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V roce 2014 poprvé 
vyjdeme 8. 1.

Dovolená v  redakci: 
od 19. 12. 2013 do 

2. 1. 2014. Otevřeno 
opět od 3. 1. 2014.

Příští číslo vyjde 

v lednu

DNES televizní 
magazín!!!

Dvojčíslo magazínu TV 
pohoda o 64 stránkách 
s  televizním progra-
mem od  21. 12. 2013 
do 3. l. 2014. 
Navíc soutěž o  ceny 
v  hodnotě 100.000 Kč! 
VŠE jen za 16 Kč! 

Město Vel-
ké Meziříčí 
oznamuje, že 
městský ples 
v roce 2014 se 
nebude konat 
z důvodu 
rekonstrukce 

Jupiter clubu, 
s. r. o. VM.
Děkujeme za po-
chopení.

Ing. Radovan 
Necid, starosta 

města Velké 
Meziříčí

Městský ples nebude

Cena: 13 KčRočníK XXIV. číslo 45 | založeno RoKu 1919

Vánoční koncert připomněl 
blížící se svátky klidu

Ve 107 letech zemřela Marie Cahová, nejstarší 
občanka našeho regionu, ale i kraje Vysočina

Velkomeziříčský Jupiter club (JC) 
má v rukou příslib půlmilionové 
dotace na digitalizaci kina z fon-
du kinematografie Ministerstva 
kultury ČR. Zbývá již jen obdržet 
oficiální potvrzení. 
Rada Státního fondu ČR pro pod-
poru a rozvoj české kinematografie 
stanovila a zveřejnila výsledky pod-
pory digitalizace kin. Projekt kina 
JC se v  hodnocení 17 kin bodově 
umístil na 3. místě a získal tak dru-
hou nejvyšší podporu 500 tisíc Kč. 
Na více peněz (600 tisíc Kč) dosáhl 
pouze Bruntál. „Je to krásný vánoč-
ní dárek nejen pro JC, ale i občany 
města a okolí. Po oficiálním potvr-
zení přiznané dotace můžeme za-
čátkem roku 2014 zahájit přípravy 
na vlastní realizaci akce, a to na vý-
běrové řízení na zhotovitele a poté 

vlastní instalaci,“ uvedl ředitel JC 
Milan Dufek. Ten je spokojený 
s tím, že Jupiter club dosáhl na do-
taci v požadované maximální výši. 
„Předpokládáme, že celková výše 
realizace digitalizace našeho kina 

bude v objemu cca 1,8 milionu Kč 
bez DPH,“ vyčíslil celkové náklady 
Dufek, který žádost o  dotaci po-
dával se souhlasem vedení města 
2. 10. 2013. Žádost byla vydána 
v rámci dotačního okruhu „4. pro-

jekt v  oblasti technického rozvoje 
a  modernizace kinematografie“ 
na Fondu kinematografie MK ČR. 
Finanční alokace této výzvy byla 
šest milionů korun. 

Koledy, říkanky, vánoční písně, 
spousty dětí a  neméně diváků, 
takové byly jako tradičně velko-
meziříčské vánoční koncerty ve 
dnech 15. a 16. prosince. Tento-
krát ovšem s  velmi podstatnou 
změnou, nekonaly se pochopi-
telně v  rekonstruovaném Jupiter 
clubu, nýbrž v  sále luteránského 
gymnázia. Tedy v mnohem men-
ších prostorách, a proto byly tři. 
I tak byly vyprodané.
Zpěvem, hudbou i  mluveným slo-
vem se představili z  nejmenších 
účinkujících Smajlíci a Sluníčka, 
po  nich následovala Harmonie. 
Druhá polovina koncertu patřila 
základní umělecké škole a jejímu ta-
nečnímu orchestru a poté pěvecké-
mu sboru se smíšeným orchestrem.
Všemi koncerty provázeli mode-
rátoři Kristýna Nováková a Tomáš 
Kotačka. Závěrem se připojil s vá-
nočním přáním i ředitel pořádající-
ho Jupiter clubu Milan Dufek.

Martina Strnadová
Více foto na straně 6

18. prosince 2013

Předplatné týdeníku 
Velkomeziříčsko

Viz str. 7

Ing. Ivana Horká, šéfredaktorka Velkomeziříčska

Krásné Vánoce všem 
našim čtenářům

přeje redakce týdeníku
Velkomeziříčsko.

Vánoční výstava byla 
výjimečně jinde než v JC

Vánoční výstava ČSŽ a JC byla výjimečně v luteránském 
gymnáziu. Více foto str. 4 a na webu. Foto: Iva Horká

Kino Jupiter se digitalizace dočká

V úterý 10. prosince 2013 
v poledních hodinách zemřela 
v klidném spánku ve věku 107 
let paní Marie Cahová. 

V  bítešském domově důchodců 
se s ní u úmrtního lůžka rozlou-
čili její nejbližší, synové Miloš, 
Oldřich a  snacha Helena. V  do-

mově důchodců strávila paní 
Cahová téměř deset let. Od svých 
stých narozenin každoročně 
přijímala blahopřání v  obřadní 
síni na  bítešské radnici, v  po-
slední době již přímo v domově. 
Vždy pečlivě ustrojená, s účesem 
od  holiče a  obklopená rodinou, 
si s úsměvem připíjela se starosty 

města, dalšími hosty a  členkami 
Sboru pro občanské záležitosti, 
které pro ni každoročně oslavu 
připravovaly.
Pro Bítešáky byla paní Cahová 
pojmem, chloubou, že v  jejich 
městě žije nejstarší občanka kraje 
Vysočina. Už méně je mnohým 
známo, jaký byl její život. Při po-

sledním náletu ve druhé světové 
válce ztratila manžela. Po  dlou-
hý zbytek života se věnovala vý-
chově synů a  jejich zabezpečení. 
Nestala se zatrpklou vdovou, ale 
provozovala dál taxislužbu a ben-
zínovou pumpu, která tenkrát 
stála u jejího domu.

Pokračování na straně 4

KALENDA ROMAN 
Vrchovecká 74/2  Velké Meziříčí, tel.: 608 828 658

VÁNOČNÍ AKCE:  –30%   –20%   –15%
KUP DVA – ZAPLAŤ JEDEN 1+1 ZDARMA!

ZLATNICTVÍ A STŘÍBRNICTVÍ OD BRÁNY

Informace na prodejně

Martina Strnadová

Vánoční koncert Jupiter clubu v luteránském gymnáziu  moderovali K. Nováková 
a T. Kotačka (uprostřed). Za nimi sbor ZUŠ, vpředu orchestr. Foto: Martina Strnadová

RočníK XXIV. číslo 45 | založeno RoKu 1919 Cena: 16 Kč
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Archeologové v Jupiter clubu končí

Netínští vydali pamětní pohlednici i minci s opravenými varhanami
Po několikaletém úsilí se po-
dařilo opravit varhany v netín-
ském kostele Nanebevzetí Panny 
Marie.  Ty byly představeny 
na slavnostním koncertu v ne-
děli 8. 12., kdy je svojí famózní 
hrou ‚pokřtil‘ přední český var-
haník Jaroslav Tůma. Na počest 
tohoto významného počinu byly 
vydány i pamětní pohlednice 
a medaile.

Krátce jsme o vydání obou pamá-
tečních věcí informovali již v mi-
nulém čísle, dnes přinášíme po-
drobnější sdělení. Pamětní minci, 
již pořídil František Podstatzký-
-Lichtenstein, navrhl výtvarník 
Miroslav Štěpánek z Velkého Me-
ziříčí a  přípravu pro rytce udělal 
Petros Martakidis z  Netína. Jsou 
na  ní zobrazeny symboly Netína, 
pochopitelně kostel, ale také atri-
buty Panny Marie či píšťaly var-
han.
Mince v  krabičce s  průhledným 
víčkem byla ke koupi již na  slav-
nostním koncertu, ale pokud 
měl někdo ještě zájem, mohl si ji 

za 280 korun pořídit na obecním 
úřadě v  Netíně. Nyní už jsou ale 
vyprodány.
Pamětní pohlednice byly rozdává-
ny zdarma u vstupu všem přícho-
zím, kteří o ně projevili zájem. Ty, 
bohužel, už také žádné nezbyly. 
Grafický návrh a fotografie pořídi-
la Iva Horká, vytiskla je Tiskárna 
Prchal a finanční náklady na dvě 
stě kusů uhradila Obec Netín. 
Výtěžek z dobrovolného vstupné-
ho z  koncertu a  z  prodeje mincí 
činil 35 tisíc Kč. „Peníze budou 
použity pro potřeby netínské far-
nosti,“ dodala starostka Netína 
Pavla Krejzlová.
Krom toho byla na kůr umístěna 
pamětní deska se jmény těch, kteří 
stáli u organizace prací na opravě 
varhan, sbírky či přípravě charita-
tivních koncertů apod. Deska byla 
vyrobena u  příležitosti dokonče-
ní prací první etapy v  roce 2009. 
Druhá etapa byla dokončena prá-
vě letos.
(Ohlédnutí za koncerty, které se ko-
naly v letech 2006-2013, přineseme 
příště.) Iva Horká

Vlevo rub a líc mince a čelní strana pohlednice. 
Vpravo pamětní deska z kůru. 4x foto: Iva Horká

Na vánoční trhy přijelo víc prodejců

Archeologové při práci ve stanu, který postavili na 
místě bývalého sálu. Foto: Martina Strnadová

Tradiční vánoční trhy se konaly 
na  velkomeziříčském náměstí mi-
nulý týden, v  úterý 10. prosince 
po  celý den. Prodejců bylo něco 
málo přes osmdesát, bylo jich o pár 
více, než v minulých letech, uved-
la pro náš týdeník Jitka Prokopová 
z Městského úřadu ve Velkém Me-
ziříčí. Stejně jako vlastní akce, byl 
i  sortiment tradiční – keramika, 
textil, čepice, šály, vánoční dekorace 
(svíčky, ozdoby, věnce), formičky, 
občerstvení (bramborové spirály, 
punč), cukrovinky, kožešiny, a po-
chopitelně jmelí a  podobně. Stán-
kaři přijeli kupříkladu z Chrudimi, 
Žďáru nad Sázavou, Třebíče, Ha-
vlíčkova Brodu, Jihlavy, Prostějova, 
Brna, Vyškova, ale i  z  Karlových 
Varů či Frýdku Místku a  dalších 
lokalit. Pochopitelně nechyběl ani 

stánek Města Velké Meziříčí, kde 
si lidé mohli koupit kalendáře, kni-
hy a  další propagační věci, včetně 
hrníčků a dalšího. „Účast se odvíjí 
od počasí, většinou ji mám potvr-
zenou od přibližně 80 prodejců, ale 
někdo nepřijede, pokud třeba hod-
ně nasněží nebo hrozí náledí. Letos 
to v tomhle ohledu bylo v pohodě,“ 
dodala J. Prokopová.
Pro většinu návštěvníků jsou zmí-
něné trhy také zdrojem nakupová-
ní dárků, neboť jde většinou o ruč-
ně dělané, české výrobky. Zvláště 
některá keramika byla skutečně 
povedená, například ta ve  stánku 
Martina Náplavy z  Medlovic. Ná-
doby s kleštěmi na utopence či zelí 
apod. byly nejen nápadité, ale i vy-
soce praktické (viz snímek vpravo). Nádoby na utopence od Martina Náplavy z Medlovic. 

Více fotek na našem webu. Foto: Iva Horká Iva Horká

Pediatrů je ve Velkém Meziříčí dostatek, shodují se místní lékaři
Zdejší radnice pořádala v listopadu veřejné fórum, v němž Velko-
meziříčští vybírali podle svého názoru ty nejpalčivější problémy 
města. Na třetí místo se s počtem dvanácti přidělených hlasů 
dostal nedostatek dětských, zubních a očních lékařů. Chybí tedy 
ve Velkém Meziříčí skutečně tyto lékařské obory?

„Pediatrů je ve Velkém Meziříčí dostatek,“ ozval se na základě článku 
v týdeníku Velkomeziříčsko o výsledcích Desatera problémů Velkého 
Meziříčí dětský lékař Libor Beneš. Ten má navíc coby krajský zástupce 
ve  sdružení praktických lékařů pro děti a  dorost přehled o  počtech 
dětí i pediatrů v regionu. „U nás počet dětí naprosto odpovídá počtu 

tří pediatrů,“ dodal s tím, že všichni dětští lékaři ve Velkém Meziříčí 
registrují nové pacienty. Jeho slova potvrdily i  jeho dvě zdejší kole-
gyně. „Nikdy se nestalo, že bych odmítala pacienty. Jezdí ke mně do-
konce i děti z Třebíčska či jiných okresů. Bez problémů přibírám nové 
pacienty,“ sdělila Lenka Dobešová. Stejně tak Iveta Kašová v současné 
době nové děti registruje, ať již novorozence či starší. „Pouze v době 
před třemi nebo čtyřmi lety jsem přibírání nových dětí omezovala 
kvůli své mateřské dovolené, ale to jsem dělala jenom já, kolegové ne,“ 
vysvětluje Iveta Kašová. Maminky ve  Velkém Meziříčí tedy s  dětmi 
nikam dojíždět nemusejí – zdejší pediatři ujišťují, že jejich děti bez 
problémů přijmou. Jak tedy informace o nedostatku pediatrů vlastně 

vznikla? „V rámci naší činnosti se setkáváme s maminkami, které řeší 
nejrůznější problémy. V několika případech jsme od nich dostali in-
formaci, že se jim nepodařilo zaregistrovat děti k pediatrovi ve Velkém 
Meziříčí, a proto s nimi jezdí ke svým původním lékařům (např. když 
se k nám přestěhovaly) nebo své děti zaregistrovaly např. v Měříně, 
v Budišově nebo ve Žďáru nad Sázavou. Situaci jsme u pediatrů neo-
věřovali, ale i nyní v naší evidenci máme rodiny, které tento problém 
mají,“ vysvětlila Jaroslava Klapalová ze sociálního odboru velkomezi-
říčské radnice a dodala, že proto vítá zveřejnění informace o možnosti 
zaregistrovat se u dětských lékařů přímo ve Velkém Meziříčí.

