. 19.00 • Cellománie & Slavné filmy.
Pavla Jahodová – violoncello. Prožijte příjemné momenty při poslechu 
oblíbených hitů z proslulých filmů od romantických přes historické, vá-
lečné či fantazijní v milém podání 
půvabné violoncellistky, která ro-
zezní svůj nástroj za doprovodu 
zvuku symfonického orchestru. 
Pavla Jahodová je absolventka 
konzervatoře a  JAMU v  Brně, 
bývalá stipendistka Rotary Clubu 
a německé akademické stipendij-
ní služby DAAD. Podílela se na 
mnoha významných hudebních 
projektech doma i  v  zahraničí 
s  Filharmonií Brno, Staatskapelle 
Weimar, Českým národním sym-
fonickým orchestrem, Komorním 
orchestrem Musici Boemi a Měst-
ským divadlem v  Brně. Natočila 
snímky pro Český rozhlas, německý rozhlas Mitteldeutche Rudfunk 
a Radio Deutche Welle, českou a německou televizi. Je zakladatelkou 
smyčcového kvarteta Beladona Quartet, hudebně-tanečního ansámblu 
Tango Milonguero, komorního orchestru Musici Boemi, Jahodového 
dua a koncertuje jako sólista s projektem Cellománie. Spolupracovala 
s uznávanými osobnostmi světové kultury (Andrea Bocelli, Štefan Mar-
gita, Eva Urbanová, Pavel Šporcl, Václav Hudeček, Jaroslav Svěcený, Al-
fréd Strejček aj.). Vstupné: 150 Kč/120 Kč (děti, studenti, senioři). Kon-
certní sál JC, Náměstí 17, Velké Meziříčí.
Středa 15. 5. 2019 • Čtvero ročních dob Antonia Vivaldiho. Komorní 
orchestr Musici Boemi.
Cena 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. Prodej abonentek od 27. 8. 2018 
na program. oddělení Jupiter clubu.

Kruh přátel hudby Velké 
Meziříčí 2018–2019

4.  4.  7.30  –  9.15  část  obce  Košíkov  ulice  od  Drůbežárny  směrem  k  zámečnictví 
a směrem do obce až po RD 70 a vodojem, dále ulice od RD 65 po silnici Ludvíkov 
Velká Bíteš; 9.15 – 11.15 trafostanice Košíkov Družstvo a z ní odběry BIKOS s. r. o., 
Lesy české republiky, hájenka; 9.15 – 11.15 trafostanice Košíkov Družstvo a zní od-
běry BIKOS s.r.o. , Lesy české republiky, hájenka; 11.15 – 14.30. trafostanice Košíkov 
obec 1 a z ní napájená část obce Košíkov podél silnice Ludvíkov-Velká Bíteš, dále 
ulice od kostela po popisné číslo 1 a 13. 8. 4. 7.30 – 15.00 Obce Bojanov, Horní 
Libochová, Kundratice, trafostanice Kundratice bramborárna. 9. 4. 7.30 –14.30 Vel-
ké Meziříčí, garáže ul. Družstevní. 10. 4. 7.30 – 14.30 Velké Meziříčí, ul. Oslavická 
– 1. strana mezi č.p. 1982/10 a 1975/31, ul. Mírová – 1. strana mezi č.p. 1828/2 
a 1817/24. 11. 4. 7.30 – 15.30 Velké Meziříčí, ul.Třebíčská č.p. 1297/52, 1299/56, 
2198, 2263, 1145, 1265, IN-LUSSO s. r.  o., bez č.p. – Cenek, MÚ V. Meziříčí. 11. 4. 
7.30 – 9.15 celá obec Osová. 11. 4. 9.15 – 11.15 Osová Bítýška, trafostanice Tři 
Kaštany a z ní napájená nová lokalita RD; 11.15 – 13.45 trafostanice Tři Dvory a z 
ní napájená osada Tři dvory + chaty. 12. 4. 7.30 – 15.00 Obce Bojanov, Horní Libo-
chová, Kundratice, trafostanice Kundratice bramborárna. 15. 4. 7.30 – 15.30 Velké 
Meziříčí, ul. Komenského mezi č. p. 1/22 až 9/4 (mimo 5/12). 16. 4. 7.30 – 15.30 
Lhotky, ZŠ a MŠ, RD podél silnice mezi č.p.15 až 17 (resp. 5) a č.p. 31. 17. 4. 7.30 – 
15.30 Velké Meziříčí, ul. Pod hradbami mezi č.p. 2003/3 až 2077/13.

• ZMĚNY ORDINAČNÍCH HODIN
Rozšíření ordinačních hodin ambulance ORL

Od dubna v ambulanci ORL nově zařazujeme ordinační hodiny také ve středu 
odpoledne http://www.dumzdravi.cz/orl-usni-nosni-krcni
PONDĚLÍ    7.30 – 12.00 MUDr. Mráz
ÚTERÝ    7.30 – 11.30 MUDr. Dvořáková
  12.00 – 15.00 MUDr. Dvořáková
STŘEDA    7.30 – 12.00 MUDr. Dvořák
  13.30 – 17.30 MUDr. Jana Urbánková
ČTVRTEK    7.30 – 12.00 MUDr. Vacek
PÁTEK    7.30 – 12.00 sestra
MUDr. Horáková (ORL) – nebudou páteční ordinace • Do 30. 6. MUDr. Blaha 
absolvuje předatestační přípravu v nemocnici. Zastupovat bude MUDr. Matzne-
rová každý den 7.30 – 12.00 v ordinaci MUDr. Urbánkové. První pátek v měsíci 
nebude ordinovat. Od 3.  4.  začíná  každou  středu 13.30 – 17.30 ordinovat 
MUDr. Jana Urbánková na ORL ambulanci. • 3. 4. MUDr. Pařízek (ortopedie) 
– DOVOLENÁ • 5. 4. – 14. 4. MUDr. Ryšanová (gynekologie) – DOVOLENÁ • 
5. 4. a 12. 4. MUDr. Bednářová (neurologie) – ŠKOLENÍ • 8. 4. MUDr. Nohelová 
(psychiatrie) – ordinace do 12.30 • 10. 4. a 12. 4. dentální hygienistka Martina 
Kabrdová Dis. – DOVOLENÁ • 29. 4. a 30. 4. MUDr. Fikrová (interna+endokri-
nologie) – DOVOLENÁ • 29. 4. MUDr. Peňáz (urologie) – DOVOLENÁ
Kopie stomatologických karet od MUDr. Zemana je možné vyzvednout na vy-
žádání na ústředně – po předchozí domluvě.

6. 4. MUDr. Ondřej Bartoš, Na Městečku 310, Nové Veselí, tel. 566 667 236
7. 4. BLADENT s. r. o.. Štursova 111, 592 31 N. Město na Moravě, tel.: 566 616 904
13. 4. a 14. 4. MUDr. Petr Foltan, Herálec 81, tel. 774 900 858
19. 4. ORNIDES s. r. o., zdravotní středisko Křižanov, tel. 731 495 380, 566 522 218
20. 4. MUDr. Olga Čumplová, Zahradní 580, Bystřice nad Pern., tel. 566 688 232
21. 4. MUDr. Tomáš Dvořák, Velká Losenice, tel. 775 479 595
22. 4. MUDr. Petr Foltan, Herálec 81, tel. 774 900 858

PRODÁM
* Prodám brojlerová kuřata, hu-
sokachny, krmené bez směsi, zabi-
té, chlazené. Tel.: 732 940 025.
* Prodám palivové, suché smrko-
vé dřevo v metrech. Cena 590 Kč 
za rovnaný metr. Možnost dopravy. 
Tel.: 731 457 371.

RŮZNÉ
* Prosím poctivého nálezce 
o vrácení laserového přijímače 
s  držákem červené barvy ob-
délníkového tvaru v gumovém 
pouzdru. V místě oploceného 
staveniště podél řeky za fotbalo-
vým stadionem ve VM. Čtvrtek 
okolo 5. hodiny odpoledne. In-
formace na tel. č. 777 718 941. 
Odměna.

SEZNÁMENÍ
* Muž 41/170, rozvedený, bez-
dětný, z vesnice hledá plnoštíhlou 
ženu, které nevadí kila navíc. Mož-
no i s dětmi. Jsem romantik, baví 
mě příroda a chov domácího zví-
řectva. Tel.: 606 941 672.