 Pokračování na straně 4

Školy ve městě ušetří na 
energiích statisíce
Příspěvkovým organizacím města 
Velké Meziříčí se příští rok ekono-
micky uleví. Díky nákupu energií 
plynu a  elektřiny v  aukci i  dalším 
úsporám ušetří ve  svých roz-
počtech doslova statisíce. „Napří-
klad pro tři základní školy zname-
ná nákup elektřiny v dražbě úspory 
ve  statisících korunách. Oproti le-
tošku zaplatí o čtvrt milionu méně. 
Nejvíc na Sokolovské, tj. asi 114 ti-
síc, na Školní 83 tis. a na Oslavické 
60,“ říká starosta Necid. V podob-
né relativní výši se úspory pohybují 
ve  všech příspěvkových organiza-
cích. Úlevu pro rozpočty škol mo-
hou znamenat i spořiče vody v akci 
Modrá úsporám, které dnes radni-
ce testuje na  třech největších ško-
lách. „Předpoklad je, že školy ušetří 

třetinu z  ročních plateb za  vodu. 
Celková spotřeba vody ve  všech 
třech školách je téměř 4.800 kubíků 
ročně, to znamená téměř 400 tisíc 
Kč. Pokud se předpoklad ukáže 
jako správný, spořiče zavedeme 
všude tam, kde to bude možné. Jde 
o  speciální technologii, která má 
návratnost v  řádu měsíců,“ spočí-
tal starosta. Radnice pro příští rok 
centrálně nakoupila i plyn. Za  ten 
školy platí každá kolem milionu 
ročně. Opět se předpokládá úspo-
ra v  řádech desetitisíců až statisí-
ců. Přesné vyčíslení se ovšem ještě 
zpracovává. Tyto společné nákupy 
pro celý mikroregion zavedla rad-
nice letos. Výsledky se ihned dosta-
vily, celková úspora dosáhne v roce 
2014 bezmála 3 mil. Kč. -ran-

Nezaměstnaným pomáhá 
česko-švédský projekt
Oživená spolupráce Velkého 
Meziříčí se švédským městem 
Vansbro nese první konkrétní 
ovoce. V rámci společného pro-
jektu obou měst, který financuje 
Evropská unie, vyrostlo na vel-
komeziříčské radnici Centrum 
zaměstnanosti, které za první 
měsíc v listopadu už navštívilo 
35 klientů.
Těm odborní pracovníci centra 
zdarma pomáhají s orientací na 
pracovním trhu i aktivním hle-
dáním zaměstnání. „Společné 
centrum zaměstnanosti pro regi-
on Velkomeziříčska a Velkobíteš-
ka jsme připravovali od letošního 

ledna. Prvního listopadu jsme jej 
v budově České spořitelny ote-
vřeli a zdá se, že lidé jeho služby 
přivítali,“ pochvaluje si starosta 
Radovan Necid.
Spolupráci se Švédy mají Velko-
meziříčští od roku 2001. Bylo 
ale období, kdy ztratila na dy-
namičnosti a k oživení došlo až 
v uplynulých dvou letech. „Našli 
jsme společný zájem na řešení 
zaměstnanosti v našich městech. 
Pro nás jsou mimořádně cenné 
poznatky švédské strany, protože 
rozvinutý švédský sociální sys-
tém je nesmírně inspirující,“ řekl 
Necid.  Pokračování na straně 4

Archeologický průzkum v terénu při stavbě víceúčelového sálu 
Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí dnes končí. Necelé dva týdny pra-
covníci archeologické společnosti Pueblo, o. p. s., objevovali nové 
nálezy na parcele u řeky Balinky v historickém jádru města.

„Ve spodní části parcely u vody jsme našli pokračování dřevěné pa-
lisády. Měření nám potvrdila, že v této části města kamenná hradba 
chyběla,“ sdělil ředitel společnosti Pavel Hušták a dodal, že dřevěný 
plot byl v  místě asi až do  r. 1700. Další zajímavý objev učinili ar-
cheologové ve střední části parcely pod velkým sálem, kde kopali až 
do  hloubky přes dva metry a  našli stovky různých vrstev – několik 
úrovní konstrukcí, podlah, kamenných kanálů apod. „To nám ukazuje 
na neustálé změny, jak se od 14. století měnila funkce parcely od zá-
zemí pro zemědělství, přes například kožařskou výrobu až po obytné 
a skladovací prostory...,“ popsal P. Hušták. Z dalších nálezů lze jmeno-
vat opět střepy keramiky či kachlí, ale ne až tak četné. Za zmínku ale 
stojí mohutné nádoby – tuhové zásobnice na skladování. Bez zajíma-
vosti není ani nález dřevěného bubnu o průměru asi 1 metr, do nějž 
vede vtokový žlab – mohl sloužit k proplachování a  louhování kůží, 
což by měly potvrdit testy na zůstatky fosfátů. Martina Strnadová
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Kino zaplnili diváci, promítaly se staré filmy
Plátno zdejšího kina Jupiter 
clubu po čase znovu ožilo. 
Promítaly se na něm histo-
rické filmy o Velkém Meziříčí 
autorů místního amatérského 
filmového kroužku. Ty přilá-
kaly více než stovku diváků 
všech věkových kategorií.

První promítací večer nabídl 
rekonstruované dokumenty 
točené šestnáctimilimetrovou 
kamerou, všechny z  minulé-
ho století. Lidé měli možnost 
zhlédnout Perlu Vysočiny 
o unikátním oltáři vyřezávaném 
z jednoho kusu dřeva v mostišť-
ském kostelíku, Stoletou vodu 
o povodni roku 1985, Dar měs-
tu o slavnostním otevření nové 
budovy dnešního Jupiter clubu 
s  kinem, výstavní síní a  kon-

certním sálem z roku 1977. Sa-
mozřejmě nechyběly ani tako-
vé, které byly jakousi „úlitbou 
bohům“ tehdejšího režimu, a to 
například o  oslavách prvního 
máje někdy z  poloviny šedesá-
tých let či o pětadvacátém výro-
čí Vítězného února. Překvape-
ním na závěr pak byl hraný film 
Postrach z bažin z roku 1978.
Večerem provázel jeden z auto-
rů a  členů tehdejšího amatér-
ského filmového kroužku při 
Jednotném klubu pracujících 
(JKP), a to Jiří Michlíček, jenž je 
i původcem celé akce. K živému 
rozhovoru s  ním usedl k  mi-
krofonu další z  členů a  vlastně 
i poslední z pamětníků počátků 
amatérského filmování v našem 
městě – Libor Smejkal. 

Dne 10. 12. 2013 se od  16.30 hodin v  koncertním 
sále Jupiter clubu Velké Meziříčí uskutečnila v rámci 
realizace projektu „Venkov pro Vysočinu – získávání 
dovedností“ propagační akce MAS Most Vysočiny, 
o. p.  s., Velké Meziříčí „Společně o  regionu“. Téměř 
60 účastníků z  Velkého Meziříčí a  širokého okolí se 
seznámilo s  historií a  činností MAS Most Vysočiny. 
Mgr. Milan Dufek, ředitel MAS, který byl průvodcem 
akce, se ve  svém vystoupení věnoval i úkolům MAS 
do  budoucna. Akce byla současně i  vyvrcholením 
komunitního projednávání analýzy současného stavu 
a potřeb území, které vyústilo k návrhům znění vize 
budoucího Strategického plánu rozvoje území: 
Velkomeziříčsko-Bítešsko – místo, kde chceme žít, mít 
rodinu a pracovat.
Region, kde stojí za to žít a pracovat
Velkomeziříčsko-Bítešsko – region, kde stojí za to žít 

a mít kde pracovat. Navrženy byly také cíle budoucího 
Strategického plánu rozvoje území v tomto znění:
– vytvořit podmínky a  příležitosti pro lidi a  krajinu, 
aby mohli vlastními silami uspokojit své potřeby
– vytvořit podmínky a  příležitosti pro lidi, kteří zde 
chtějí pracovat a žít.
Mgr. Dufek neopomněl poděkovat starostům a zastu-
pitelům obce Netín, městysu Křižanov a města Velká 
Bíteš, kteří připravili důstojné a milé prostředí pro ko-
munitní projednávání potřeb území, která se konala 
v období září-říjen 2013.
Poděkování patří i starostům členských obcí, kteří spo-
lupracovali s MAS Most Vysočiny při dotazníkovém 
šetření, týkajícím se analýzy stavu území.

Za MAS Most Vysočiny, o. p. s. ing. Helena Bučková, 
předsedkyně správní rady, 

foto: archiv MAS Most Vysočina

Osovskobítýšští dostali 
od obce dárek - kalendář
Občané Osové Bítýšky obdr-
želi do  každé domácnosti stol-
ní kalendář. Byl doručen spolu 
s  novoročním přáním do  jejich 
domácností nedávno. Jak nám 
potvrdil starosta obce Josef Mach, 
šlo o dárek, který obec lidem vě-

novala zdarma u příležitosti 750 
let obce Osová Bítýška. „Toto 
výročí budeme slavit během celé-
ho příštího roku v nejrůznějších 
akcích, ale hlavní oslava proběh-
ne v  sobotu 14. června,“ dodal 
Mach. Iva Horká

Jiří Michlíček (vlevo) s Liborem Smejkalem. Foto: 
Martina Strnadová  Pokračování na str. 4

Zemřel bývalý starosta 
Vansbro G. Magnusson
Bývalý starosta a současný mís-
tostarosta švédského Vansbro 
Gunnar Magnusson dne 7. pro-
since 2013 zemřel. 
Za  jeho funkčního období 

Vansbro uzavřelo partnerskou 
smlouvu s  Velkým Meziříčím 
v  roce 2001. Zástupci města 
svým švédským partnerům za-
slali kondolenční dopis. -ran-

Diskutovali společně o regionu

Proběhla modernizace mateřských škol na Čechově a Sokolovské ulici

Děti ve třídě MŠ Čechova, kde se představily na vánoční besídce. Více fotek 
najdete na našem webu www.velkomeziricsko.cz. Foto: Martina Strnadová

Mateřská škola Velké Meziříčí, 
příspěvková organizace, Čecho-
va 1523/10.

Rok 2013 byl pro naši mateřskou 
školu úspěšný nejen z  hlediska 
plnění úkolů naší hlavní činnosti, 
což je výchovně vzdělávací čin-
nost dětí předškolního věku, ale 
dařilo se nám i v oblasti spoluprá-
ce s naším zřizovatelem, kterým je 
město Velké Meziříčí. 
Vedení naší radnice a  odboru 

školství se podařilo dosáhnout 
na  dotace Ministerstva životního 
prostředí ČR a získat tak přibližně 
deset milionů na zateplení budov 
a  střech, výměnu oken v  našich 
dvou nejstarších budovách – MŠ 
Čechova a MŠ Sokolovská. 
Na  tyto peníze jsme, bohužel, 
museli vlivem administrativních 
úkonů MŽP ČR čekat, takže sa-
motné provádění prací probí-
halo v  období od  září do  konce 
listopadu za  provozu zmíněných 

mateřských škol. Dotace bylo tře-
ba vyčerpat do 31. 12. 2013. Celá 
situace byla náročná, ale ve  spo-
lupráci s  rodiči dětí, vedoucími 
učitelkami a  zaměstnanci obou 
zmíněných škol jsme dospěli 
až do  zdárného konce. Je třeba 
znovu poděkovat rodičům za  tr-
pělivost, vedoucím učitelkám 
a zaměstnancům zmíněných škol 
za spolupráci a obětavost při úkli-
du budov a spolupráci při organi-
zaci této akce s  ředitelkou školy. 

Děti z  mateřské školy Čechova 
si dne 12. 12. 2013 po  ukonče-
ní vánočních besídek ve  třídách 
slavnostně školku v novém kabátě 
osvětlily a zazpívaly koledy. 
Dne 12. 12. 2013 si vedení rad-
nice a  odboru školství naše dvě 
zmodernizované budovy pro-
hlédlo, pochválilo naši společnou 
práci a  přislíbilo další spolupráci 
do  roku 2014. Žádosti o  dotace 
jsou připraveny na naše další škol-
ky Sportovní a  Nad Plovárnou, 

které bychom také chtěli zmoder-
nizovat a upravit v průběhu roku 
2014-15. Za  zmínku ještě stojí 
i  to, že všechny naše mateřské 
školy mají nově vybavené rekreač-
ní zařízení zahrad, které jsou sou-
částmi školek. Jenom v roce 2013 
bylo do vybavení zahrad investo-
váno 334.000 Kč z dotací KÚ, kte-
ré zprostředkoval zřizovatel. MŠ 
Sokolovská zpracovala a  podala 
projekt a  vybudovala za  přispění 
fondu Vysočina KÚ přírodní za-

hradu, takže k hezkým budovám 
máme i pěkně vybavené zahrady 
pro rekreaci dětí. MŠ Sokolovská 
dosáhla v  roce 2013 i  moderni-
zace ve  vnitřním vybavení šaten 
a tříd novým nábytkem.
Ještě jednou děkuji všem, co nás 
podporovali, pomáhali a  finanč-
ně zajistili. O předškolní výchovu 
v našem městě je dobře postaráno 
a těším se na další spolupráci. 

Mgr. Božena Suchánková, 
ředitelka

Vedení města a další pozvaní hosté si prohlédli obě opravené mateřské školy. 
Snímek je zachycuje na zahradě MŠ Sokolovská. Foto: Martina Strnadová
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Ten připomněl osobnosti, které 
stály u  zrodu velkomeziříčského 
dokumentárního filmu. „Nesto-
rem zdejšího filmování byl Fran-
tišek Voneš, který s tím začal už 
za první republiky,“ zavzpomínal 
Libor Smejkal. Dalším z pozděj-
ších aktivních členů filmového 
kroužku byl také prof.  Miloslav 
Fiedler, jenž pomáhal hlavně se 
zvukem. J. Michlíček s  L. Smej-
kalem se shodli v tom, jak velkou 
podporu a zázemí měli ze strany 
tehdejšího ředitele JKP Ivana Vít-
ka, díky němuž mohli pracovat 
s profesionální technikou.
Večer s historickými dokumenty 
ocenili diváci potleskem. Všich-
ni, které nadchl, se mohou těšit 
na  další pokračování veřejné-
ho promítání. Jiří Michlíček je 
má naplánováno již na  začátek 
příštího roku, neboť jako ně-
kdejší aktivní člen amatérského 
filmového kroužku má ve  svém 
archivu desítky podobných po-
řadů. „Všechny filmy z bývalého 
kroužku jsme navíc předali míst-

nímu muzeu a povětšinou i roz-
třídili a katalogizovali v improvi-
zovaném kartotéčním systému. 
Je tedy dnes jednoduché najít ty, 

které si zaslouží digitalizaci, re-
konstrukci a zveřejnění," podotkl 
Michlíček. „Všechny rekonstru-
ované dokumenty neprodleně 

zpřístupníme na městském kaná-
lu na YouTube,“ přislíbil nakonec 
starosta Radovan Necid. 

fotogalerie - vánoční výstava v luteránském gymnáziu vm - 9. až 11. 12. 2013. VíCe FoTo NA NAŠeM webU

Vánoční pohoda u krbu, s knížkou, teplými papučemi 
a houpacím křeslem. Foto: Iva Horká

Zimní královna Marie Markové z Velkého Meziříčí. 
Více fotek najdete na našem webu. Foto: Iva Horká

Nahoře radní v betlému J. a I. Kacálových. Dole 
studentka HŠ při zdobení prasátka. Foto: Iva Horká

Stala se vzorem moderní ženy 
– ráda jezdila autem a  na  mo-
torce, jako členka hasičského 
sboru řídila i  hasičské auto. 
Měla ráda zábavu. S  přítelky-
ní si každoročně šila zajímavé 
a  složité masky pro karneval, 
který býval po  válce vrcholem 
plesové sezony.
Paní Cahová byla přes všech-
ny peripetie života za  každých 
okolností dámou v tom nejlep-
ším slova smyslu. Nepřestala 
jí být ani v  seniorském věku. 
Vždy dobře oblečená a  učesa-
ná si získávala úctu svým cho-
váním k  ostatním obyvatelům 

domova i k sestřičkám, které si 
ji velmi oblíbily. Přes svůj zhor-
šující se zdravotní stav si nikdy 
nenaříkala a nestěžovala. 
Po  návratu z  nemocnice již 
nevstávala z  lůžka, přesto se 
na  rodinu i  sestřičky vždycky 
dokázala usmát.
Uzavřel se příběh života jedné 
z bítešských občanek. Zůstanou 
na  ni vzpomínky těch, kteří ji 
znali. 
Ať má člověk na  krku i  hodně 
křížků, maminčina smrt vždyc-
ky hodně zabolí.

Zora Krupičková, SPOZ, 
Velká Bíteeš

Pokračování ze strany 1

Kino zaplnili diváci, promítaly se staré filmy
Pokračování ze strany 3

Zájemců o historické dokumenty o Velkém Meziříčí se sešlo víc než sto. Foto: 
Martina Strnadová. Více fotek najdete na našem webu ve fotogalerii.

Martina Strnadová

M.Cahová,2013. 
Foto: Iva Horká

Ve 107 letech zemřela Marie Cahová, nejstarší 
občanka našeho regionu, ale i kraje Vysočina

Pediatrů je ve Velkém 
Meziříčí dostatek
Pokračování ze strany 2

Zubaři vesměs nové 
pacienty neregistrují
Zato zubařů je v  našem městě 
asi skutečně méně, než by mohlo 
nebo dokonce mělo být. Ve  Vel-
kém Meziříčí je celkem jedenáct 
zubních lékařů, z toho šest v Domě 
zdraví na  Poříčí, dva ve  Zdravot-
ním centru Záviškova a  další tři 
soukromí na  Sokolovské, na  Hli-
ništích a v ulici Nová říše. „Zubaři 
ve městě chybí. Problém je v tom, 
že my v  našem zdravotnickém 
centru máme fyzicky vybaveny tři 
ordinace, ale Všeobecná zdravotní 
pojišťovna nám kapacitně nechce 
navýšit další úvazek. Tím se u zbý-
vajících dvou lékařek natahují ob-
jednací lhůty,“ informoval jednatel 
Zdravotnického centra Záviškova 
Petr Janoušek. Obdobná situace je 
i na Domě zdraví. Podle jeho jed-
natele Jindřicha Zemana má i toto 
zdravotnické zařízení zubařů plný 
stav a  naplněný limit sjednaný se 
zdravotní pojišťovnou. Nicméně 
ani na  Domě zdraví zubní lékaři 
nové pacienty vesměs neregistru-
jí. „Klidně bychom mohli otevřít 
nové zubní ordinace třeba i tři, ale 
nikdo nám je nezaplatí,“ podotkl J. 
Zeman. Vše tedy závisí na limitech 

zdravotní pojišťovny. P. Janoušek se 
vyjádřil, že by uvítal společné jed-
nání o tomto problému se starostou 
města a  vedením zdravotní pojiš-
ťovny. „Jsem ochoten jednat s VZP 
i s lékaři, neboť jde o problém, kte-
rý nás také trápí,“ reagoval starosta 
Necid a přislíbil, že se jednání po-
kusí zorganizovat na leden 2014.

Oční ordinace budou 
plně fungovat zase 
dvě
Problém s nedostatkem očních lé-
kařů ve městě se objevil nejspíš jen 
přechodně. V době, kdy ve Velkém 
Meziříčí naplno fungovaly dvě 
oční ordinace, potíže s  ošetřením 
nikdo nezaznamenal. Pak byla 
na  přechodnou dobu v  provozu 
na  plný úvazek jen ordinace oční 
lékařky v  Domě zdraví, která se 
i tak snažila ošetřit všechny přípa-
dy i za cenu delší čekací doby. Po-
sléze začalo prozatím na  dva dny 
v  týdnu fungovat i oční na Záviš-
kově ulici. „Dopadne-li vše dobře, 
od ledna 2014 by měla být oční or-
dinace na Záviškově v provozu zase 
ve všechny pracovní dny v týdnu,“ 
doplnil P. Janoušek.

Martina Strnadová

Nezaměstnaným pomáhá...
Na jaře proto přípravný tým Van-
sbro navštívil a odvezl si praktické 
poznatky s  konkrétními příklady. 
„Kromě Centra zaměstnanosti 
nás teď aktuálně čeká vzájemná 
výměna podnikatelských aktivit. 
Do  Velkého Meziříčí přijedou 
v září příštího roku zástupci pod-
nikatelské veřejnosti z  Vansbra 
a  naopak se naši zaměstnavatelé 
na  jaře 2014 vypraví do  Švédska. 

Naším cílem je, aby došlo ke sjed-
nání konkrétní spolupráce tak, 
aby se budoucí výměna zkuše-
ností zaměstnavatelů obou měst 
mohla rozvíjet,“ přiblížil Necid. 
Ten připravuje ještě pozvání sta-
rosty Per-Anders Westheda i  ve-
dení města na  Městské historické 
slavnosti v září 2014, aby společně 
mohli probrat i  další možnosti 
prospěšné spolupráce.

Pokračování ze strany 2

-ran-
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řádky na neděli příspěvky od čtenářů

Velké Meziříčí mše sv.: Středa 18. 12.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., Oslavice 
18.00 mše sv. – o. L. Sz. Čtvrtek 19. 12.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., 18.00 mše 
sv – o. L. Sz. Pátek 20. 12.: 8.00 mše sv. – o. L. Sz., 14.00–16.00 adorace 
nejsvětější svátosti a příležitost ke svátosti smíření, 16.30 mše sv. roráty pro 
děti – o. L. Sz., 18.30 mše sv. – o. L. Sz., domov pro seniory 13.00 mše sv. – o. 
L. Sz. Sobota 21. 12.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., 18.00 mše sv. – o. L. Sz. Neděle 
22. 12.: 7.30 mše sv. – o. L. Sz., 9.00 mše sv. – o. L. Sz., 10.30 mše sv. – o. L. 
Sz., 18.00 mše sv. – o. L. Sz. Bory mše sv.: 20. 12. Horní Bory 16.00 adorace 
a příležitost ke zpovědi, 18.00 mše sv. – o. J. B. 22. 12. Horní Bory 9.45 mše 
sv. – o. J. B. Farní oznámení: Čtvrtek mše sv. za bohoslovce v 18.00. Pá-
tek 14.00–16.00 adorace nejsvětější svátosti a příležitost ke svátosti smíření 
a pokání, plány dalších předvánočních zpovědí najdete na vývěskách, 18.30 
mše sv. za děti a mládež s rockovým doprovodem, v 16.30 předvánoční se-
tkání mladých na faře. Sobota 19.00 vigilie 4. adventní neděle. Děkujeme 
všem, kteří pracovali ve farnosti, děkujeme za minulou sbírku, která činila 
40.200 Kč. Pán Bůh zaplať. Na faře je v úředních hodinách možné zakoupit 
si papírový Netínský betlém za 99 Kč.
Předvánoční zpovědi v kostele sv. Mikuláše 
Středa 18. 12. 6.30–8.00, 16.00–18.00. Čtvrtek 19. 12. 6.30–8.00, 
16.00–18.00. Pátek 20. 12. 7.00–9.00, 14.00–16.00. Sobota 21. 12. 
6.30–11.00, 15.00–18.00. Neděle 22. 12. 17.00–19.00. Pondělí 23. 12. 
6.30–8.00, 16.00–18.00. Štědrý den 24. 12. 7.00–9.00.
Velká Bíteš mše sv. a  vánoční program: štědrovečerní bohoslužby 
v 16.00 a půlnoční mše sv. ve 24.00. Boží hod vánoční 25. prosince 
v 8.00 a 9.30 slavnostní mše svaté. Vánoční koncert bítešské scholy: 
25. prosince v  17.00. Zazní světové a  české koledy. Vstupné dobro-
volné. Svátek sv. Štěpána 26. prosince v  8.00 a  9.30 slavnostní mše 
sv. s  doprovodem houslové muziky Bítešanu. Živý betlém – tento-
krát na Štěpána v 17.00. Žehnání vína na sv. Jana 27. prosince v 8.00. 
Památka sv. Silvestra 31. prosince v 17.00 mše svatá, 23.45 adorace 
v kostele a půlnoční zvonění. Nový rok – Slavnost Matky Boží 1. ledna 
v 8.00 a 9.30 slavnostní mše sv. Tříkrálová sbírka: Na počátku ledna 
se uskuteční ve všech obcích. Udělejte dobrý skutek a pomozte charitě. 
Bítešská akademie: Petr Blížkovský – Křesťan, peníze a odpovědnost. 
Pátek 3. ledna v 19.00 na ZUŠ. Tříkrálový koncert Tišnovského ko-
morního orchestru neděle 5. ledna v 16.00.

Bohoslužby 

Vánoční

Dobrovolnické centrum Kam-
bala připravuje v  současné době 
další ročník tříkrálové sbírky. 
Sbírka má tradici již od roku 2001 
a její výtěžky během let postupně 
vzrůstaly. V  minulém roce bylo 
na  území, ve  kterém Oblastní 
charita Žďár nad Sázavou působí, 
vybráno 2  375  332 korun. Tyto 
peníze podpořily nejen žďárské 
charitní služby, ale i  zahraniční 
projekty. 
Tříkrálová sbírka 2013 podpořila:
- denní stacionář Nesa, nízkopraho-
vé zařízení pro děti a mládež Ponor-
ka – dokrytí provozních nákladů,
- terénní služby Klub v 9 a sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dět-
mi – nákup automobilu pro přepra-
vu pracovníků k uživatelům,
- sociálně slabé rodiny v rámci ro-
dinné poradny Kopretina – materi-
ální pomoc, 
- lidi bez domova – drobná materi-
ální pomoc,
- pomoc při povodních 2013,
- fond humanitární pomoci pro po-
třebné našeho regionu,
- uživatele Klubu v 9 – rekondiční 
pobytová akce,

- zdravotně-sociální centrum Hi-
ppokrates pro seniory v Moldavsku,
- oblast Filipín, zasaženou ničivým 
tajfunem,
- dobrovolnické centrum Kambala.
Přípravy kolem sbírky jsou v pl-
ném proudu. Dlouholetá koordi-
nátorka Mgr. Michaela Kuchtová 
odpověděla na následující dotazy 
týkající se organizace sbírky:
Máte již představu o  počtu ko-
ledníků sbírky následujícího 
roku? 
Předpokládáme, že v  našem 

okrese vyrazí přibližně 1  600 
králů, kteří se budou snažit roz-
dávat radost a  získávat dary pro 
druhé. A víte, co mě v posledních 
dnech potěšilo? Že se v  našem 
kraji našla nová obec, které není 
lhostejný osud druhých. Místní 
mladí hasiči se rozhodli sbírku 
poprvé zrealizovat. Jde o maleb-
né Křižánky. Držím jim palce, ať 
královská tradice zapustí pevné 
kořeny.
Plánujete i  letos nějaké dopro-
vodné akce v rámci sbírky?