KOUPÍM
* Koupím vojenskou výstroj 
z  vašich půd, sklepů a  stodol do 
roku cca 1950: německé, sovět-
ské, rumunské, italské a  české 
armády. Pro potřebu plánované 
výstavní expozice VELKOMEZI-
ŘÍČSKO ZA PROTEKTORÁTU 
1939 – 1945. Například výstroj 
z  bývalé BE KOV KY Feldbeklei-
dungsamt 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 šněrová-
ní, boty kombinované s  plátnem 
nízké i  vysoké; skládací příbory; 
chlebníky, ruksaky, tašky, brašny, 
batohy s telecí kůží, pytle; oranžové 
bakelitové dózy; ochranné brýle; 
kukly a  ušanky; chrániče kolen; 

plynové masky; polní lahve; hel-
my; celty; oboustranné maskované 
vaťáky; prošívané vaťáky; hliníkové 
nádoby na vodu, várnice, kanystry; 
polní lopatky; lékárničky; ešusy; 
hodinky; kompasy; rádio-techni-
ku; letecké bundy, kalhoty a kom-
binézy s kožichem; výstroj se zipy 
značky ZIPP, RAPID, ELITE, Ri-
-Ri; výstroj s cvoky značky PRYM, 
STOCK; rukavice, pásky přezky, 
řemínky, postroje; muniční bedýn-
ky plechové a  dřevěné; nášivky; 
vyznamenání a  medaile; zbytky 
z techniky jako pásy, kola, součást-
ky, tachometry a přístroje, optiku, 
puškohledy, dalekohledy, nářadí, 
zbraně a  části zbraní, dýky, šavle 
a bodáky, svítilny, baterky, karbid-
ky; náboje a  nábojnice; knoflíky; 
nitě a kusy látek; dokumenty, po-
hlednice a  pracovní knížky ad-
resované na Bekovku, fotografie 
z  období protektorátu Velkého 
Meziříčí a  okolí, noviny z  období 
protektorátu; rád si i  poslechnu 
zajímavé příhody a historická fak-
ta 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 kra-
bice 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.
* 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

Zavedená restaurace s hotelem
v centru Jihlavy hledá

kuchařku / kuchaře.
Pro mimojihlavské možnost ubytování,
pracuje se klasicky
krátký – dlouhý týden.

Plat od 30 000 Kč měsíčně. 

Bližší informace
na tel. čísle 776 762 162. 

Inzeráty a vzpomínky či blahopřání do společenské rubriky můžete podávat 
kromě redakce ve Velkém Meziříčí také v Měříně (Papírnictví Wasserbaue-
rová) a v Informačním centru na Náměstí ve Velké Bíteši. V obou uvede-
ných místech můžete také zakoupit naše noviny).

Setkání bývalých pracovníků Svit
se koná ve čtvrtek 25. dubna 2019 v 9 hodin

v klubovně fotbalového klubu na Tržišti ve Velkém Meziříčí

Kino Jupiter club VM
ŽENY V BĚHU • 3.  4. 17.30. 
Vstupné 130 Kč. 93 minut, mlá-
deži přístupný. 
NA STŘEŠE • 4. 4. 19.30. Vstup-
né 100 Kč. 100 minut, mládeži 
přístupný od 12 let.
MY • 5. 4. 19.30. Vstupné 120 Kč. 
121 min., ml. příst. od 15 let.
TERORISTKA • 6. 4. 19.30, 7. 4. 
18.30, 17. 4. 17.30, 20. 4. 19.30.  
Vstupné 130 Kč. 95 minut, mlá-
deži přístupný od 12 let.
VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ 
ČTYŘLÍSTKU • 7. 4. 16.00. 
Vstupné 130 Kč. 72 minut, mlá-
deži přístupný.
TRABANTEM TAM A ZASE 
ZPÁTKY • 11. 4. a 17. 4. 19.30. 
Vstupné 100 Kč. 105  minut, 
mládeži přístupný.
ŘBITOV ZVIŘÁTEK • 13. 4. 
19.30. Vstupné 120 Kč. 100 mi-
nut, mládeži přístupný od 15 let.
ŽENY V BĚHU • 14.  4. 18.30. 

Vstupné 130 Kč. 93 minut, mlá-
deži přístupný.
JAK VYCVIČIT DRAKA 3 • 
18.  4. 17.00. Vstupné 130 Kč. 
104 minut, mládeži přístupný.
MRŇOUSKOVÉ: DALEKO 
OD DOMOVA • 19. 4. 17.00. 
Vstupné 120 Kč. 92 minut, mlá-
deži přístupný.
AFTER: POLIBEK • 19. 4. 
19.30. Vstupné 120 Kč. 106 mi-
nut, mládeži přístupný od 12 let
LA LLORONA: PROKLETÁ 
ŽENA • 24. 4. 19.30. Vstupné 
130 Kč. 93 minut, mládeži pří-
stupný od 15 let.
ŽENA NA VÁLEČNÉ STEZCE 
• 25. 4. 19.30. Vstupné 90 Kč. 
101  minut, mládeži přístupný 
od 15 let.
NIKDY NEODVRACEJ ZRAK 
• 26. 4. 19.30. Vstupné 110  Kč. 
188 minut, mládeži přístupný 
od 15 let.

Akce ve Velké Bíteši
VELIKONOČNÍ VÝSTAVA SPCCH • 6. – 13. dubna 9.00 – 17.00. K za-
koupení dárky z pediku a papíru, 
korálky, pletené a háčkované vý-
robky, keramika, patchwork, suchá 
vazba, perníčky, obrazy a obrázky, 
výrobky dětí z DD Březejc, dřevě-
né výrobky a dalších drobnosti. Své 
výrobky můžete přinést na Klub 
kultury ve čtvrtek 4. dubna 9.00 – 
16.00. Výstavní síň Klubu kultury, 
Masarykovo nám. 5, V.Bíteš.
UKLIĎME ČESKO 2019 • 6. dub-
na 9.00. Sraz v 9.00 u kulturního 
domu, Vlkovská 482, Velká Bíteš. 
S sebou dobrou náladu, pracovní 
rukavice a pevnou obuv. Po akci si 
opečeme špekáčky na fotbalovém stadionu.
VELIKONOČNÍ DÍLNA V KNIHOVNĚ • 11. dubna 17.00. Přijďte si 
vytvořit veselé kraslice pomocí různých velmi jednoduchých technik.  
S sebou si přineste pár vyfouklých vajíček. Městská knihovna Velká Bíteš.
KONCERT KAPELY JELEN • 12. dubna 19.00. Vstupné: 350 Kč. Kul-
turní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš.
BACHOVY KVĚTOVÉ ESENCE • 23. dubna 16.00. Přednáška Ing. Pe-
try Tomšíkové. Navrácení harmonie našim emocím, a tím také našemu 
celému bytí. Vstupné dobrovolné. Namíchání vlastní lahvičky: 50 ml 
250 Kč. Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo nám. 5, Velká Bíteš.

Zveme na

výroční členskou schůzi
ZO  ČZS  Velké  Meziříčí,  která  se  koná  ve  čtvrtek 
11. dubna 2019 od 18 hodin v budově moštárny.
Hlavními body programu  jsou volba členů výboru, 
zpráva o činnosti ZO, zpráva o hospodaření za rok 
2018 a rozpočet na rok 2019.
Všichni členové jsou srdečně zváni!

(začínají nést)
V Hrbově 42

Tel. 737 477 773

Oznamuji tímto 
pacientům, kteří čekali 
na otevření zubní 
ambulance na Záviškově 
ulici ve Velkém Meziříčí, 
že z objektivních 
důvodů nedošlo 
k uzavření pracovní 
smlouvy s daným 
zaměstnavatelem.
Děkuji za pochopení. 
MUDr. Magda Fillová
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Kulturní akce ve VM a okolí

PYŠNÁ PRINCEZNA

Sobota 6. dubna 2019 15.00
Divadelní pohádka. Vstupné 120 Kč
Jupiter club Velké Meziříčí, Náměs-
tí 17, Velké Meziříčí

FANTA MUSER TOUR
Pátek 5. dubna 17.00
Nejúspěšnější  museři  Česka  spolu 
na  jednom pódiu!   Mína * Adam 
Kajumi*  Naty  a  další  speciální 
hosté + moderátor PJAY! Součástí 
každé  akce  je  velká  autogramiá-
da  všech  muserů!  Více  informací 
o všech zastávkách najdete na fan-
tamusertour.cz.  Prodej  vstupenek 
na  programovém  oddělení  zahá-
jen! Vstupné 250 Kč k sezení bez 
určení místa.
Velký  sál  JC,  Náměstí  17,  Velké 
Meziříčí

KOMÁŘI SE ŽENILI
aneb
ZE ŽIVOTA OBTÍŽNÉHO HMYZU

5.  dubna  18.00,  7.  dubna  16.00, 
13. dubna 17.00, 14. dubna 16.00

Představení Spolku DivOchot Měřín

Kulturní dům Měřín

Základní škola a Střední škola Březejc
si vás dovoluje pozvat na

jarní výstavu prací žáků školy
12. – 17. dubna 2019 (ve všední dny od 8 do 16 hodin)
v prostorách Centra Kociánka, pracoviště Březejc