Ano, naši koledníci, dárci a pří-
znivci se mohou těšit na  tra-
diční VIII. Tříkrálový koncert 
v Novém Městě na Moravě, kde 
vystoupí divácky oblíbený Or-
chestr Něhoslava Kyjovského 
z Bystřice nad Pernštejnem a C-
-VOX – sbor mladých tempera-
mentních zpěváků ze Žďáru nad 
Sázavou. Koncert se uskuteční 
12. 1. 2014 v 17 hodin v Kostele 
sv. Kunhuty.
Během sbírky se chystáme vy-
pravit jeden autobus na  žehnání 
koledníků do  Brna. Někteří ko-
ledníci se zúčastní natáčení Tří-
králového koncertu v Brně, který 
bude 5. 1. přenášet v  18 hodin 
Česká televize.
Jaké projekty podpoří Tříkrálo-
vá sbírka v roce 2014? 
Oblastní charita využije výtě-
žek tříkrálové sbírky na  pod-
poru provozu a rozvoje jednot-
livých zařízení Oblastní charity 
Žďár nad Sázavou a podpořena 
bude také humanitární a mezi-
národní pomoc.

Veronika Dobrovolná, 
foto: archiv charity

Výtěžek tříkrálové sbírky pomáhá potřebným

V pondělí 16. prosince letošního 
roku uplynulo 100 let od naroze-
ní Stanislava Tvarůžka, výtečného 
a  moderního češtináře zdejšího 
gymnázia, zkušeného ochotnic-
kého herce, režiséra i autora řady 
divadelních her.
Narodil se ve  Svatoslavi v  okrese 
Třebíč, maturoval na  třebíčském 
gymnáziu, český a  francouzský ja-
zyk vystudoval v Brně na Filozofic-
ké fakultě Masarykovy univerzity. 
Od 1. září 1939 nastoupil jako peda-
gog na velkomeziříčské reálné gym-
názium a  s  krátkými, politickými 
podmínkami vynucenými přestáv-
kami zde působil až do roku 1979. 
Díky profesoru Stanislavu Tvarůž-
kovi se na zdejším gymnáziu zrodi-
la tradice studentského divadla. Bě-
hem čtyř let (1948–1952), přesněji 
pěti školních roků, nastudoval se 
studenty gymnázia 15 divadelních 
her, včetně 5 jednoaktovek. K nim 
přibyly ještě dvě – v  roce 1957 
a 1959. Studenti gymnázia pod jeho 
vedením nacvičili tedy 17 divadel-
ních her a sehráli neuvěřitelných 88 
představení. 
Tvarůžkovo studentské divadlo 
tak navázalo na  tradici předvá-

lečného kulturního života města, 
překlenulo složité období konce 
40. až do 50. let minulého stole-
tí. Založilo v tomto městě tradici 
studentského ochotnického di-
vadla, tradici, která tu je živá do-
dnes. Studentská divadelní usku-
pení plnila v  posledních sedmi 
letech vlastně i stejný úkol. 
Školská reforma v  roce 1953 při-
nesla radikální zkrácení středo-
školského studia, studenti byli pří-
liš mladí na náročné divadlo, a tak 
s  nimi profesor Tvarůžek založil 
na škole alespoň „estrádní“ soubor, 
vlastně jakési divadlo malých fo-
rem. Studenti recitovali, hráli drob-
né scénky, tancovali, zpívali, muzi-
círovali. Nezapomenutelný pro 
diváky i účinkující byl v roce 1964 
pořad Když kocouři nejsou doma, 
který byl pravdivou výpovědí 
o mladých lidech 60. let minulého 
století. Profesor Tvarůžek si v něm 
zahrál roli přísného školníka.
Tvarůžkovo působení se neome-
zilo jen na  studentské divadlo. 
Od roku 1954 režíroval i dospělé 
herecké ochotníky Divadelního 
souboru Domu osvěty Velké Me-
ziříčí, později Divadelního sou-

boru Vysočina ZK Kablo Velké 
Meziříčí. Nastudoval s nimi mimo 
jiné i tři vlastní hry: Selskou bala-
du, Bílý mrak a  komedii Se štěs-
tím jsou trampoty. Mimořádný 
ohlas měl jím režírovaný Deník 
Anny Frankové (1958) i odvážně 
zvolená hra Jaroslava Dietla Byli 
jednou dva (1961).
Stanislav Tvarůžek divadlo ne-
smírně miloval a  hodně se mu 
věnoval, ale byl to člověk téměř 
renesanční. Měl rád literaturu 
i hudbu, hrál šachy, fandil fotba-

lu, zahrádkařil. Byl milující man-
žel, obětavý otec a později i děde-
ček a  velmi spolehlivý, nezištný 
kolega a  dobrý člověk. Dovolím 
si to tvrdit. Dvacet let byl mým 
kolegou, dodnes je mým velkým 
nedostižným vzorem.
Dne 9. července 1982 nás pan Sta-
nislav Tvarůžek opustil navždy, ale 
možná, že nás odněkud pozoruje 
a snad je s námi alespoň trošičku 
spokojen, jak jdeme se student-
ským divadlem v jeho šlépějích.

Vděčná Jiřina Kácalová

Stanislav Tvarůžek nejstarší – vzpomínka i poděkování

Novoroční předsevzetí – najít 
práci i  se zdravotním hendike-
pem? S  Ligou vozíčkářů a  s  její 
pobočkou ve Velkém Meziříčí to 
není žádný problém. Lidem se 
zdravotním hendikepem nabízí 
sociální pracovníci nové příleži-
tosti. Kurzy pracovně právního 
minima, základy obsluhy osob-
ního počítače či komunikace 
se zaměstnavatelem, individu-
ální konzultace a  další aktivity. 
Úspěch pak na  sebe nenechá 
dlouho čekat.
Liga vozíčkářů a  její pobočka 
na  ulici Na  Poříčí 11 má se za-
městnáváním lidí se zdravotním 
postižením a  s  kariérním po-
radenstvím bohaté zkušenosti. 
„Od  dubna roku 2013 se nám 

podařilo zaměstnat 14 klientů 
s  různými typy postižení. To je 
nádherné číslo, které bychom ale 
v dalším roce rádi ještě navýšili. 
V roce 2013 s námi spolupraco-
valo 34 klientů, kteří se naučili 
ovládat počítač, psát motivač-
ní dopis a  životopis, zkusili si 
pohovor nanečisto,“ popsala 
úspěchy pobočky Michaela Be-
ranová. 
Pro koho je pomoc Ligy vozíčká-
řů určená? Ač by se mohlo zdát, 
že jen těm, kteří sedí na  vozíku, 
není to pravda. „Podporuje-
me lidi s  tělesným, mentálním, 
duševním onemocněním a  ci-
vilizačními nemocemi a  jejich 
kombinací. V  praxi to zname-
ná například, že pokud někdo 

dlouhodobě onemocní třeba se 
zády nebo se mu zhorší zdravot-
ní stav kvůli cukrovce nebo jiné 
nemoci, změní se mu uplatnění 
na  pracovním trhu. Pomůžeme 
takovým lidem se s novou situací 
vypořádat,“ vysvětlila Beranová. 
Projekt Směrem k  práci, díky 
němuž funguje pobočka ve  Vel-
kém Meziříčí, totiž pracuje i  se 
zaměstnavateli. Poskytuje jim 
mzdovou dotaci, ale i  poraden-
ství a informace o tom, co vlastně 
zaměstnání člověka se zdravot-
ním postižením obnáší a jaké vý-
hody tento krok má.  
Od nového roku se tedy otevírají 

možnosti dalším zájemcům, a to 
díky podpoře evropského sociál-
ního fondu zcela zdarma. Nové 
kurzy, volná kapacita pro indi-
viduální poradenství, nová spo-
lupráce se zaměstnavateli. Nevá-
hejte tedy do roku 2014 vykročit 
pravou nohou, vykročit Směrem 
k práci. 
Kontakt: Mgr.  Bc.  Michaela Be-
ranová, mob.: +420 725 104 848. 
e-mail: michaela.beranova@liga-
vozic.cz
Na  Poříčí 11, 594  01, Velké Me-
ziříčí (Dům zdraví); web: www.
ligavozic.cz/velke-mezirici

V novém roce směrem k práci, vyzývá Liga 
vozíčkářů hendikepované

Michaela Beranová

Ke  křesťanským Vánocům patří 
radost z  narození Krista, z  pří-
chodu Božího Syna na  náš svět. 
Jaká radost? Dříve snad, to byli 
lidé zbožnější a  přístupnější, ale 
dnes?! Mnozí jsou přesvědčeni 
o  tom, že se musí každý starat 
hlavně sám o sebe, případně ještě 
tak o svou rodinu, na nic jiného 
nezbývá čas. Zdá se, že v našem 
současném světě už nezůstalo 
moc místa ani pro samotného 
Boha. Vánoční biblický příběh 
ale vypráví o tom, že Bůh přichá-
zí právě tam, kde pro něho není 
místo. S  Bohem lze tedy počítat 
i  v  bohapustém světě. Jen mít 
oči otevřené, jen si uchovat vní-
mavost. Bůh ve chlévě se snadno 
přehlédne. 
A  možná tohle všechno víte 
a  snad byste i  věřili nebo věříte 
a  rádi byste to pověděli dál, ale 
stojí vám v  cestě nevěrohodnost 
představitelů církve, věřících 
nebo rovnou vaše vlastní. To-

lik člověčiny, tolik nedostatků! 
Máme raději anděly, svědky do-
konalé, obratné řečníky, muže 
udivujícího intelektu, suverénní-
ho vystupování a obecné vážnos-
ti. Bůh si ale od  začátku vybírá 
dosti pochybné posly. Pastýři teh-
dy ani u  soudu nemohli svědčit, 
protože je každý měl za podvod-
níky a  zloděje. A  přece Bůh ne-
svěřil poselství o radosti nikomu 
jinému. Možná, že jen takoví „ne-
svatí“ lidé mohou druhým přiblí-
žit Boha, který přichází v  lidské 
bezmoci. Možná, že jen skrze 
takové nezaručené svědectví se 
mohou opravdu otevřít naše oči, 
aby zahlédly Boha uvnitř člově-
činy, moc v  bezmoci a  vítězství 
ve smrti. Je to povzbudivá zpráva, 
že skrze naši člověčinu může vést 
cesta k radosti. Právě takové Vá-
noce vám přeji, Vánoce radostné. 
A i v roce 2014 mějme oči otevře-
né a uchovejme si vnímavost. 

Pavel Janošík

Českobratrská církev evangelická (Husův dům, U Světlé 24, VM):
Vánoční a novoroční program: 22. 12.: 9.00 – dětská vánoční slav-
nost, 25. 12.: 9.00 –bohoslužby s vysluhováním večeře Páně, 29. 12.: 
9.00 – bohoslužby, 1. 1.: 9.00 – bohoslužby, 5. 1.: 9.00 – bohoslužby 
a beseda (host: Joel Ruml), 16 hodin – koncert skupiny Kuspokon. 
www.evangelicivm.cz
Apoštolská církev: Shromáždění každou neděli od 9.00 v areálu býva-
lých lisoven, Moráňská 134/2, Velké Meziříčí, www.ac-vm.cz
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OMEZENÍ PROVOZU NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ
Dne 27. 12. 2013 bude provoz Turistického a  informačního 
centra pouze od 8 do 13 hodin. V úterý 31. 12. 2013 (Silvestr) 
pak bude Městský úřad Velké Meziříčí uzavřen celý den. 
Děkujeme za pochopení.                                  Ing. Marek Švaříček, 

tajemník městského úřadu

Oznámení úřadu práce
Na základě rozhodnutí generální ředitelky ÚP ČR bude ve dnech 
27.  a  31. 12. 2013 na  všech pracovištích Úřadu práce ČR, tedy 
i na pracovišti Velké Meziříčí a Velká Bíteš, z technických důvodů 
omezen provoz. Potřebná služba bude v uvedené dny klientům po-
skytnuta pouze ve výjimečných případech a po předchozí dohodě 
s  vedoucími příslušných referátů nebo s ředitelem pracoviště. Veš-
keré záležitosti roku 2013, prosíme, vyřiďte nejpozději ve dnech 23. 
a 30. 12. 2013.  Děkujeme za pochopení.    

Mgr. M. Čapka, ředitel kontaktního pracoviště

U nás ve Wellness studiu vám poradíme, jak zdravě a hlavně bezpečně 
zhubnout, zbavit se únavy, mít více energie anebo přibrat na  svalo-
vé hmotě. Vysvětlíme, jak provést detoxikaci a regeneraci organizmu. 
Dále se u  nás můžete účastnit cvičení zaměřeného na  formování, 
zpevnění postavy a zrychlení metabolismu. Všichni naši klienti mají 
přístup ke škole správného stravování, která probíhá online na inter-
netu, jako bonus získáte přístup na náš wellness portál, kde naleznete 
příběhy našich klientů a videa s firemními lékaři.
U nás ve wellness studiu vám změříme kondici na osobním analyzá-
toru Tanita a  zpracujeme analýzu stavby těla včetně vysvětlení, jak 
na  naměřené hodnoty reagovat společně s  doporučením vhodného 
jídelníčku. Analýzu stavby těla dokážeme zpracovat i na dálku – čili 
po telefonu – pro vyhotovení nám postačí váš věk, výška a váha, ana-
lýzu pošleme emailem nebo poštou, a poté vše vysvětlíme po telefonu. 
Všichni naši klienti mají od nás automaticky zákaznický servis zdarma 
každý týden po telefonu, není nutné k nám docházet. Kontrola úspěš-
ného průběhu hubnutí spočívá v přeměření na Tanitě jednou měsíčně, 
klienti na dálku se přeměří sami doma a jednou za měsíc vyhodnotíme 
naměřené hodnoty telefonicky při zákaznickém servisu. Klienti, kteří 
s námi cvičí, zeštíhlí za měsíc přibližně 6 cm v pase a zhubnou 2 kg tuku. 
Naše studio je zapojeno do mezinárodního projektu Nutričních klu-
bů, což v praxi znamená, že lidé chodí k nám do studia zdravě snídat, 
obědvat nebo večeřet. V blízké době připravujeme kurz „Výzva na sou-

boj s váhou“, kurz bude omezen počtem míst (podrobnosti a více in-
formací naleznete na našich webových stránkách  – viz odkaz níže).
Měření kondice pro firmy:  změříme kondici i vašim zaměstnancům 
a  poradíme se změnou jejich životního stylu. Zdravý zaměstnanec 
odvede více kvalitní práce a zároveň ušetříte výdaje za dobu jeho ne-
schopnosti.
Jako wellness konzultanti procházíme pravidelně školeními pod od-
borným dohledem našich firemních lékařů z  celého světa, kteří se 
ve  své praxi zabývají nejnovějšími poznatky v  oblasti výživy. Díky 
změně životního stylu se nám s manželem povedlo dohromady zhub-
nout necelých 100 cm po obvodech těla a 49 kg.