VÝSTAVA SVĚT PANENEK • Do 26. května 15.00 – 16.00. Sbírka Moniky 
a Nikol Chmelařových. Více na www.muzeumvm.cz. Muzeum, zámek VM.
DOBROU NOC • Do 30. dubna. Výstava prací žáků ZUŠ Velké Meziříčí. 
Výstavní sál Městské knihovny, Poštovní, Velké Meziříčí.
JARNÍ VÝSTAVA S VŮNÍ BYLINEK • Do 3. dubna. Přijďte s námi osla-
vit svátky jara a nasát příjemnou velikonoční atmosféru. Vstupné dobro-
volné. Velký sál Jupiter clubu, s.r.o., Velké Meziříčí, Náměstí 17/19.
BABIČKA V TRENKÁCH • 5. dubna 19.00, 7. dubna 16.00. Ochotnic-
ký soubor Becheráček uvede komedii Vlastimila Pešky. Vstupné: děti 
do 15 let 50 Kč, dospělí 80 Kč. Kulturní dům Radostín nad Oslavou.
MINIŠKOLIČKA NA OSLAVICKÉ • 3. dubna 15.00 – 16.30. Pro všech-
ny budoucí prvňáčky, kteří se chystají k zápisu do 1. třídy do Základní 
školy Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20, Velké Meziříčí.
HUDEBNÍ PODVEČER • 4.  dubna 17.30. Vstupné dobrovolné. Sál 
školy umění Uhřínov.
BABY CAFÉ • 5. dubna 9.30 – 11.30. Posezení u kávy, čaje, herna, tě-
locvična. Dóza, Komenského 2, Velké Meziříčí.
MULČOVÁNÍ ZÁHONŮ V PŘÍRODNÍ ZAHRADĚ • 5. dubna 15.30. 
Poznejte s námi principy přírodních zahrad, tak aby zahrada fungo-
vala v souladu s přírodou a přitom byla i k našemu užitku. Vstupné 
50 Kč. Ostrůvek 2, Velké Meziříčí.
FANTA MUSER TOUR • 5. dubna 17.00. Vstupné 250 Kč. Prodej vstu-
penek zahájen. Velký sál Jupiter clubu.
KOMÁŘI SE ŽENILI aneb ZE ŽIVOTA OBTÍŽNÉHO HMYZU • 
5.  dubna 18.00, 7. dubna 16.00, 13. dubna 17.00, 14. dubna 16.00. 
Představení Spolku DivOchot Měřín. Kulturní dům Měřín.
HOUPACÍ KONĚ • 5. dubna 20.00. Temný rockenroll ze Sudet. Rock 
Depo, Novosady, Velké Meziříčí.
OTEVÍRÁNÍ SILNIC 2019 • 6. dubna. 13.00 začátek srazu, 14.00 Vyso-
čina run. Náměstí, Velké Meziříčí.
PYŠNÁ PRINCEZNA • 6. dubna 15.00. Divadelní pohádka. Vstupné 
120 Kč. Jupiter club Velké Meziříčí.
ZTRACENÁ STEZKA ANEB VETERÁNI NA VANDRU • 6. dubna 
19.00. Divadelní komedie. Vstupné 60 Kč. Kulturní dům Pavlínov.
TANEČNÍ ZÁBAVA • 6. dubna. KD Netín.
TŘEBÍČSKÝ FLERJARMARK • 7. dubna 10.00 – 16.00. Přijďte si užít 
příjemnou atmosféru a nakoupit jarní a velikonoční dekorace a dob-
roty. Hotel Atom, Třebíč.
CELLOMÁNIE & SLAVNÉ FILMY • 10. dubna 19.00.Pavla Jahodová 
– violoncello. Vstupné: 150 Kč/120 Kč (děti, studenti, senioři). Kon-
certní sál JC, Náměstí 17, Velké Meziříčí.
JAK SE SPRÁVNĚ RECYKLUJE • 11. dubna 10.00. Zážitkový program 
pro děti k příležitosti oslav svátku Dne Země. Kopretina, Ostrůvek 2, VM.
BABY CAFE • 12. dubna 9.30. Zdobení kraslic, herna, tělocvična. 
Dóza, Komenského, Velké Meziříčí.
JARNÍ VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ Z CENTRA KOCIÁNKA • 12. dubna 
– 17. dubna. Jarní výstava prací žáků školy) v prostorách Centra Koci-
ánka, pracoviště Březejc ve všední dny od 8 do 16 hodin.
ÚKLID OKOLÍ OBCE MOSTIŠTĚ • 12. dubna 16.30. Akce Čistá Vy-
sočina. 
PÁTÁ DOHODA A JAROSLAV DUŠEK • 12. dubna 19.30. VYPRO-
DÁNO! Velký sál JC, Velké Meziříčí.
CORE BELIEF, SHALLOV., ABSOLUTNĚ ČERNÉ TĚLESO • 12. dub-
na 20.00. Rosk Depo, Novosady, Velké Meziříčí.
VELIKONOČNÍ JARMARK • 13. dubna 13.30. Sokolovna Křižanov.
ČISTÁ VYSOČINA • 13. dubna. Sběr odpadků kolem komunikací – 
SK Vídeň. 
TANEČNÍ ZÁBAVA – REFLEXY • 13. dubna. Uhřínov.
SCHŮZKA FILATELISTŮ • 14. dubna 8.00. Předsálí kina JC, Náměstí 17,  
Velké Meziříčí.
ČERT A KÁČA • 14. dubna 15.00. Divadelní pohádka. Vstupné 100 Kč. 
Jupiter club Velké Meziříčí.
VEČER S HOSTEM MARTINEM CHADIMOU • 15. dubna 17.00. Hu-
sův dům U Světlé 24, Velké Meziříčí.
CO SE STALO S JEŽÍŠEM? • 16. dubna 20.00. Pašijová hra. Prostran-
ství u sídliště Libušín  Žďár nad Sázavou.
VELIKONOČNÍ ZÁBAVA • 16. dubna. SDH Vídeň.
FAJTFEST RUMELA PARTY • 20. dubna 11.00. Rock Depo, Novosa-
dy 36, Velké Meziříčí.
VELIKONOČNÍ ZÁBAVA • 21. dubna  Pořádá SDH Vídeň v KD Vídeň.
SBÍRKA TEXTILU • 24. a 25. dubna 8.00 – 17.00. Karlov 97, V. Meziříčí.
DEN ZEMĚ ANEB UKLIĎME SI PROSTŘEDÍ KOLEM NÁS • 25. dub-
na 14.30. Zážitkový program pro děti. Kopretina – centrum pro rodiče 
s dětmi, Ostrůvek 2, Velké Meziříčí.
ŠTÍSTKO A POUPĚNKA – JEDEME NA VÝLET • 26. dubna 17.00.
Představení je vhodné pro děti od 2 let. Jednotné vstupné 160 Kč. Dél-
ka představení je asi 60 minut. Velký sál JC Velké Meziříčí.
TRADIČNÍ KOŠT PÁLENEK • 27. dubna 14.00. 15. ročník. Hasička, 
Čechova, Velké Meziříčí.
TANEČNÍ ZÁBAVA • 27. dubna. KD Netín.
TANEČNÍ ZÁBAVA KČT • 27. dubna 20.00. Hraje Beat Band. Měřín.
POUŤ V MOSTIŠTÍCH • 28. dubna.
4 SESTRY • 28. dubna 19.30. Divadlo. Vstupné 380 Kč. Velký sál JC VM.
ČARODĚJNICE NA FAJTOVĚ KOPCI • 30. dubna 17.00. Sraz v 17 h 
u  katovny na ulici Pod Strání, do pěšího průvodu s čarodějnicemi 
a ozbrojeným doprovodem se můžete připojit kdekoliv na trase Ostrů-
vek-Nábřeží-Lipnice-Nad Gymnáziem-Fajtův kopec. Program: šermíř-
ská show Tas, soutěže pro děti Dóza SVČ a Městská knihovna, ohňová 
show Novus Origo, zapálení hranice, Stetson hraje do noci, pro kostý-
mované špekáček s pečivem zdarma. Fajtův kopec Velké Meziříčí.
PÁLENÍ ČARODEJNIC • 30. dubna. Pořádá SDH Vídeň.
STAVĚNÍ MÁJKY + PÁLENÍ ČARODĚJNIC • 30. dubna. Bory.
PÁLENÍ ČARODEJNIC V AREÁLU ŠKREJBLÍK • 30. dubna. Pořádá 
SDH Křižanov.