Mgr. Petra a Vít Brabcovi, telefon 606 750 620  
www.hubnutivevelmezu.cz, (článek je součástí placené inzerce)                                                                                                                                       

Chcete zhubnout a nevíte jak...

Špitálek  29. 12. 2013 v 16 hodin, přednáší Veritas Marie Holíková
„Jenom to, co my učiníme plně lidským, může Bůh učinit božským.“   
Charles Péguy 
Rodina – nejdůležitější buňka lidské společnosti i  církve procházela 
od  nepaměti velkými zkouškami. Dnes především čelíme krizi rolí 
jejích hlavních protagonistů – otců a matek. Na velkých postavách za-
čátku 20. století se pokusím o srovnání jejich odhodlání k otcovství. 
Jde o  tři rozdílné muže, kteří všichni zažili 1. světovou, do  té doby 
neslýchanou válku – Sigmund Freud, Franz Kafka a  Charles Péguy. 
A naše dnešní problémy se nám třeba podaří uvidět v novém světle, 
totiž tak, že možná nejde o nic zbrusu nového…
Veritas Marie Holíková, (nar. 1971) ve Znojmě. Od r. 1990 boromejka 
a zdravotní sestra v Nemocnici Pod Petřínem v Praze. V letech 2004–
2011 studovala bioetiku a klinickou psychologii na univerzitě LUMSA 
v Římě. V současnosti vedle své soukromé psychologické praxe pracu-
je jako školní psycholožka v Dívčí katolické škole a spolu s MUDr. To-
mášem Šebkem, patřícím mezi lékaře bez hranic, vede poradnu pro 
cizince v nemocnici Na Františku v Praze.                                            -jv-

Pozvánka na přednášku o rodině 

I  letos připravil spolek betlémá-
řů několik nových betlémů, které 
chyběly v  jeho výstavě. Vloni si 
dal spolek závazek, že vydá vlast-
ní betlém, netínský, který vysti-
huje hlavní dominanty Netína. 
Zrození tohoto díla předcházelo 
hodně starostí, ale nakonec se vše 
podařilo. Celý betlém nakreslila 
Iveta Zezulová z Kochánova a vy-
tiskl ho Protisk Prchal, kterému 
tímto patří poděkování. Betlém 
je možno zakoupit v knihkupec-
tví Sypták, na  farách ve  Velkém 
Meziříčí, Netíně  a Měříně.

Spolek betlémářů srdečně zve 

všechny zájemce na výstavy, kte-
ré se konají: fara Netín – 24. 12. 
od 11 do 15 hodin, 25. 12. od 9 
do 11 a od 13 do 18 hodin, 26. 
12. od 9 do 15 hodin. 
Fara Měřín – 29. 12. 2013 až 
5. 1. 2014, víkendy a 1. 1. 2014 
od  14 do  18 hodin, ve  všední 
dny od 14 do 16 hodin. 
Při výstavě bude možnost zakou-
pit si ‚Netínský vánoční betlém‘. 
Dále jsou všichni zváni na vánoč-
ní koncert netínského Dětského 
chrámového sboru pod vedením 
Martiny Sklenářové, 25. 12. 2013 
v 17 hodin v kostele v Netíně.                             
                       -vp-, foto: archiv -vp-

Spolek betlémářů chystá 
výstavu na farách 
v Netíně a Měříně

Fotogalerie – vánoční koncert v luteránském gymnáziu (15. a 16. 12. 2013)  Více foto na našem webu

K nejmenším účinkujícím se posléze připojily starší děti z dalšího sboru při ZŠ 
Školní, a to Sluníček. Foto: Martina Strnadová

Vánoční koncert zahájili Smajlíci pod vedením Věry Havlišové, barbory 
Rösslerové, Andrey Svobodové a olgy Ubrové. Foto: Martina Strnadová

Studentský pěvecký sbor Harmonie uzavřel početný blok účinkujících při ZŠ 
Školní. Foto: Martina Strnadová

V Tanečním orchestru vedeném Josefem Vaňharou se představili mladí muzikanti 
a zpěvačky ze základní umělecké školy. Foto: Martina Strnadová
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Koupím

Nemovitosti

Pronajmu 

Daruji

■ Piano Petrov. Dále prodám 
garáž na Františkově (montážní 
jáma, 380 V). Obojí velmi levně.  
Zn. Nevyužité. Tel.: 739 144 196
■ Pšenici a  ječmen, dále bram-
bory na  sadbu odrůdy Belana, 
Marabel, Adéla. Tel.: 607 299 168.
■ Okružní pilu, el. radiátor. Cena 
dle dohody. Tel.: 739  902  188.
■ Lavici kuchyňskou, rohovou, 
s  úložným prostorem, 4 židle 
a stůl, 1.400 Kč. Sněhovou radlici 
čelní, vhodnou k malotraktorům 
TK–10–14, 5.500 Kč. Skútr Yuki 
50, r. v.  2004, stříbrný s kufrem, 
6.500 Kč. Skútr Yamaha XC 300, 
r. v. 2004, najeto 24 000 km, stří-
brný, 24.800 Kč. Tel.: 775 390 322.
■ Houpací křeslo relaxační, nové, 
s  podložkou na  nohy (houpací) 
v barvě potahu světlebéžové. PC 
cca 4.000 Kč, nyní za  2.000 Kč. 
Tel.: 739  826  294, 773  776  225.
■ Masážní přístroj Maxivell – 
uleví při bolestech a ztvrdnutí zá-
dového svalstva,  uleví unaveným 
a  nataženým svalům (zejména 
při sportování), ulehčí při sta-
žení a  křečovitém sevření v  ob-
lasti ramen a  šíje. PC 5.000 Kč, 
nyní 2.000 Kč. Tel.: 605 959 464.
■ Skříně, 3 ks, prodám levně 

po  dohodě, jsou starší, po  ro-
dičích, ale  zachovalé, leště-
ný mahagon, na  nožkách, asi 
20 cm, hranaté. Nutno vystě-
hovat, asi 12 schodů, 10 km 
od  VM. Tel.: 777  088  942.
■ Ledničku Electrolux ERC, 
objem 236 l, š, v, h  – 550, 1250, 
600 mm, tř. A, stará 8 let. Cena 
1.000 Kč. Tel.: 733  103  595.
■ Krmítko pro ptáčky. Jak 
do zahrady, tak na balkon. Cena 
400 Kč. Ptáčkům se v  něm moc 
líbí. Tel.: 608 261 901.

■ Výkonný herní notebook HP 
Pavilion dv6-6002ev Dark Um-
ber, Windows 7 (64 bit), vhodný 
také pro náročné grafické progra-
my nebo jen administrativní prá-
ci. Procesor Intel Core i5 2410M, 
HD LED displej 15,6" (lesklý), 
RAM 4GB DDR3, 500GB HDD, 

přepínatelná grafická karta AMD 
Radeon HD 6770M, DVD/RW, 
čtečka otisků prstů a paměťových 
karet, alfanumerická klávesni-
ce, 2× USB 2.0 a 2×USB 3.0, 2× 
sluchátka. Notebook je dva roky 
starý a ve výborném stavu. Kon-
takt: tel. 733 185 037, e-mail: su-
perpetra@seznam.cz
■ Přívěs NP 3 N1, 750 kg, nástav-
ba + plachta, uzam. plast. víko. 
Dobrý stav. Cena 8.000 Kč. Tel.: 
739 083 414.
■ Dětské značkové oblečení, do-
voz USA, na chlapečka 0–2 roky, 
na holčičku 0–1 rok. Vše ve vel-
mi pěkném stavu, cena doho-
dou.  Dále prodám kočárek Jané, 
luxusní trojkombinace ve  velmi 
pěkném stavu, barva černožlutá, 
s  bohatou výbavou včetně auto-
sedačky, nánožníku, vhodné také 
na  kolečkové brusle. Je vybaven 
ruční brzdou. Cena dohodou. 
Tel.: 737 751 849.

■ Lištovou sekačku MF 70. 
Dále koupím malotraktor do-
mácí nebo tovární výroby. Tel.: 
605 895 712. 
■ Sběratel koupí půdní nálezy. 
Koupím a dobře zaplatím za vo-

jenské helmy, opaskové přezky, 
kožené vojenské řemeny, kože-
né řemínky, plechové – dřevěné 
muniční bedýnky, zásobníky 
do  zbraní, nábojnice, vojenské 
uniformy (i potrhané), maskova-
cí celty, maskovací oblečení, va-
tované kabáty, vyznamenání, bo-
dáky, dýky, šavle a pochvy k nim, 
vojenské nášivky, masky, vojen-
ské čepice, brigadýrky, staré fo-
tografie vojáků, staré pivní láhve 
s nápisem atd. z vaší půdy, stodo-
ly, pozůstalosti. Za  nabídky pře-
dem děkuji. Tel.: 608 714 444.

■ Prodáme stavební pozemek 

ve Velkém Meziříčí, lokalita Faj-
tův kopec a  Amerika. Více info 
na tel.: 605 054 470, RK nevolat.
■ Prodám garáž na  ulici Nad 
Plovárnou. Plocha 25 m2. Tel.: 
777 701 992.
■ Prodám prostorný byt 3+1 + 
garáž v OV, 76 m2, v klidné části 
VM. Provedena nová elektroin-
stalace, včetně datových rozvodů 
(internet + internetová TV), plo-
voucí podlahy, nové dveře, plas-
tová okna, vlastní plynový kotel. 
Dvě lodžie, garáž v  domě (20 
m2). Byt má jeden vlastní a  je-
den společný sklep, kočárkárnu, 
kolárnu. Cena 2.100.000 Kč, foto 
a bližší informace zašlu e-mailem 
na vyžádání. Tel.: 605 854 094.
■ Prodám byt 1+1 ve  Velkém 
Meziříčí – Mostištích u Nemoc-
nice sv. Zdislavy, v  krásné klid-
né lokalitě uprostřed přírody. 
Přízemní, bezbariérový, 39 m2, 
prostorná chodba, sklep 4m2 
(není započítán ve výměře bytu). 
Po  velmi zdařilé rekonstrukci. 
Nové rozvody, odpady, elektřina 
v  mědi, podlahové topení. Mo-
derně zařízený – kuchyňská lin-
ka, spotřebiče, nábytek. Vhodné 
k  bydlení, rekreaci i  k  investici 
– v současné době je pronajímán 

a  po  dohodě s  budoucím maji-
telem může nájem trvat. Cena 
790.000 Kč. Tel.: 603  541  208.
■ Nabízíme prodej bytu 3+1 
v  osobním vlastnictví ve  VM 
o  celkové ploše 82,56 m2 na  ul. 
Pionýrská. Byt se nachází v  2. 
NP cihlového  domu. Dispozice: 
předsíň (9,7 m2), kuchyň (8,2 m2), 
3×pokoj (12 m2, 21 m2, 17 m2), 
koupelna (5,46 m2) a WC, balkon 
(3,52 m2), sklep. Byt se nachází 
v  klidné a  žádané lokalitě. Veš-
kerá občanská vybavenost. Volný 
ihned. Při rychlém jednání mož-
nost slevy. Cena 1.990.000 Kč.  
Informace na  tel.: 736  488  577.

■ Pronajmu nový nezařízený byt 
1+kk po kolaudaci v ul. Za Školou 
ve Velkém Meziříčí. K nastěhová-
ní od 1. 2. 2014. Tel.: 602 572 603. 

■ Časopisy 100+1 a PAS (příroda 
a  společnost), více ročníků. Tel.: 
737 504 532.

prodám – koupím – vyměním

Prodám

KOUPÍM
Tel.: 604 112 837.

Koupím. 
Tel.: 604 112 837.

Výkup králičích kůží, 
každou první neděli 
v měsíci u sběrného 

dvora, K Novému 
nádraží. 

Za nejvyšší cenu. 
Tel.: 723 128 907.

▶ brigádníky do restaurace
Jde převážně o  víkendové brigá-
dy. Brigáda je vhodná pro absol-

venty hotelové školy a SOU kuchař číšník, ale může 
být i pro studenty jiných oborů středních škol. Po-
žadujeme zručnost a  znalost oboru, spolehlivost 
a příjemné vystupování.

Dále přijme: 
▶ číšníka či servírku – na občasnou výpomoc
Jde o nepravidelné směny při zastupování obsluhy 
restaurace.
Své žádosti vypisujte v  hotelové recepci. Budeme 
vás kontaktovat. Pro bližší informace volejte tel.: 
724 250 315 – p. Vítek – vedoucí provozu.

Hotel a pivovar Jelínkova vila Velké Meziříčí přijme: 

  Mandle pražené solené  1 kg / 252,00 Kč včetně DPH
  Kešu pražené solené  1 kg / 235,00 Kč včetně DPH
  Meruňky sušené    1 kg /   86,50 Kč včetně DPH

si vám dovolují nabídnout AKČNÍ CENY následujících výrobků

Zboží výhradně v prodejně RACIO, Novosady 32, Velké Meziříčí
od 18. do 31. 12. 2013

Dagmar Pospíšilová ve spolupráci s Velké Meziříčí, a. s.