PÁTÁ DOHODA
A JAROSLAV DUŠEK

Pátek 12. dubna 19.30

Vstupné 380 Kč

Velký sál Jupiter clubu, Náměstí 17, 
Velké Meziříčí

Na první květnový víkend připravilo Divadlo Ikaros další ze svých 
premiér. V režii Tomáše Mrazíka uvede v sobotu 4. května v 19 hodin 
a v neděli 5. května v 18 hodin v Jupiter clubu muzikál Divá Bára au-
torů legendární Balady pro banditu, Miloše Štědroně a Milana Uhde-
ho. Společně s choreografkou Bety Mikyskovou a autorkou hudebního 
nastudování Sárou Sukovou se tentokrát rozhodli vybrat titul lokálního 
charakteru s odkazem k historickým a kulturním hodnotám naší země. 
To vše za přispění Kristýny Harvánek Staňkové, autorky kostýmů a vý-
pravy k představení.
Muzikál v České republice není příliš známý, uveden byl pouze v něko-
lika reprízách v divadlech v Brně a Plzni. Milan Uhde a Miloš Štědroň 
zvolili, společně s dalším hudebním skladatelem Leošem Kubou, námět 
pro své dílo z  české  literatury – 
Divou Báru Boženy Němcové. Li-
bretista Milan Uhde se mimo jiné 
inspiroval i  tragickými osudy sa-
motné autorky, kterou celoživot-
ně provázela netolerance, strach 
a nepochopení. Výsledkem je vel-
ké drama, ve kterém Bára bojuje 
za právo na svobodnou existenci 
a na štěstí, a  to i pro svou kama-
rádku Elišku, nucenou do sňatku 
s  nemilovaným mužem, bojuje 
s  nedůvěrou a  nepřátelstvím celé 
vesnice. Bohatý příběh korunuje 
i  nenápadný, ale o  to silnější mi-
lostný motiv vztahu Báry k  mys-
livci.
Představení, na němž se podílí více než čtyřicet účinkujících, mohou 
diváci zhlédnout v sobotu 4. května v 19 hodin nebo v neděli 5. května 
v 18 hodin ve velkém sále Jupiter clubu. Vstupenky je možné zakoupit 
v předprodeji na programovém oddělení Jupiter clubu (tel. 566 782 001, 
566 782 004) za 150 korun, nebo na místě za 200 korun. Představení 
s přestávkou trvá dvě hodiny.                                                 Tomáš Mrazík

Divadlo Ikaros uvede 
Divou Báru

JAKUB SMOLÍK 60
NAROZENINOVÉ TURNÉ 2019
Host Pert Kolář

Úterý 15. října 2019 v 19.30

Vstupné  v  předprodeji  450  Kč,  na 
místě 500 Kč
Jupiter club Velké Meziříčí, Náměs-
tí 17, Velké Meziříčí
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Velkomeziříčský domov se může pyšnit prvenstvím ve zvláštní kategorii 
Kraje Vysočina za nejlepší web zdravotního a sociálního zařízení. Slavnost-
ní vyhlášení v rámci soutěže Zlatý erb proběhlo 18. března na krajském 
úřadě za přítomnosti hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka. Domov 
pro seniory Velké Meziříčí se rozdělil o první místo s Nemocnicí Nové 
Město na Moravě, stříbro bral spřátelený domov Kamélie z Křižanova.
„Kvalita webových stránek, jejich bezpečnost a aktuálnost jsou v současné 
době přirozeným standardem elektronické komunikace. Soutěž Zlatý erb 
je jedním z nástrojů, jak kvalitu stránek zvyšovat, jak apelovat na správce 
stránek, aby dbali na přehlednost, dohledatelnost zásadních informací a prů-
běžně zvyšovali atraktivitu webových prezentací nejen pro pravidelné, ale 
i náhodné návštěvníky,“ uvedl při vyhlášení hejtman Běhounek.
Do domova pro seniory Velké Meziříčí doputovalo nejen ocenění Kraje 

Vysočina, ale také 
vzácná návštěva ze 
Zakarpatí. 
Ve čtvrtek 21.  břez-
na domov navštívili 
zástupci z  Muka-
čevské univerzity 
v  rámci dvoudenní 
pracovní cesty. „Naše 
hosty zajímalo nejen 
to, jak se realizuje 

výuka v rámci vzdělávání na univerzitě třetího věku, ale také třeba to, jak 
vypadá běžný chod domova nebo jak se v  domově navazuje spolupráce 
s  dobrovolníky,“ uvedla vedoucí úseku přímé péče Martina Sklenářová. 
Právě debata nad projekty v oblasti sociálních služeb a v oblasti vzdělávání, 
ale i navazování spolupráce mezi pracovníky univerzit, to vše bylo náplní 
setkání s kolegy z Ukrajiny.

Michaela Černá a tisková zpráva KÚ Kraje Vysočina

Duchovní slovo

Ohlášky Velké Meziříčí a okolí

Zkáza a obnova

Farnost Velké Meziříčí
St 3. 4. 7 h na poděkování za 80 let 
života s  prosbou o  Boží ochranu 
a požehnání. 10 h mše svatá v DPS. 
17 h mše svatá Oslavice. 18 h mše 
svatá Lavičky. Čt 4. 4. 7 h za rodi-
če Střechovy a jejich † rodiče, dva 
zetě, snachu, dva vnuky a  celou 
přízeň. 16.45  h nácvik zpěvů – 
dětská schola, 17:00 schůzka mi-
nistrantů. 18 h za živou a † rodinu 
Kazdovu, Juránkovu, Dvořáčkovu 
a duše v očistci. Pá 5. 4. 1. v měsíci 
/ celodenní a  celonoční adorace. 
8  h za manžele Čápovy a  živou 
a  †  rodinu. 13.30  h Domov pro 
seniory. 14 – 16  h svátost smí-
ření. 16.15  h pobožnost křížové 
cesty. 17  h za rodinu Kuřátkovu 
a Mičkovu. 19 – 21 h svátost smí-
ření. So 6. 4. 1. v měsíci. 7 h za za 
rodiče Rosovy, živou a  †  rodinu 
a Boží ochranu. 18 h Na společný 
úmysl: 1. za manžela Josefa Baláka, 
jeho  †  rodiče, rodiče Kosourovy, 
Boží pomoc a ochranu Panny Ma-
rie pro celou rodinu; 2. za Václava 
Novotného, rodiče Smejkalovy 
a  Novotných; 3.  za rodiny Pálen-
ských, rodinu Rolinovu a  duše 

v  očistci; 4. za živou a  †  rodinu 
Dufkovu; 5. za rodiče Pospíšilovy, 
syny Vincence a Jaroslava a rodinu 
Lavických a  Musilovu; 6. za Evu 
a Bohuslava Kolářovy, jejich rodiče 
a duše v očistci; 7. za živé a † z ro-
diny Mejzlíkovy, Hladíkovy a Roz-
marýnovy. Ne 7. 4. 5. postní. 7.30 h 
za † manželku Stanislavu, † rodiče 
Hamrovy a  †  rodiče Krchňavých. 
9 h za živou a † rodinu Charváto-
vu, Herinkovu, Hajátkovu a  Šol-
tésovu. 10.30  h mše svatá se křty 
– Dominika Pospíšilové, Petr Von-
drák a  Matyáš Petrla, za farníky. 
14.30  h pobožnost křížové cesty. 
18 h na vlastní úmysl.
Farní oznámení
* Ve čt 4. 4. od 9 h bude pravidelná 
návštěva nemocných. * V so 6. 4. 
od 8 h pořádáme brigádu na úpra-
va a bourání na dvoře fary. Prosí-
me o pomoc * V so 6. 4. je I. sobota 
v  Netíně. Autobus pojede v  17  h 
od fary ve VM. * V ne 7. 4. v 15 h 
zveme na křížovou cestu z  Děd-
kova na Dědkovskou horu. * V so 
13. 4. se v Brně koná diecézní se-
tkání mládeže s otcem biskupem. 
* 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. Těšíme 
se na vás. * Zveme kluky a holky ve 
věku od 6. do 13. let na farní tábor 
„Dobrodružství Cyrila a  Metodě-
je“ na faře v Netíně ve dnech 4. – 
9. 8. 2019. Více informací najdete 
na plakátku v nástěnce a na inter-
netových stránkách farnostiVelké 
Meziříčí.
Farnost Bory
Pá 5. 4. 1. v  měsíci. 18  h Dolní 
Bory: na úmysl dárce. Ne 7.  4. 
5.  postní. 9.45  h za Jaromíra No-
votného, jeho otce a  rodiče Vav-
erkovy. 14.30 h pobožnost křížové 
cesty.
Farní oznámení
* V  pá 5. 4. bude pravidelná ná-
vštěva nemocných. * V so 6. 2. je 
I. sobota v Netíně. Autobus poje-
de v 16.40 h z Borů. * V ne 7. 4. 
v  15  h zveme na křížovou cestu 
z  Dědkova na Dědkovskou horu. 
* 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 farnostiVelké Meziříčí.
Farnost Netín
Čt 4. 4. 17.30 h Mše svatá pro děti: 
Za rodiče Kobylkovy, celou přízeň 
a duše v očistci. Pá 5. 4. 1. v měsíci. 
18.30  h za Marii Průšovu, bratra 
a rodiče. So 6. 4. 1. v měsíci. 10 h 
pohřební mše svatá: za  †  Anežku 
Urbánkovu. 17  h svátost smíření. 
18 h za poutníky. Ne 7. 4. 5. postní. 
8 h za Miroslava a Zdeňka Judovi 
a  živou a  †  rodinu Judovu a  Šit-
kovu. 14.30  h pobožnost křížové 
cesty.
Farní oznámení
* Ve čt 4. 5. v 16.15 h na faře pokra-
čuje příprava na 1. svaté přijímání. 
* V ne 7. 4. v 15 h zveme na křížo-
vou cestu z Dědkova na Dědkov-
skou horu. * Zveme kluky a holky 
ve věku od 6 do 13  let na farní 
tábor „Dobrodružství Cyrila a Me-
toděje“ na faře v Netíně ve dnech 4. 
– 9. 8. 2019. Více informací najdete 
na plakátku v nástěnce a na inter-
netových stránkách. 

Farní úřad VM

Domov pro seniory získal cenu za nejlepší web

Návštěva z Mukačevské univerzity.

Chodíte rádi do Balinského údolí? 
V zimě na běžky, v létě běhat či na 
kolo nebo jen tak na vycházku? Já 
také! Jen mě v poslední době tro-
chu přepadaly chmury z toho, že 
krásné zalesněné údolí s malebně 
se klikatící Balinkou se strašně 
rychle proměnilo… Stalo se z něj 
území se spoustou pařezů a  hal-
dami dřeva, které jsou třikrát větší 
než já sám. Abyste při poznávání 
naučné stezky neslyšeli zvuk mo-
torových pil, musíte vyrazit po de-

sáté večer nebo před šestou ránou. 
Zmar? Zkáza?
Já to ale hned tak nevzdám! V pá-
tek jsem se tam vydal zase. Krásný 
den. Sluníčko, rašící tráva, včely. 
Zpod suchých lístků vykukují 
první květy. Nádherné bílé a čisté! 
A o kousek dál zase jiné. Kůrovec, 
nekůrovec, přírodu to nezastaví! 
Znovu povstává a  obnovuje sebe 
sama.
My křesťané prožíváme postní 
dobu, jsme lehce za její polovi-

nou. Je to doba, kdy se připravuje-
me na Velikonoce, největší svátky 
celého roku. V tomto období jsme 
vyzýváni k tomu, abychom odklá-
dali to staré, špatné a  nefunkční. 
Říkáme tomu hřích anebo nedo-
konalosti. Hřích je nutné vymýtit, 
vykácet jako stromy s  broukem 
v  Balinském. Musí to být krát-
ký proces, jinak se nákaza toho 
špatného v  nás bude šířit dál, ji-
nak kůrovce nezastavíme! Je to 
bolestivý a namáhavý proces, nej-

prve vymýtit, uklidit, pak zasázet 
nové, starat se o mladé stromečky. 
Spousta času a peněz. Ale vidíme, 
že je to možné! Lze obnovit údolí 
kolem Balinky, lze obnovit i naše 
životy a přinést do nich opět svěží 
zeleň místo suchých jehliček!
Využijme druhou půli postní 
doby k tomu, abychom odstranili 
to špatné. Místo toho nechejme 
vyrůst něco nového a  krásného. 
Bude s tím spousta práce, ale stojí 
to za to!                 o. Karel Adamec

V neděli 17. března jsme se opět sešli v Katolickém domě v Křižanově na 
dětském karnevale, který již po osmnácté uspořádaly členky TJ Efekt. 
Přestože bylo venku krásné počasí, přišlo hodně dětí i rodičů. Zábava 
se rozproudila hned od začátku – tancovalo se, proběhl průvod masek 
a děti i rodiče soutěžili v různých disciplínách. Program zpestřilo také 
vystoupení žákyň ZŠ Křižanov, které předvedly jedno taneční a druhé 
gymnastické vystoupení.
Nechyběla ani bohatá tombola a  občerstvení, které podávaly dámy 
Čtvero ročních období. Odpoledne uteklo jako voda, nikomu se ne-
chtělo odcházet. Děkujeme všem za krásné odpoledne. Další fot-
ky i  video z  našeho bálu najdete na našich internetových stránkách 
www.tjefekt.krizanov.eu.                                        Za TJ Efekt Křižanov DK

Dětský karneval 
v Křižanově

Nezapomenutelná dobrodružství, budování charakteru a pobyt v přírodě 
s opravdovými kamarády. To vše na jednom místě – na skautském táboře.
Skauti z Velkého Meziříčí nabízí místa na svých letních táborech! Pokud 
chcete v létě zažít něco skvělého, mít vzpomínky na celý život a vysporto-
vat svá těla k nepoznání, neváhejte a napište na mail:
hanka.oulehlova@seznam.cz (mladší 11 let)
paou@seznam.cz (starší 11 let)
nebo na telefonní čísla 724 893 885, 702 059 553.

Skautské tábory – tisíce 
zážitků

Divadlo pokaždé jinak viděli v Tasově
Brněnští ochotníci 
Divadlo pokaždé 
jinak se předsta-
vili v  tasovské so-
kolovně erotickou 
komedií "Jsme tu 
správně?" Publikum 
v  počtu šedesáti 
spokojených diváků 
je odměnilo dlou-
hým potleskem.

Text a foto: 
Ladislav Nestrašil
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Nejlepšími sportovci měs-
ta Velké Meziříčí za rok 2018 
jsou v  jednotlivcích snow-
boardcrossařka Sára Strnadová 
a  fotbalista Pavel Mezlík. Mezi 
družstvy ocenění převzali volej-

baloví junioři a  fotbalový tým 
mužů A.
V pátek 22. března 2019 proběh-
lo slavnostní vyhlášení výsledků 
20.  ročníku ankety o  nejlepšího 
sportovce města v prostorách Ju-

piter clubu.
Vítězům kategorií, které vybírala 
sportovní komise, předali ceny 
zástupci města a dvě sportovní le-
gendy. Pozvání přijali olympijský 
vítěz z Nagana Martin Procházka 
a  vůdčí osobnost československé 
a  české basketbalové reprezenta-
ce Jiří Okáč. Zvláštní poděkování 
patřilo v  úvodu večera Zuzaně 
Villertové a  Zuzaně Herodesové, 
které se o organizaci ankety starají 
od jejího počátku.
Celkem oddíly nominovaly 31 
jednotlivců a 23 družstev, ze kte-
rých vybírala sportovní komise ty 
nejúspěšnější. Kategorie jednot-
livců a družstev do 12 a 15 let byly 
vyhlášeny tradičně bez pořadí, 
u kategorií do 19 a nad 19 let ko-
mise vybrala tři nejlepší.

Nejlepšími trenéry jsou Jan Havliš 
(atletika), Ilona Závišková (háze-
ná), Pavol Živčic (házená), Ondřej 
Žaba (volejbal), Robin Kašpar ml. 
(fotbal) a Ivo Dostál (hokej).
Zvláštní ocenění v  kategorii ak-
tivních sportovců převzal Jakub 
Hejl (Freestyle mountain bike) 
a družstvo curlerů. Mezi neaktiv-
ními sportovci ocenění obdrželi 
Stanislav Tvarůžek (házená), Mi-
roslav Buchta (házená), Jiří Pálka 
(lyžování), Petr Juda (volejbal), 
Zdeněk Parkan (fotbal), Jaroslav 
Hamr (hokej), Stanislav Hammer 
(hokej), Jaroslav Vodička (hokej).
Překvapením večera bylo exhibič-
ní fotbalové vystoupení současné 
špičky světového freestyle fotbalu 
v  podání Lucie Kevické a  Petra 
Karáska.

Starosta Josef Komínek v  úvodu 
poděkoval všem rodičům, trené-
rům a sportovcům, kterým popřál 
hodně úspěchů do další sezóny.
„I v loňském roce město sportovcům 
přispělo částkou přes pět miliónů 
korun. Stále se snažíme zlepšovat 
sportovní zázemí. Letos chystáme 
projekt na rekonstrukci zimního 
stadionu a nákup nové rolby na sta-
dion. Tam máme velký dluh,“ dodal 
starosta. Připomenul i rekonstruk-
ci kabin na fotbalovém stadionu 
a  realizaci sportovního areálu za 
Základní školou Školní.
Slavnostním večer provázel vel-
komeziříčský rodák Jiří Doležal, 
moderátor Hitrádia Vysočina.

Jednotlivci do 19 let
1. Sára Strnadová – snowboard-

sross

2. Jakub Němec – volejbal
3. Mike Aminu Abu – atletika

Jednotlivci nad 19 let
1. Pavel Mezlík (fotbal)
2. Martin Maštera (stolní tenis)
3. Marek Slavík (volejbal)

Družstva do 19 let
1. TJ Spartak Velké Meziříčí, ju-

nioři – volejbal
2. HHK Velké Meziříčí, starší do-

rost – hokej
3. TJ Sokol Velké Meziříčí, starší 

dorostenky – házená
Družstva nad 19 let

1. FC Velké Meziříčí, muži „A“ – 
fotbal

2. TJ Sokol Velké Meziříčí, muži 
– atletika

3. TJ Spartak Velké Meziříčí, 
muži – volejbal.

Text: Michaela Hudková, foto tok

Město podvacáté ocenilo své nejlepší sportovce

Memoriál Karla Kaštana 
dopadl na výbornou!
V sobotu 16. 3. 2019 se v domácí hale uskutečnil turnaj v miniházené Memori-
ál Karla Kaštana, již V. ročník. V kategorii minižáků se zúčastnilo celkem osm 
družstev, v přípravce startovalo šest týmů. Hrací doba byla 1x 14 minut.
Minižáci: VM šedí: kluci zvládli turnaj na výbornou. Základní skupinu přesvěd-
čivě ovládli, v semifinále zdolali své kolegy v červených dresech a turnaj vygra-
doval utkáním domácích šeďáků proti Novému Veselí. Domácí hráči za podpo-
ry diváků odehráli svůj nejlepší zápas za poslední dobu a po vítězství 25:20 slavili 
1. místo. Nejlepším brankářem této kategorie byl vyhlášen Ondra Trifanov. 
Výsledky: VM šedí -Žďár nad Sázavou A 30:9. Kuřim A  22:14. Ledeč n. Sáza-
vou A 22:8. VM červená 25:10. Nové Veselí A 25:20. 
Sestava a branky: Ondra Trifanov (7) – Vítek Smejkal (30), Štěpa Fiala (26), 
Tom Jelínek (20), Adam Krejčí (16), David Bradáč (15), Ríša Fexa (5), Standa 
Fňukal (4)
VM červená: také červeňáci odehráli velice kvalitně celý turnaj. Rozjezd do tur-