Dům zdraví, spol. s  r. o., Velké Meziříčí, nabízí od  1. 12. 2013  
k pronájmu servisní dílnu pro automobily – příjezd z ulice Bezdě-
kov.  54 m2, výška garáže 3,50 m. Dále nabízí jedno garážové stání. 
Cena dohodou. Informace podá pan Babák, tel.: 566 522 442.

Vydělávejte 10 tis. Kč 
ve svém volném čase. 
Volejte 606 750 620.

ŽALUZIE, ROLETY, 
PODLAHY.

TEL .:  602 950 763.

Zubní pohotovost:  
So 21. 12. – MUDr.   Jan 
Šmídek, Palackého nám. 32, 
Nové Město na  Moravě, tel.: 
566  542  615. Ne 22. 12. – 
MUDr.   Marcela Koutská, 
Sněžné 134, tel.: 566 664 342. Út 
24. 12. – MUDr. Ivo Matonoha, 
Jimramov 265, tel.: 566 562 619. 
St 25. 12. – MUDr.  Miloslav 
Michal, Studentská 7, Žďár 
nad Sázavou, tel.: 566 690 127. 
Čt 26. 12. – MUDr.  Tomáš 
Dvořák, Velká Losenice, 
tel.: 775  479  595. So 28. 12. 
– MUDr.  Anna Štěrbová, 
Studentská 7, Žďár nad 
Sázavou, tel.: 566  690  124. Ne 
29. 12. – MUDr. Marie Kulková, 
Strážek 80, tel.: 566  567  332. 
St 1. 1. – MDDr.  Věra Šírová, 
Vratislavovo nám. 12, Nové 
Město na  Moravě, tel.: 
566 616 901.

Nově také víkendová 
pohotovost MUDr.  Zuzany 
Moravusové – Nový Telečkov 
30 (asi 10 km za  Velkým 
Meziříčím směrem na  Třebíč) 
od čtvrtka 17.00 do neděle 7.00, 
tel.: 568  878  260, 737  585  224.                                                                           
www.nnm.cz

SAUNA – MASÁŽE
DŮM ZDRAVÍ VM
Tel.: 728 382 202

VÁNOČNÍ 
DÁRKOVÉ 
POUKAZY

Hledáme 
pronájem 

domu ve Velkém 
Meziříčí 

nebo jeho 
nejbližším okolí. 
Tel.: 774 446 503.

JOPP Automotive, s. r. o.
Průmyslová 2047
594 01 Velké Meziříčí
Tel.:+420 566 522 425, e-mail: jopp_cz@jopp.com

Společnost JOPP Automotive, s.r.o. hledá vhodného kandidáta
na následující pozici:

SEŘIZOVAČ MONTÁŽNÍ LINKY
Požadujeme:
● SOU/SŠ vzdělání technického směru, nejlépe v oboru 
    automechanik, mechanik strojů a zařízení
● praxe na pozici seřizovače, údržbáře
● ochota pracovat na směny
● zodpovědný přístup k práci
Nabízíme: 
● možnost podílet se na rozjezdu nové montážní linky
● možnost profesního růstu
● firemní benefity
Nástup možný ihnedpořádá ve středu 8. 1. 2014 

v 16.00
seminář: 
Správná volba povolání

Přemýšlíte o svém budoucím povolání? 
Zajímá vás, jaké obory budou žádané na trhu práce v nejbližší 
době? 
Informace o  žádaných oborech v  praxi, aktuální informace 
o trhu práce a jeho předpokladech do budoucna
Seminář je zdarma a bude probíhat v budově MěÚ, 
sídlo České spořitelny, Náměstí 14/16, Velké Meziříčí
3. patro, dveře č. 304 (školicí středisko). Potvrzení účasti: tele-
fonicky po–pá 8.00–13.00, tel.: 566 781 198, e-mailem na cen-
trumzamestnanosti@mestovm.cz, popř. osobně v Centru za-
městnanosti, Náměstí 14/16, 3.patro, dveře č. 302

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fon-
du prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 
a  ze státního rozpočtu. Projekt „Centrum zaměstnanosti Mikroregionu 
Velkomeziříčsko – Bítešsko“, č. projektu CZ.1.04/5.1.01/77.00446

●  Rychlost v pohodlí
 vašeho domova
●  Profesionální jednání
●  Férovost
●  On-line přehled nad svým  
 účtem
●  Transparentnost
800 888 120
www.faircredit.cz

Velké Meziříčí, a. s. 

Příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, 
pracovních i osobních úspěchů v roce 2014 
přeje svým zaměstnancům, obchodním přátelům, 
klientům a všem lidem dobré vůle

CHCETE UŠETŘIT?
Provádíme montáž alternativního 
pohonu LPG do osobních vozidel 
všech značek.
Kontakt: tel. 602 773 028
e-mail: servis.vm@autodobrovolny.cz

AUTO DOBROVOLNÝ V.M. s. r. o.  Fr. Stránecké 2 Velké Meziříčí

přijme pracovníka 
na bourání masa 
a výrobu uzenin. 

Praxe v oboru nutná! 
Info a tel.: 603 866 477

ŘEZNICTVÍ  JIŘÍ MALEC 
SOKOLOVSKÁ 287 VM

Nabízíme dárkové poukazy na předplatné týdeníku Velkomeziříč-
sko – buď klasické tištěné noviny nebo možnost pravidelného zasí-
lání v pdf formátu na váš e-mail. Noviny tištěné nabízíme se slevou 
10 %, vyzvedáváte si je v  některém z  našich prodejních míst. Lze 
je i  zasílat poštou (s  poštovným). Více informací o  předplatném 
a  dárkových poukazech získáte v  redakci, Náměstí 17, VM, tel.: 
566 782 009, 739 100 979, út–st, 8–15.30 hodin, e-mail: velkomezi-
ricsko@velkomeziricsko.cz                                                               -red-
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Vzpomínky

Poděkování

Blahopřání

sudoku

Autor sudoku: 
Zdeněk Málek © 

Řešení sudoku 
z minulého čísla:→

společenská rubrika

Vzpomínky
Vlastivědná a genealogická společnost
při Jupiter clubu Velké Meziříčí
v předsálí kina Jupiter clubu, v 15.30
plán přednášek na leden 2014
7. 1.  – Bolívie, přednáší  Mgr. Ondřej Herzán
21. 1. – Významní rodáci a obyvatelé Velkého Meziříčí, přednáší 
PhDr. Marie Ripperová
28. 1. – Významní rodáci a obyvatelé Polné, přednáší Jan Prchal

Město Velké Meziříčí, které reali-
zuje projekt Zdravé město a míst-
ní Agendu 21, vyhlásilo soutěž 
Vánoční město. Do ní se mohou 
přihlásit všichni obyvatelé města 
a jeho městských částí i firmy síd-
lící ve Velkém Meziříčí.

• Zdobíte svá okna, dům nebo 
předzahrádku v  čase podzim-
ním, adventním nebo vánoč-
ním? – přihlaste se! • Líbí se vám 
sousedova adventní nebo vánoč-
ní předzahrádka, jeho vánoční 
okno? – přihlaste ho! • Zaujaly 
vás adventní nebo vánoční vý-
zdoby restaurací, firem a dalších 
subjektů? – přihlaste je!
Kategorie: •  podzimní, adventní 
a  vánoční výzdoba oken, balko-

nů a  lodžií • podzimní, adventní 
a vánoční výzdoba domů a před-
zahrádek, která je viditelná přímo 
z ulice. Termín: podzim a zima.
Hodnotí odborná komise – zá-
stupce Rady města VM, zástupce 
komise Zdravé město Velkého 
Meziříčí, zástupce zahradnické 
firmy, laická veřejnost – fotosním-
ky přihlášených výzdob budou 
zobrazeny na  www.mestovm.cz  
s možností hodnocení. 
Zhotovený fotosnímek výzdoby 
(i  z  mobilního telefonu) zašlete  
na  ic@mestovm.cz nebo osobně 
odevzdejte na  Turistické infor-
mační centrum města VM s uve-
dením adresy vyfotografovaného 
místa do 31. 12. 2013.
                                                  -měú-

Soutěž Vánoční město

Dnes 18. 12. 2013 vzpomínáme 
8 let, od chvíle, kdy
nás navždy opustila paní

Božena Patřičná
z Velkého Meziříčí.

Za tichou vzpomínku děkují
manžel a synové s rodinami.

❧ Odešel jsem dříve, než jsem 
chtěl, osud života mě předešel. 
Měl jsem vás všechny rád, 
odešel jsem a nikdo to nečekal.
Kdyby bylo možné, vrátil bych se 
zpět, aby váš život nebyl tak smut-
ný, jako teď. Odešel jsem rychle, 
odešel jsem sám, neřekl jsem sbo-
hem, neřekl jsem vám. ❧

Dne 31. 12. 2013 vzpomeneme 
3. smutné výročí, kdy nás navždy
opustil pan 

Josef Hvězda z Pohořílek.

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

Dne 21. prosince 2013 si připo-
meneme 11. smutné výročí, co 
nás navždy opustil ve věku 28 let 
náš milovaný syn, bratr a kama-
rád 

Zdeněk Požár z Rudy.

S láskou a úctou vzpomínají 
rodiče a sestra.

Na Nový rok tomu budou již 
4 roky, kdy dotlouklo nemocné 
srdce manžela, dědečka a pradě-
dečka 

Antonína Vávry 
z Velkého Meziříčí. 

Kdo jej znal, ať vzpomene s námi.

Manželka a dcery s rodinami.

Střední odborná škola 
Jana Tiraye Velká Bíteš, 
příspěvková organizace

zve veřejnost na DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, které se konají:

v pátek    17. ledna 2014   od 14 do 18 hodin
v sobotu 18. ledna 2014  od   8 do 12 hodin
v prostorách SOŠ Jana Tiraye, Velká Bíteš, Tyršova 239.
Zájemci získají podrobnější informace o studiu, 
prohlédnout si mohou vybavení jednotlivých učeben.

Na vaši návštěvu se těší žáci a zaměstnanci školy.

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí a  Taneční škola STARLET Brno 
manželů Buryanových pořádají TANEČNÍ KURZ PRO POKROČILÉ  
v sále luteránského gymnázia.
Zahájení: v  pondělí 13. ledna 2014 v  19 hodin, ukončení 24. února 
2014. Zahrnuje celkem 7 vyučovacích lekcí.
Cena kurzu: 1400 Kč/taneční pár.
Přihlásit se můžete nejpozději do 10. ledna 2014 na programovém  od-
dělení Jupiter clubu, tel. 566 782 004-5 nebo na program@jupiterclub.cz

Taneční pro pokročilé

❧ Utichlo srdce, uběhl čas, 
vzpomínku v srdci 
má každý z nás. ❧

Dne 19. 12. 2013 vzpomeneme
8. výročí úmrtí našeho manžela,
tatínka a dědečka, pana

Františka Němce
z Netína.

Vzpomínají manželka
a děti s rodinami.

❧ Očím ses ztratila, ale v srdcích 
zůstaneš navždy. ❧

Dne 23. prosince by se dožila 100 
let naše drahá maminka, babička 
a prababička, paní 

Marie Křečková. 

Za tichou vzpomínku 
děkuje rodina.

Dne 26. prosince oslaví diamantovou svatbu 

manželé Pokorní. 
Vše nejlepší na společné cestě životem 

přejí spoluobčané z Blízkova.

Stále vzpomínají manželka, děti a vnuk.

❧ Za Tvou lásku k nám, 
co můžeme víc dát?
Jen na hrob kytky, svíčky 
a vzpomínat. ❧

Dne 22. 12. 2013 tomu bude 5 let, 
co nás navždy opustil náš drahý 
a milovaný manžel a tatínek, pan

Svatopluk Šturma.

Kdo jste ho znali a měli rádi, 
věnujte mu tichou vzpomínku. 

S láskou vzpomínají manželka, syn Svaťa a dcera Veronika.

❧V neznámý svět jsi odešla spát, 
zaplakal každý, kdo Tě měl rád. 
Hvězdy Ti nesvítí, sluníčko nehřeje, 
už se k nám nevrátíš, 
už není naděje. ❧

Dnes, 18. 12. 2013 si připomí-
náme 2. smutné výročí tragické 
smrti naší milované manželky, 
maminky, babičky a  sestry, paní 

Marie Karáskové 
z Petrávče – Domků.

Stále vzpomínáme. 
Manžel, děti s rodinami, sourozenci  a rodina Frejlichova.
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Hotel U Bílého koníčka přijme 
recepční na plný pracovní úvazek
Požadujeme:
● středoškolské vzdělání ukončené maturitou
●  znalost anglického jazyka – středně pokočilá 
 úroveň – PODMÍNKOU
● znalost německého jazyka – výhodou
● znalost práce na PC
●  schopnost samostatné práce, příjemné vystupování, 
 komunikativnost a časovou flexibilitu.
Nástup možný od 2. 1. 2014. Písemné přihlášky s životopisem zasílejte 

na e-mail: info@ubilehokonicka.cz, případně na adresu hotelu 
(Hornoměstská 348/5, Velké Meziříčí. Tel.: 605 054 154, 602 144 641.

❧ Tvá hvězda nezhasla, jen zmírnila svůj svit.
Dokud nás paměť nezradí, budeš v ní věčně žít. ❧

Dne 21. prosince si připomínáme den, kdy tragicky zahynul náš ka-
marád 

Zdeněk Požár z Rudy. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Kamarádi z Rudy

Děkujeme za projevenou důvěru v roce 2013:
rodině Podstatzkých, městu Velké Meziříčí, obcím Petráveč, Strá-
necká Zhoř a Černá, firmám Zanox–2010, s. r. o., ZDAR, a. s., AG-
ROCENTRUM ZS, s. r. o., Lesy ČR, STIHL – Pavel Bartušek, po-
řadatelům Muzikanti dětem a jejich partnerům a všem, kteří nám 
věnovali věcné dary na ples Dobré vůle.
Za mediální partnerství děkujeme týdeníku Velkomeziříčsko.