naje měli sice trochu pomalejší, ale celkově se jejich výkon zvedal. V základní 
skupině prohráli pouze jeden zápas s pozdějším finalistou z Nového Veselí a 
skončili tak na druhém místě. V semifinále kluci prohráli s našimi šeďáky, v boji 
o třetí místo ze sebe vydali zbytky sil a jednoznačně porazili hráče ze Žďáru n. 
Sázavou. Odměnou bylo krásné třetí místo.
Výsledky: VM červená-VM dívky 20:16. Nové Veselí A 12:23. Kuřim B 25:11
VM šedá 10:25. Žďár n. Sáz. A 22:10. Sestava a branky: Dan Červený – 
Kuba Kocourek (27), Štěpa Strýček (20), Tom Klíma (18), Michal Badalík (16), 
Kuba Chalupa (6), Denny Navrátil (1), Mira Buk (1)
Přípravka: VM zelená: v přípravce startovalo celkem šest družstev, hrálo se sys-
témem každý s každým. Zeleňáčky tedy čekalo pět zápasů. Hráči podali velice 
dobrý výkon, v každém zápase byla na hřišti vidět velká bojovnost a zarputi-
lost. Všechny zápasy jsme s přehledem vyhráli a i v této kategorii zůstal velký 
putovní pohár doma. Velkou oporou v bráně byl Marťa Jelínek a celé družstvo 
výborně řídil Niki Fexa, který byl jednoznačně vyhlášen nejlepším hráčem v 
celé kategorii. 
Výsledky: VM zelená -VM dívky 18:8. Nové Veselí B 24:15. Kuřim C 15:9
Ledeč n. Sáz. B 22:11. Žďár n. Sáz. B 23:15.

Sestava a branky: Marťa Jelínek – Niki Fexa (67), Denisa Krejčová (28), 
Pavluška Živčic (6), Ondra Kadlec (1), Domča Vitešník (1), Mates Šubert, 
Kubík Musil, Kuba Podsedek
Trenéři: Petr Kaštan, Vlaďka Kaštanová, Martin Krejčí, Jiří Holý
Borci zvládli tento turnaj na jedničku s hvězdičkou. Nejenom že bojovali 
o každé vítězství, ale hru si užívali a celý turnaj se vzájemně podporovali 
a fandili si. A to je pro nás to nejdůležitější, radost ze hry a kamarádský 
mančaft. 
Závěrem bychom chtěli moc poděkovat všem, kteří se na tomto vydaře-
ném turnaji podíleli, organizátorům, rozhodčím, zapisovatelům, paní 
Raždíkové a jejím pomocnicím v bufetu a v neposlední řadě i sponzorům 
tohoto turnaje. Mezi ně patří rodiče malých házenkářů, Výtahy s.r.o., Ro-
dina Podstatzky – Lichtenstein, Tanatech s.r.o., Gremis s.r.o., Kame – VM 
s.r.o., Injeton Plast s.r.o., Elektro Raus, Knihkupectví – Marie Charvátová, 
Vinotéka v Radnické, Jelínkova vila, Dosna spol. s.r.o., Pavel Klíma – za-
teplovací systémy, Kovo Nevěčný, Nominal CZ Obchodní s.r.o., Jaroslav 
Hašek, Štěpánkovi, Fexovi, Jelínkovi, Fialovi… Díky moc.

Vlaďka Kaštanová

2. liga mladší dorostenci JM – 17. 
kolo
TJ Sokol Velké Meziříčí - Sokol 
Újezd u Brna 50:33 (23:14)
Dorostenci se na domácí půdě 
utkali proti Újezdu u Brna, v je-
hož dresu nastupuje nejlepší stře-
lec soutěže. Ale tým okupuje až 9. 
příčku a tak jsme byli favoriti zápa-
su my.
Soupeř s námi dokázal držet tempo 

pouze úvodních 7 minut (7:5). Od 
této chvíle byl na hřišti už jen jeden 
tým. Jednoduché útočné akce kon-
čili v síti hostí a my tak rychle navy-
šovaly náskok. Ve 23. minutě to už 
bylo o 10 branek (19:9), ale do kon-
ce poločasu jsme již navýšit nedo-
kázali. Ve druhém dějství se obraz 
hry příliš neměnil. Tandem Mička 
– Kuřátko – Navrátil zasypávali 
svými projektily branku Újezdu a 

neustále jsme navyšovali vedení. 
V zápase dostali dostatek prostoru 
všichni hráči z lavičky, ale i přesto 
soupeř nebyl schopný s námi srov-
nat krok. V poslední minutě vstřelil 
Radek Navrátil 50. branku našeho 
týmu, což je nevídaná meta. Navíc, 
když se nám to letos povedlo proti 
stejnému soupeři již podruhé!
7m hody: 0:0, vyloučení 0:0, diváků 
73.

Sled branek: 5:1, 7:5, 15:7, 19:9, 
21:12, 23:14, 28:16, 35:23, 39:24, 
44:30, 47:31, 50:33
Sestava a branky: Krčál Tomáš, Lu-
káš Dereha -  Mička Filip (15), Alex 
Kuřátko (10), Navrátil Radek (9), 
Svoboda Vojtěch (4), Štěpán Klapal 
(4), Rosa Tomáš (4), Kocourek Ra-
dim (2), Martin Chalupa (1), Ště-
pán Fiala (1), Strýček Jakub, trenér: 
Ladislav Šidlo.                  Ondřej Poul

2. liga mužů Morava Jih – 17. kolo
TJ Sokol Velké Meziříčí – Sokol 
Telnice 23:28 (11:9)

V  sobotu se na  hale Za  Světlou 
odehrálo atraktivní utkání druhé-
ho celku se čtvrtým, které od sebe 
dělilo jen skóre. Hostující celek dis-
ponuje neproduktivnějším útokem 
soutěže v čele s nejlepším střelcem 
soutěže Kuklou, který nastupuje 
i v dresu extraligového KP Brno.
Ovšem kanonýři z  Telnice hned 
od  úvodu tvrdě narazili na  naši 
obranu, za kterou čaroval brankář 
Poul, který během úvodních 15 mi-

nut pustil za svá záda pouze 3 střely. 
V útoku se ale nedařilo jen hostím. 
I my jsme se jen těžko prosazovali 
přes aktivní obranu Telnice, a  tak 
byl po čtvrtině zápasu stav 6:3 pro 
naše barvy. Dalších 15 minut po-
kračovalo ve  stejném duchu, kdy 
jsme si neustále drželi 2-3 branko-
vý náskok.
Ovšem úvod druhé půle jsme 
vůbec nezvládli. Velká spousta 
technických chyb vedla k  tomu, 
že soupeř během několika minut 
otočil zápas ve  svůj prospěch (41. 
min 12:15). Do  toho navíc viděl 
červenou kartu náš obranný pilíř 

Lečbych a  nevypadalo to dobře. 
Ovšem mi nesložili zbraně, doká-
zali se oklepat a 8 minut před kon-
cem bylo srovnáno 19:19. Bohužel 
to bylo z naší strany vše. V obraně 
jsme na soupeře přestávali fyzicky 
stačit, a ten se tak dostával do 100% 
brankových příležitostí. A  když 
se k  tomu přidala nemohoucnost 
v útočné fázi, bylo rozhodnuto. Mi-
nutu před koncem svítilo na tabuli 
23:26. Telnice ale ještě dokázala 
vstřelit 2 branky, a tak zvítězit pě-
tibrankovým rozdílem, který ale 
příliš nekoresponduje s průběhem 
utkání. 

7m hody: 2/4:1/4, vyloučení 3:4, 
navíc domácí ČK, diváků 153
Sled branek: 3:3, 6:3, 9:6, 11:8, 
12:10, 12:15, 14:18, 19:19, 19:22, 
21:24, 23:26, 23:28
Sestava a  branky: Libor Kotík, 
František Kratochvíl –  
Jakub Bezděk (7), Vítězslav Večeřa 
(4), Pavel Strašák (4/1), Jiří Kaštan 
(4/1), Pavel Roub (2), Pavol Živčic 
(2), David Kubiš (1), Jan Lečbych, 
Ladislav Šidlo, Dominik Buchta, 
Tomáš Pažourek, Pavel Křibala, 
trenér Ladislav Šidlo, odpovědný 
vedoucí Michael Bezděk. 