Přejeme vám poklidné vánoční svátky.
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí  ČR, o. s., klub VM

Důvěra je neviditelná síla, bez které není 
možné žít dobrý život
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divadelní sezona jaro 2014

Sbor dobrovolných hasičů 
ve Velkém Meziříčí vás zve na 

Tradiční vánoční bál 
25. 12. 2013 v sále hasičské zbrojnice. 

Hraje skupina MARATON. Začátek od 20.00. 
Občerstvení a točené pivo zajištěno. 

Srdečně zvou pořadatelé

TASOVSKÝ VÁNOČNÍ KONCERT
21. prosince 2013 – sokolovna Tasov

Účinkují: Vendula Příhodová & spolužáci 
(studenti muzikálového herectví JAMU)

 16.30 – program ve dvoře, 17.00 – odpolední koncert
 19.00 – program ve dvoře, 19.30 – večerní koncert
Výtěžek z koncertu bude použit na znovuvybudování vyhořelého 
tábora. Předprodej vstupenek od 4. 12. 2013 v obchodě Jednota 

v Tasově, MUSIC DATA ve Velkém Meziříčí. 
Cena místenky je 100 Kč. Pořadatel koncertu: TJ SOKOL TASOV 

ve spolupráci s OÚ TASOV

Mediální partner týdeník

Březen 2014 (termín bude upřesněn) v 19.30 hodin
HESLO MORÁLKA – divadlo Palace
Hrají: Miroslav Etzler, Nela Boudová, Kateřina Pindejová a další

Středa 23. dubna 2014 v 19.30 hodin
BUTCH CASSIDY A SUNDANCE KID – WESTERN Z BOHNIC
divadlo Komediograf
Hrají: Tomáš Matonoha, Josef Polášek, Barbora Poláková

Květen 2014 (termín bude upřesněn) v 19.30 hodin
LEDŇÁČEK – divadlo Ungelt
Hrají: František Němec, Alena Vránová, Petr Kostka

Pátek 30. května 2014 v 19.30 hodin
BIOSTORY– divadlo MALÉhRY
Hrají: Bára Seidlová, Daniela Zbytovská, Nikola Zbytovská
Cena permanentky na  4 představení je 1.000 Kč, rezervace 
míst a  bližší info na  programovém oddělení Jupiter clubu, tel.: 
566 782 004 (001). Jednotlivé vstupné: 300 Kč. Elevace sedadel (od-
stupňované hlediště).                            Změna programu vyhrazena! -zh-

Výstava betlémů

kph - další koncert sezony

Moravské klavírní trio a operní hosté (Jana Ryšánková – klavír, 
Jiří Jahoda – housle, Miroslav Zicha – cello, Marta Reichelová – 
soprán, Roman Hoza – baryton). 
Moravské klavírní trio ve  spolupráci s  operními sólisty předsta-
ví svátečně laděný program, zaměřený také na slavné árie a dueta 
z  oper a  operet světového repertoáru. Vstupné: 180/130 Kč (děti, 
studenti, senioři). 
Pondělí 6. 1. 2014 v koncertním sále Jupiter clubu, v 19.00. 

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí uvede taneční zábavu se skupinou 
Legendy se vrací, pátek 7. února 2014 od  20.00, sál luteránské-
ho gymnázia, od půlnoci rocková diskotéka  DJ BOND. Vstupné: 
v předprodeji 250 Kč, na místě 300 Kč. Rezervace a prodej na pro-
gramovém oddělení JC, (po–čt 8.00–16.00, pá 8.00–14.00) nebo 
na tel.: 566 782 004, (001).

Novoroční koncert 
s přípitkem – 6. 1. 2014

Malíř Ludvík Tunkr zve zá-
jemce na  prohlídku svých 
obrazů do  ateliéru v  Osové 
Bítýšce. Nutno přihlásit se 
předem. Tel.: 777 204 924.

Pozvánka do ateliéru...

Pozvánky pro budoucí prvňáčky
▶ ▶ Základní škola Velké Meziříčí, Sokolovská, 
pořádá v budově na ulici Komenského v pátek 10. ledna 2014 zábavné odpoledne od 15 
hodin. Na setkání se těší paní učitelka budoucích prvňáčků Petra Ráčková.                                 

▶ ▶ Základní škola Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20 pořádá v úterý 28. ledna 2014, 15.00–
16.30 hodin tradiční miniškoličku. 
Na návštěvu se těší budoucí paní učitelky 1. tříd Libuše Blahová, Libuše Dufková a paní ředi-
telka Dagmar Suchá.

▶ ▶ Základní školaVelké Meziříčí, Školní 2055, příspěvková organizace, pořádá v pondělí 
27. ledna 2014 sportovní školičku od 15.30 hodin. Na návštěvu se těší budoucí paní učitel-
ky 1. tříd Jaromíra Chalupová a Věra Miškelová.

s v a t e b n í s a l o n
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SPIRITUÁL KVINTET
21. 12. 2013 v 19 hodin 

kostel sv. Jana Křtitele 
v Měříně

Výtěžek bude věnován 
na výstavbu farního centra 

mládeže v Měříně. 
Vstupné 200 Kč. 

Jupiter club, s.r.o.,Velké Meziříčí pořádá v  sobotu 11. a  25. ledna 
2014 od  15 hodin na  malé scéně loutkové divadlo s  názvem KO-
ŘENÍ Z ČERNÉHO VRCHU. Vstupné: 40 Kč. Rezervace vstupenek 
na tel.: 566 782 004 (005), na program. oddělení JC od 6. ledna 2014. 
Rezervované vstupenky je nutné vyzvednout do pátku před termínem 
loutkového divadla. Výjimka v sobotu (a to po předchozí tel.domluvě) 
nejpozději do  14.45 hodin. Poté budou vstupenky dány do  volného 
prodeje.                                                                                                     -hs-

kostel sv. Mikuláše
Velké Meziříčí

Koncert 
Dětského 

chrámové-
ho sboru 
z Netína 

pod vedením 
Martiny 

Sklenářové
25. 12. 2013 

v 17.00 
v netínském 

kostele 

2. Velkomeziříčské kufrování – 28. 12. 2013, 10–14 hodin
Start od Gymnázia Velké Meziříčí, Sokolovská 27/235, vchod od hřiště 
Zimní procházka s  buzolou a  mapou. Připravené trasy jsou vhodné 
pro začátečníky, rodiny s dětmi i pro zdatnější běžce. Zájemcům za-
pujčíme buzolu i změříme čas. Startovné 35 Kč/osoba, po absolvování 
trasy je připraven přátelský koláč a punč.
Další informace na marie.rajnoskova@chaloupky.cz

Kašpárek zve děti 
do divadla na pohádku

Benefiční zábava pro sdružení 
Srdíčkáři
KD Bory 4. 1. 2014
ACCORT
U vstupu na vás čeká drobný dá-
rek a také půlnoční překvapení.

Sbor Coruscante zve na turné, na kterém zazní skladba Magnificat pro 
sopránové sólo, sbor a  klavír britského soudobého skladatele Johna 
Ruttera (1945).  Koncerty sboru Coruscante můžete navštívit  26. 12. 
v 15 hodin ve Cvrčovicích v kostele sv. Jakuba Staršího a v 19 hodin 
téhož dne v Třebíči v bazilice sv. Prokopa, dále pak 29. 12. v 15 hodin 
v Křižanově v kostele sv. Václava a v 19 hodin ve farním kostele Na-
rození Panny Marie v Přibyslavicích. Více na www.coruscante.cz  -ev-

Smíšený sbor Coruscante z Třebíče 
vystoupí 29. 12. v Křižanově

Sobota 11. 1. 2014, kinosál, 18.00. 

Akustický koncert skupiny FORTIX. 
Premiéra videoklipu k písničce NASHLEDANOU. 

Betlémářský spolek Netín 
a farnosti Měřín a Netín 
vás zvou na  výstavu bet-
lémů 
24. 12. 11–15 hodin
25. 12.  9–11, 13–18 h.
26. 12.  9–15 hodin
na faře v Netíně.

Velkomeziříčské kufrování 

Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie 
Velké Meziříčí pořádá pro zájemce o studium
Odpoledne otevřených dveří
10. ledna 2014, 13.00–15.00
Program: prohlídka školy a domova mládeže, 
přijímací zkoušky nanečisto

V Měříně bude výstava otevřena 29. 12. 2013 až 9. 1. 2014, 
víkendy a 1. 1. 2014 od 14 do 18 hodin, všední dny 14 až 16 hodin.
Netínský vánoční betlém lze na výstavě zakoupit.

Cordial musica ve spolupráci s Římskokatolickou farností 
Velká Bíteš zvou na VÁNOČNÍ KONCERT

25. 12. 2013 v 17.00 v kostele sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši
Bítešská schola

umělecký vedoucí Jaromír Hlaváč
host: Bítešská minischola & dívčí farní sbor

na programu světové a české vánoční písně a koledy 
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Mladší žáci házené na závěr pod-
zimní části sezony odcestovali 
změřit své dovednosti na  mezi-
národní turnaj do  Zubří. V  Lize 
Vysočiny se naše družstvo mlad-
ších žáků setkává stále se stejný-
mi soupeři, a tak zpestření závěru 
sezony v  podobě mikulášského 
turnaje bylo pro kluky odměnou.
Dvanáct účastníků turnaje 
z  Moravy, Slovenska a  Maďar-
ska, bylo rozlosováno do  třech 
skupin po  čtyřech. Z  nich prv-
ní dva postupovali do  skupiny 
o  1.–6. místo a  družstva na  3. 
a  4. místě do  skupiny o  7.–12. 
místo.

V pátek v podvečer jsme se utkali 
v  prvním utkání proti domácímu 
družstvu HC Zubří A. S herně vy-
spělým soupeřem jsme drželi krok 
prvních pět minut. Kluci bojovali, 
střelecky tým táhl Štěpán Fiala 
s Jakubem Bendou a výsledek 8:16 
byl z  našeho pohledu uspokoji-
vý. V sobotu ráno jsme nastoupili 
proti Tatranu Prešov B. V  úvodu 
utkání jsme ostřelovali branko-
vou konstrukci soupeře a neustále 
jsme dotahovali nejtěsnější manko. 
V druhé půli pokračovala střelec-
ká mizérie, kdy brankář soupeře 
úspěšně likvidoval střelu za  stře-
lou. Jediný, kdo se dokázal výraz-

něji prosazovat, byl Vojta Svoboda. 
Utkání jsme nakonec prohráli 8:10 
a  velice nás to mrzelo, protože 
na soupeře jsme rozhodně měli.
Třetí utkání proti slovenskému 
družstvu Sporta Hlohovec se nám 
vůbec nevydařilo, jako by kluci 
měli v  hlavách předchozí poráž-
ku. Po nepovedeném výkonu jsme 
podlehli 4:13. Poslední příčka 
ve skupině nás poslala do skupiny 
o  7. až 12. místo, kde jsme chtěli 
nějaké to vítězství posbírat a  klu-
ci se patřičně namotivovali. Naši 
chuť po vítězství odneslo rezervní 
družstvo domácího HC Zubří B. 
V první půli jsme ještě kvůli nepro-

měněným šancím prohrávali 2:4. 
V druhé už jsme byli jednoznačně 
na koni a především díky střelcům 
Dominikovi Šrolerovi a  Kubovi 
Bendovi jsme zvítězili 8:5. Večerní 
utkání proti Újezdu u  Brna (vítěz 
JM ligy) jsme odehráli výborně. 
Soupeř byl fyzicky vyspělejší, ale 
kluci bojovali a sehráli velmi pěk-
né utkání, byť s  porážkou 11:14. 
Tahouny družstva byli Dominik 
Šroler a Vojta Svoboda, velmi dob-
ré utkání také odehrál věkově mi-
nižák Lukáš Dobejval.
V  neděli ráno jsme se utkali 
s družstvem Ivančic. V první půli 
jsme působili trošku ospale, ale 

druhá půle byla již velmi vyrovna-
ná. Nakonec byl šťastnější soupeř 
a  zvítězil 5:8. V  posledním utká-
ní jsme se střetli se slovenským 
týmem Piccard Senec. Kluci se 
rozloučili s  turnajem vítězstvím 
v poměru 12:6. Kromě tradičních 
opor družstva Svoboda – Benda – 
Šroler se v utkání také dařilo Mar-
tinu Neufussovi na pivotovi. 
Na  velmi kvalitně obsazeném 
turnaji se naši žáci prezentovali 
střídavými výkony. Především 
konfrontace s  herně vyspělejším 
družstvy nám ukazovala největší 
naše slabiny, na kterých budeme 
v jarní části pracovat.