Ondřej Poul, foto: archiv

Zahrejte si discgolf!
S přišlým jarem se nabízejí nové možnosti vyžití se při tzv.outdoorových spor-
tech.
Jedním z nich je i discgolf, vyloženě pohodový a procházkový sport provozo-
vaný ve vybraných parcích. U nás ve Velkém Meziříčí jde o devítijamkový DG 
Park Kunšovec; celková délka drah jednoho okruhu v něm měří 509 metrů - 
patří proto k menším areálům tohoto druhu a určení. Tzv. par zde činí 27 bodů 
(základně 9 x 3, anebo s + a - odchylkami). Velkou výhodou Kunšovce je jeho 
malebnost, viditelné terénní převýšení - zkrátka, není to žádná "placka" -, dále 
i poměrně velká hustota stromového a keřového porostu (takže se musí házet 
více technicky, nežli jen tak nějak "řampulácky") plus poněkud paradoxně také 
jistá jakoby nenáročnost. Jde o ideální prostor aktivní pohybové činnosti pro 
skupiny přátel anebo pro rodiny s dětmi.
Speciální discgolfové disky se dají buďto zakoupit, anebo i zapůjčit v turistickém 
a informačním centru v přízemí zdejší radnice. Při výpůjčce zaplatíte vratnou 
kauci 250 Kč za jeden disk; takže pokud jej neztratíte, máte to vlastně zdarma. 
Areál je volně přístupný široké veřejnosti. Je-li však v pásmu dostřelu člověk 
nebo zvíře, házet nesmíte; zásah totiž bývá nepříjemný a bolestivý, hrozí dokon-
ce i zranění. S obyčejnými dětskými "létajícími talíři" na discgolfové hřiště sice 
pochopitelně také můžete, ale prakticky to nemá smysl: vaše výsledky s nimi by 
zde totiž nemohly být dobré. 
Chcete-li si zahrát s větší konkurencí, otevřete si nové internetové stránky www.
idiscgolf.cz , anebo ještě i původní www.discgolf.cz ... Tam rozklikněte sekci 
Turnaje a přihlašte se na zvolenou akci a do příslušné kategorie. Přičemž členy 
České asociace D-golfu (ČADG) být můžete, ale nemusíte.
Nejbližší takovou vhodnou příležitost nabízí www.idiscgolf.cz ... Jde o tradiční 
velkopáteční turnaj "Jesus Christ Memorial", který se uskuteční 19.dubna v DG 
Parku "Milénova" v brněnské čtvrti Lesná. Tamější trať je velmi pěkná, s hustým 
stromovým porostem, tudíž rovněž dosti technická. Některými vrhači navýsost 
oblíbená, avšak u jiných tomu může být i naopak.                            Vladimír Pařil.

HÁZENÁ: Muži na jaře poprvé prohráli

HÁZENÁ: Dorost po kanonádě poskočil na 4. příčku

Hokej – měsTská liga 
14. kolo nadstavbová část
Vítězem letošního ročníku se 
stal tým ICE Velké Meziříčí.
O vítěze městské ligy
Agromotor – H.Heřmanice    9 : 5
Kadela E. ml. 3, Zachoval 2, Svo-
boda, Netík 3 – Horký 2, Nožička, 
Mejzlík J., Mejzlík Z.  
HC Lukáš – TS VM   9 : 4
Jánský 3, Vaněk 3, Matoušek, Slá-
ma, Klouda – Chudoba, Veselík, 
Chatrný, Kožený
SPL Radostín. – SK Mostiště    4 : 5
Pešek, Hubený, Váša, Barták – Pl-

hák T. 2, Plhák M., Invald, Novák.
1. ICE VM  14  12 0 2  122:48  24
2. HC Lukáš  14  9 1 4  110:65  19
3. Agromotor   14  9 0 5  102:97  18
4.Tech. služby   14  8 1 5  87:63  17
5. SK Omega VB  14  7 1 6  66:66  15
6. SK Mostiště  14  5 2 7  58:84  12
7. H. Heřmanice  14  2 0 12  60:112  4
8. SPL Radostín.  14  1 1 12  38:111  3

O postup do extraligy
1. HC Ducks  14  13 0 1  151:48  26
2. SK Lavičky  14  10 1 3  93:74  21
3. HC Benetice  14  8 2 4  72:54  18
4. HC Křižanov  14  5 3 6  67:69  13
5. HC Ořechov  14  5 1 8  68:96  11
6. SK Vídeň  14  4 1 9  60:83  9
7. HC Pikárec  14  3 1 10  59:106  7
8.Dobrovolný   14  3 1 10  70:110  7

O konečné umístění v 1.lize ( 1. – 
7. místo )
NHÚ Balinka – HC Bory   10 : 2
Rous 7, Navrátil 2, Komínek – Čer-
ný, Dvořák
Ligno VM – HCF Dráhy VM   4 : 4
Vacula 2, Komínek, Pelíšek – Sysel 
2, Šmída M., Šmída D.

1. NHÚ Balinka  12  9 1 2  92:41  19
2. Ligno VM  12  7 2 3  74:65  16
3. River VM  12  7 0 5  72:49  14
4. HCF Dráhy VM  12  6 2 4  48:42  14
5. Farma Měřín  12  4 0 8  36:66  8
6. SK Str. Zhoř  12  3 1 8  42:72  7
7. HC Bory  12  3 0 9  38:68  6

Uzávěrka přihlášek je
1. 5. 2019. www.kameveda.com.
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FC VMí - Uherský Brod 1 - 1 ( 1 – 0 )
Hlavní rozhodčí: Slabý Jiří. AR-1 + 
AR 2 : Mikyska Jan + Silný Zdeněk. 
Delegát : Sedláček Petr. Diváků : 
410. ŽK : David Richar. Góly : 43. 
Simr - 83.Hruboš
Sestava domácí : Pokorný T – 
Kriegsman, Mucha, Komínek, Po-
korný P – Dolejš, Mezlík (54.Ber-
ka), Smejkal, Šuta, Bouček – Simr 
na  lavičce, Dufek,Krčál, Kruba, 
trenér Smejkal
Sestava hosté : Dostál – David, 

Chwasczz, David, Blanař, - Ťok, 
Mančík (68.Sedláček), Kudela, 
Vraga – Hruboš (90 Josefík), Jaro-
něk (68.Hradil) na lavičce Nevařil, 
Horáček trenér Onda
Naši hráči sehráli první utkání před 
domácími diváky až tuto neděli 
v tradičním čase 10.15 hod na per-
fektně připraveném hřišti před 
krásnou diváckou kulisou za velmi 
pěkného počasí.
Od začátku utkání měli naši hráči 
mírnou převahu a vytvořili si mír-

ný tlak. Ve  3.minutě utkání před-
vedli pěknou kombinaci Dolejš 
s  Mezlíkem a  prvně jmenovaný 
poslal centr do vápna hostí, kde se 
k míči dostal Bouček, ale jeho sra-
žená střela letěla těsně vedle branky. 
Ve 4 minutě po rohovém kopu Do-
lejše hlavičkoval Simr těsně vedle 
branky Dostála. V 10. minutě centr 
Smejkala sklepl Simr na nabíhající-
ho Dolejše a toho ve velké šanci vy-
chytal opět Dostál. V 11 minutě si 
se střelou Hruboše poradil domácí 

brankář Pokorný. Ve 14 minutě se 
prosadil ve vápně Šuta, byl faulován 
a  rozhodčí Slabý nařídil pokutový 
kop. Penaltu šel kopat sám faulo-
vaný hráč Šuta, ale brankář hostí 
ho vychytal. V 18 minutě předvedl 
pěkný zákrok domácí brankář, kdy 
gólovou hlavičku Davida pěkným 
zákrokem zneškodnil. 28 minuta 
krásný centr Boučka
Simr hlavou opět těsně vedle bran-
ky. Ve 36. minutě měli menší šanci 
hosté, ale Pokorný byl opět pozor-

ný. Ve  43. minutě poslal Smejkal 
do  šance nabíhajícího Dolejš, ten 
poslal nacvičený centr do  vápna 
na Simra, a ten se tentokrát hlavou 
nemýlil a bylo 1:0. Poločas jsme do-
hráli v naprosté pohodě, jen škoda, 
že jsme nedali více gólů.
Hned v  úvodu druhého poločasu 
ve 46 minutě pěkně vyrazil ostrou 
střelu hostí brankář Pokorný. V 61 
minutě měli brejk z  levé strany 
hosté z  Brodu, ale se slabou stře-
lou si opět Pokorný poradil. V 67. 

minutě jsme docílili druhý gól, ale 
pro ofsajdové postavení Dolejše 
nebyl uznán. Konec poločasu byl 
už ve  znamení zlepšené hry hostí 
a hodně nepřesností z naší strany. 
Bohužel toho hosté využili, kdy 
došlo v 83. minutě ke srážce dvou 
našich obránců a Hruboš prostřelil 
vše, co mu stálo v cestě 1-1. Zápas 
bohužel pro nás skončil pouze re-
mízou.
Nejlepší hráči: Bouček, Dolejš - 
Dostál.                                                -lis-

HHK VM – SHKM Hodonín 4:5 
(0:1, 3:3, 1:1)
Góly a asistence: 21:00 Střecha T., 
26:47 Vlašín M., 38:43 Peschout 
(Ambrož, Burian), 53:29 Pejchal 
(Roupec)  - 00:18 Veselský (Janás, 
Kuba), 31:00 Kuba, 32:10 Polák, 
38:10 Jajcay (Kučera, Sajdl), 45:16 
Janás (Polák, Polesný)
Sestava HHK Velké Meziříčí:
Šoustal (Juda J.) - Slabý, Vlašín P., 

Šerý, Kochánek, Burian M., Ambrož, 
Vondráček – Křenek, Matov, Střecha 
T. – Pejchal, Bula, Sobotka (21. Str-
nad) – Peschout, Střecha F., Maštera 
– Roupec, Juda M., Vlašín M. 
Sestava SHKM Hodonín:
Kotvan (Zollpriester) - Směřička, 
Crlík, Sedlák, Výmola, Lidák, Rý-
par, Polesný, Veselský, Rákoczy, Po-
lák, Janás, Venclík, Lindner, Kuče-
ra, Chalupa, Tomi, Jajcay, Peš, Sajdl, 

Kuba. Rozhodčí: Čech, Skopal 
– Czubaj, Zapletal. Delegát utkání: 
Sklenář. Vyloučení: 1:4, využití: 0:0, 
v  oslabení: 1:0. Střely na  branku: 
37:18 (13:4, 16:8, 8:6). Procentu-
ální úspěšnost brankářů:. Šoustal   
(HHK) -   72,22 % - 13 zákroků – 59 
min.Kotvan    (HOD) -   89,19 % - 
33 zákroků – 60 min.. Diváci: 745.
Zatímco velkomeziříčští hráči 
po  většinu rozhodujícího utkání 
diktovali tempo hry a  zásobovali 
hostujícího gólmana střelami, hos-
tující Hodonín čekal na chyby sou-
peře a dokázal pětkrát udeřit.
Rozhodující pátou branku Hodo-
nína vstřelil útočník Janás, který 
se dokázal na ledovou plochu vplí-
žit při zakázaném uvolnění svého 
týmu a v úniku prostřelil Šoustala 
v domácí brance.
Hodnocení hlavním trenérem 
Karlem Vejmelkou: utkání jsme 
opět nezačali dobře a hned v úvo-
du inkasovali, přestože jsem hráče 
na  důležitost úvodních střídání 
upozorňoval. Postupně jsme ale 
nabírali obrátky, do  šancí jsme se 

dostávali, ale v  koncovce jsme se 
neprosadili. 
V  úvodu druhé třetiny jsme naši 
převahu konečně vyjádřili dvěma 
brankami a  vedli jsme. Další vel-
kou šanci v podobě samostatného 
nájezdu jsme nedali, což bylo ško-
da. Pak jsme dostali laciný gól hned 
z buly na 2:2 a krátce na to soupeř 
proměnil trestné střílení a  opět 
vedl. Navíc jsme si pak dali, dá se 
říci, vlastní gól na 2:4 a nevypadalo 
to s námi dobře, ale času bylo stále 
na zvrat dost. Do konce 2. třetiny 
jsme dali na  3:4 a  stále jsme byli 
ve hře. Bohužel jsme ve třetí třeti-
ně nepřistoupili k  hodonínskému 
střelci, který mohl bez problémů 
projít až za útočnou modrou a gol-
fem to trefil. 
Ze závěrečného tlaku jsme vypro-
dukovali pouze kontaktní branku. 
Pak u  nich ještě zvonila tyč. Měli 
jsme další dobré šance. Bohužel se 
nám nepodařilo srovnat ani v závě-
ru při hře bez brankáře. Soupeř byl 
o branku šťastnější.  
  Text Jaroslav Juda,  foto: Jiří Mráz-

1. liga ženy – 16. kolo
TJ Sokol Velké Meziříčí – Sokol Ko-
bylisy II 30:30 (14:15)
V  sobotu po  poledni na  naši palu-
bovku zavítal aktuálně vedoucí celek 
1. ligy z  pražských Kobylis. Úvod 
byl naprosto z říše snů. Na soupeřky 
jsme od začátku vlétly a naše hráčky 
dokázaly neomylně trefovat branku 
hostí. Naopak na  naší straně dobře 
fungovala obrana včetně brankářky 
Večeřové, která likvidovala střelecké 
pokusy Pražanek. A tak jsme se uja-
ly vedení 6:1! Hostující celek ovšem 
vzal time-out a následně zpřesnil hru. 
Během následujících několika minut 
bylo srovnáno na  10:10. Do  konce 
poločasu se již hrála vyrovnaná partie 
a poločas tak skončil stále nadějným 
jednobrankovým mankem.
Úvod druhého dějství byl opět vyrov-
naný a soupeřky se střídaly ve vedení. 
Po  několika dalších minutách jsme 
si již dokázaly vybudovat nadějný 
tříbrankový náskok 22:19. Bohužel 
našim hráčkám již znatelně dochá-
zely síly, naopak plná soupeřova la-
vička jich měla dost, a tak Pražanky 
opět dokázaly převzít otěže zápasu. 
Ale v  závěru jsme to byly opět my, 
kdo sahal po vítězství za stavu 30:28. 
Bohužel přišlo vyloučení na  naší 
straně a  soupeřky během něj vy-
rovnaly na 30:30.  Poslední útok byl 
však v naší režii, ale střela Záviškové 
v  bráně bohužel neskončila. Zápas 

tak skončil spravedlivou remízou. 
Navíc získaný bod nám zaručil setr-
vání na 4. pozici v prvoligové tabulce.  
V příštím kole zajíždíme k regionální-
mu derby na palubovku 3. Havlíčko-
va Brodu, kde budeme chtít navázat 
na tento výsledek. 
7m hody 1:3, vyloučení 1:1, diváků 88
Sestava a branky:  Marcela Večeřová, 
Jarmila Šabacká, Jana Šidlová – Iva 
Závišková (10), Agáta Uchytilová 
(6/1), Anna Vodná (5), Romana 
Doležalová (3), Denisa Hladíková 
(3), Michaela Homolová (2), Lenka 
Pacalová (1), Hana Hublová, vedoucí 
družstva Jana Šidlová

Tabulka 1. ligy žen
Poz.  Družstvo  Z  V  R  P  Skóre  Body
  1.  Sokol Kobylisy  16 13  2  1  489:409  28
  2.  HK Hodonín  16 13  1  2  523:390  27
  3.  Havlíčkův Brod  16  9  3  4  455:421  21
  4.  TJ Sokol Velké Meziříčí  16  9  1  6  469:444  19
  5.  HK Ivančice  16  9  1  6  432:443  19
  6  HC Plzeň  16  8  2  6  417:385  18
  7.  Tatran Bohunice  16  6  1  9  398:437  13
  8.  Jindřichův Hradec  16  6  0  10  461:488  12
  9.  Sokol Vršovice  16  5  1  10  402:438  11
10.  Otrokovice  16  4  2  10  454:504  10
11.  SK UP Olomouc  16  3  3  10  441:485  9
12.  SHK Kunovice  16  2  1  13  373:470  5

Pozvánka do haly Za Světlou: 
so 6. dubna 9 – 14 hodin -Liga 
Vysočiny starší žáci „A“.
Sobota 13. dubna 11 hodin - II. 
liga starší dorostenky DHK Sla-
voj Žirovnice
13 hodin I. liga ženy-Házená 
Jindřichův Hradec.

Ondřej Poul

Hokejisté Velkého Meziříčí v rozhodujícím utkání 
prohráli a obsadili druhé místo v krajské lize

HÁZENÁ: Ženy obraly 
o bod lídra soutěže

Fotbalisté doma remizovali. A Jarda Krejčí ukončil kariéru v A týmu po 16 letech

V nedělním utkání před domácími fanoušky se 
fotbalisté blýskli gólem. Na výhru to ale nestačilo, 
zápas skončil remízou. Soupeři se též zadařilo.
Foto: Antonín Dvořák

Foto vlevo: Vedení klubu ocenilo M. Davida 
u příležitosti jeho 50. narozenin a J. Krejčího 
u zakončení 16leté kariéry v A týmu. 
Stadion pak uctil památku zesnulého J. Kunzfelda, 
bývalého hráče, rozhodčího a pořadatele FC VM.
Foto: Antonín Dvořák

Zleva: J. Šimáček, P. Ostrý, M. David, 
J. Krejčí a L. Smejkal. Foto: AD

HHk „B“ Tým
TJ Náměšť nad Oslavou - HHK VM 
„B“ –  7 : 4 ( 2 : 1, 1 : 1, 4 : 2 )
Diváků: 149. Vyloučení: 5 : 3. Využití: 
1 : 1. Oslabení: 0 : 0. Střely na branku: 
40 : 31. Konečný stav série – 2 : 0. O 
třetí místo : Zastávka - Bystřice 3 : 2 po 
prodloužení. Zastávka – Bystřice 7 : 5
Konečný stav série – 2 : 1.                 -ht-

Konečné pořadí Krajské soutěže 
Kraje Vysočina mužů ročníku 

2018/2019:
1. TJ Náměšť nad Oslavou
2. HHK Velké Meziříčí „B“
3. HC Zastávka u Brna
4. BK Zubři Bystřice nad Pernšt.
5. HC Spartak Velká Bíteš „B“