Sestava a branky: Milan Krejčí (1), 
Vít Rohovský – Vojtěch Svoboda 
(17), Jakub Benda (15), Dominik 
Šroler (13), Štěpán Fiala (6), Mar-
tin Neufuss (3), Dobejval Lukáš, 
Matouš Malec, Poul Martin, tre-
néři Petr Kaštan, David Stoklas, 
Pavol Živčic a Ladislav Šidlo.
Pořadí turnaje: 1. SC Haná, 2. 
HC Zubří A, 3. Tatabánya (hu), 
4. Tatran Prešov A (sk), 5. Velká 
Bystřice, 6. Sporta Hlohovec (sk), 
7. Újezd u  Brna, 8. HK Ivanči-
ce, 9. TJ Sokol Velké Meziříčí, 
10. Tatran Prešov B (sk), 11. HC 
Zubří B, 12. Piccard Senec (sk),

-šid-

Mladší žáci házené uzavřeli podzim na mezinárodním turnaji v Zubří

Horácký hokejový klub (HHK) 
Velké Meziříčí pořádá nábor 
nových hráčů do klubu. 
Nábor se týká dětí od zhruba čtyř 
let, ale přivítáme také děti navště-
vující základní školu, a  to od  1. 
do 5. třídy. Klub HHK Velké Me-
ziříčí nabízí všem dětem možnost 
naučit se bruslit, hrát nejrychlejší 
kolektivní sport na světě a získat 
mnoho nových kamarádů a  zá-
žitků. Přiveďte své dítě k  nám. 
Nevadí, že neumí bruslit, pod 

vedením trenérů je to naučíme. 
Při tréninku mohou být přítomni 
i rodiče.
Budete potřebovat brusle, helmu, 
hokejku, případně chrániče loktů 
a kolen. Nakonec pak teplé obleče-
ní (mohou být i oteplovačky) a ru-
kavice (stačí opět nějaké silnější 
klasické, palčáky apod.). Komplet-
ní výstroj není zpočátku potřebná, 
to až dítě zvládá základy bruslení.
Tréninky přípravky jsou pra-
videlně každý týden v  pondělí 

a ve středu od 15 hodin, ve čtvr-
tek od  15.30. Tréninky mladších 
žáků probíhají v  pondělí od  16 
hodin, ve čtvrtek od 16.45 a v pá-
tek od 15.15. Přesné časy tréninků 
najdete vždy v  aktuálním rozpisu 
ledu na webu HHK www.hokejvm.
cz nebo na zimním stadionu.
Děti se převlékají v  kabině, jsou 
rozděleny podle věku a dovednos-
tí do  skupinek. Každá skupinka 
má svého trenéra, který se jí vě-
nuje. Trénink trvá hodinu na ledě. 

Věci si děti berou s  sebou domů.
Nemusíte se starat o  příspěvky 
a poplatky, první rok je v hokejo-
vé základně zcela zdarma! 
Nikdo z  trenérů nepředpokládá, 
že do přípravky nastoupí perfekt-
ní bruslař. Přípravka je od  toho, 
aby se kluci a holky naučili prv-
ním krůčkům a postupně zvládli 
základní bruslařské dovednosti. 
Jak obdarovat své dítě o  Váno-
cích? Třeba bruslemi! 
Základní části výstroje se dají po-

řídit do 5.000 Kč! Kvalitní brusle, 
což je nejdůležitější část výstroje, 
by měly býti nejlépe nové či málo 
opotřebované (z  důvodu správ-
ného usazení chodidla a  kotníku 
v brusli), lze je koupit do 1.500 Kč. 
Hokejka, helma, chrániče či ruka-
vice – tyto části výstroje, které ne-
musí být zbrusu nové, lze dohro-
mady pořídit do 3.000 Kč. Vložte 
svůj čas a  peníze do  svého dítěte 
prostřednictvím ledního hokeje. 
I  o  dárky k  narozeninám, k  Vá-

nocům a  jiným příležitostem tak 
máte postaráno. Hokej nás baví, 
bavte se s námi!
Všechny potřebné informace 
zájemcům o bruslení a lední ho-
kej poskytnou trenéři přípravky 
Jiří Štourač na  telefonním čísle 
732 542 004 a Aleš Horký na tel. 
čísle 739  446  820. Informace 
o mladších žácích podá šéftrenér 
mládeže Karel Nekvasil na  tel. 
čísle 736 671 165.

Připravil: Aleš Horký

HHK hledá mladé hokejisty a hokejistky. Trénink přípravky je ZDARMA

Na  domácím ledě odehrála ho-
kejová přípravka HHK Velké 
Meziříčí svůj další turnaj. Sou-
peři ve  skupině jim byly týmy 
HC Dukla Jihlava a Náměšť nad 
Oslavou. S  Jihlavou hráči HHK 
utrpěli porážku 1:29. Ve druhém 
utkání podlehli Náměšti 8:12, 
a skončili tak v turnaji na třetím 
místě. Branky HHK vsítili 4 Vlas-
timil Zachoval, 2 Michal Katolic-
ký, 2 Richard Čamek a Šimon Ka-
tolický. V brance nastoupil Adam 
Brož, v poli dále Tomáš Vejmola, 
Daniel Kratochvíla, Lukáš Ze-
man a Matyáš Čížek. Trenér Aleš 
Horký.

-ah-, foto: archiv HHK

Přípravka odehrála další turnaj

HC Sokol Křižanov – HHK VM 
B 2:10 (2:4, 0:4, 0:2)
Rozhodčí: Paur, Ryšavý. Diváků: 
58. Poměr střel: 23:60. Branky: 
3. Bílovský (Hudec), 10. Bílovský 
(Malý) – 6. Střecha L. (Vrána), 
9. Frühauf, 10. Frühauf (Ma-
lec, Střecha L.), 17. Střecha L. 
(Pokorný), 26. Hubl (Bradáč), 
28. Frühauf (Malec), 32. Bradáč 
(Hubl), 39. Hubl (Kampas M., 
Navrátil), 54. Kudláček M. (Vrá-
na, Pokorný), 55. Musil Š. (Kud-
láček M., Pokorný). Vyloučení: 
11:5, navíc Malý (K) 10 minut 
za  nesportovní chování a  Malec 
(HHK) pět minut + do  konce 
utkání za  úder loktem. Využití: 

0:4. Oslabení: 0:1. Křižanov: Vlk 
– Malý, Hudeček, Kotík, Bílov-
ský, Komínek A., Komínek D., 
Musil J., Hudec, Musil L., Diviš, 
Vondráček, Smejkal, Nedoma, 
Jíra, Suchý, Štěrba. VM: Šeba 
(Štourač) – Střecha L., Pokorný 
– Kudláček M., Bradáč – Peterka, 
Musil F. – Martinec – Střecha F., 
Frühauf, Malec – Navrátil, Barák, 
Hubl – Šoukal, Vrána, Křípal – 
Kampas M., Kampas J., Musil Š.
Jednoznačné vítězství místního 
béčka přineslo derby na meziříč-
ském zimáku. V první třetině ještě 
Křižanov vzdoroval tlaku hostu-
jícího týmu a dokonce se ujal ve-
dení Bílovským, jenž využil chybu 

obrany soupeře. Tentýž hráč ještě 
v  desáté minutě vyrovnal na  2:2 
a  v  tu chvíli by nikdo neřekl, že 
to byl poslední gól hráčů Sokola. 
Hned z  protiútoku však skóroval 
už podruhé Frühauf (poprvé to 
bylo sólem při vlastním oslabe-
ní) a  hosté opět vedli. Definitiv-
ní podobu stavu po  úvodní části 
pak dal Libor Střecha při přesilo-
vé hře v 17. minutě a i on se tím 
stal dvougólovým střelcem, když 
poprvé vyrovnával na  1:1 v  šesté 
minutě zápasu.
V  prostředním dějství bylo 
na  ledě jenom jedno mužstvo. 
Křižanovští se sice snažili vy-
manit z herní převahy HHK, ale 

na  víc než na  ojedinělé výpady 
do útočného pásma to nestačilo. 
Mezi 26. a  32. minutou inkaso-
vali tři branky, které rozhodly 
o  dělbě bodů. Meziříčští využili 
obě nabídnuté početní výhody 
zásluhou druhé pětky a  dvoji-
ce Hubl – Bradáč. Mezitím ještě 
Aleš Frühauf završil svůj hattrick 
a rázem to bylo o pět branek. Těs-
ně před koncem třetiny přidal 
svůj druhý gól Hubl, a zvýšil tak 
na hrozivých 8:2.
Poslední dějství bylo nejvyrov-
nanější částí utkání. Hosté s  vě-
domím dostatečného náskoku 
přeskupili sestavu a  už tolik 
nebušili do  soupeřovy obrany. 

Domácí hokejisté, což jim slouží 
ke  cti, nic nevzdávali a  snažili se 
hrát až do konce. Co to však bylo 
platné, když téměř neustále někdo 
z  nich zahříval trestnou lavici. 
Zvláště se to projevilo po  vylou-
čení hostujícího Malce do  konce 
utkání za zbytečný nájezd do sou-
peře. Sotva Křižanov rozehrál 
pětiminutovou přesilovku, šel si 
sednout jeho hráč a  když jej po-
stupně následovali dva další, tak 
se buď hrálo čtyři na  čtyři nebo 
měli dokonce přesilovku hosté. 
A  ti toho nakonec i  využili ještě 
ke vstřelení dvou branek. Ve čty-
řech skóroval Martin Kudláček 
a přesilovku využil desátým gólem 

Štěpán Musil. Že jich nebylo ještě 
víc můžou Křižanovští děkovat 
Vlkovi ve svojí brance.
Ostatní výsledky: Telč – V. Bíteš B 
6:1, Bulldogs – Šerkovice 10:6, RH 
Centrum – Zastávka 7:1, V. Bítýška 
– Náměšť n. O. 3:4 po nájezdech.
V  11. kole nás čeká další derby 
a to v Bíteši proti B-týmu. V ne-
děli 22. 12. 2013 v 17.00.
1. RH Centrum Brno 10 8 0 2 0 71:21 26
2. V. Meziříčí B 10 8 0 0 2 56:28 24
3. Náměšť n. Osl. 9 6 1 0 2 57:36 20
4. Telč 10 5 1 1 3 58:32 18
5. Velká Bíteš B 10 4 1 1 4 34:39 15
6. Veverská Bítýška 9 3 2 1 3 29:28 14
7. Zastávka 10 3 2 1 4 47:49 14
8. Křižanov 10 2 0 1 7 42:67 7
9. Bulldogs Brno 10 2 0 0 8 42:78 6
10. Šerkovice 10 1 0 0 9 32:89 3

-ht-

Béčko HHK v hokejovém derby s Křižanovem jednoznačně zvítězilo

HC Uherské Hradiště – HHK 
VM 3:8 (2:3, 1:1, 0:4)
Branky a  asistence: 6. Červen-
ka (Brim, Pochylý), 9. Fridrich 
(Červenka), 30. Červenka (Frid-
rich) – 12. Sobotka, 16. Nekvasil, 
19. Střecha L. (Nekvasil), 28. Fila 
(Nekvasil, Střecha L.), 41. Nekva-
sil (Novák), 44. Novák (Fila, Ne-
kvasil), 59. Bula (Křenek, Střecha 
L.), 60. Nekvasil (Fila). Sestava 
HHK: Štourač (Hladík) – Dusík, 
Střecha L., Sláma, Pokorný, Vla-
šín, Štěpánek – Fila, Nekvasil, 
Novák, Krča, Kudláček, Burian, 
Sobotka, Bula, Křenek. Rozhod-
čí: Holub – Čech, Kučera. Vylou-
čení: 4:3. Využití: 0:0, v oslabení 
1:0. Střely na branku: 20:37 (8:13, 
6:13, 6:11). Diváci: 50. 
Ve  čtvrtek zajíždělo k  dalšímu 
utkání KL první mužstvo do Uher-
ského Hradiště. S týmem odcesto-
vali i  Libora Střecha a  Pavel Po-
korný, kteří pomohli mužstvu 
za  dlouhodobě zraněné obránce 
prvního týmu. Úvod první třetiny 
nevyšel našemu mužstvu vůbec 
podle představ. Domácí dobře 
bruslili a během devíti minut ved-
li o  dvě branky. Po  studené sprše 
se postupně dostávali naši hráči 

do příležitostí. Bohužel se celkem 
třikrát v  první třetině podařilo 
nastřelit tyčku. Ve  12. minutě se 
po samostatné akci prosadil Lukáš 
Sobotka, který blafákem překonal 
domácího gólmana. V 15. minutě 
bylo vyrovnáno. Autorem branky 
byl Karel Nekvasil. V  19. minu-
tě zavelel k  obratu Libor Střecha, 
který z mezikruží vypálil a vymetl 
horní růžek domácí svatyně. Asi-
stenci si připsal Karel Nekvasil. 
Do  kabin se šlo s  jednobranko-
vým vedením. Ve  druhé třetině 
tlak našeho mužstva narůstal. 
Ve  28. minutě se po  přihrávkách 
Libora Střechy a  Karla Nekvasila 
prosadil Petr Fila a zvýšil na roz-
díl dvou gólů. Vzápětí jsme měli 
výhodu přesilové hry. Přes velký 
závar v třetině domácích se neda-
řilo překonat brankáře domácích. 
A  tak přišel trest. Z  protiútoku 
se ve  vlastním oslabení podruhé 
v  utkání prosadil domácí Čer-
venka. Do konce třetiny se již stav 
nezměnil, a tak mohlo drama po-
kračovat ve  třetí periodě. Z  třetí 
třetiny uběhlo 37 vteřin, které 
stačily první lajně ke vstřelení dal-
ší branky. Po  přihrávce Michala 
Nováka, nedal šanci domácímu 

gólmanovi Hubáčkovi Karel Ne-
kvasil. O tři minuty později si další 
asistenci v utkání připsal Karel Ne-
kvasil, který vyzval ke  skórování 
Michala Nováka. V samotném zá-
věru utkání padly ještě dvě branky. 
Nejprve se v 59. minutě prosadila 
třetí útočná lajna. Po přihrávkách 
Libora Střechy a  Davida Křenka 
skóroval Honza Bula. Do  konce 
třetí třetiny zbývalo 20 vteřin, kdy 
uzavřel konečný výsledek třetí 
brankou v  utkání Karel Nekvasil. 
Asistenci si připsal kolega z  úto-
ku Petr Fila. První mužstvo HHK 
si z  Uherského Hradiště odvezlo 
po  zásluze tři body a  nadále drží 
první příčku Krajské ligy jižní 
Moravy a Zlína. Další mistrovské 
utkání čekalo naše hráče již v so-
botu, kdy se v posledním mistrov-
ském utkání tohoto roku před-
stavili na domácím ledě. A čekala 
je pořádná práce. Do  naší arény 
zavítal aktuálně třetí tým KL, HC 
Uničov. (Více str. 12.)
Další výsledky 14. kola: Uherský 
Ostroh – Velká Bíteš 3:4, Uničov – 
Brumov-Bylnice 7:5, Kroměříž – 
Rosice 7:5, Warrior Brno – Bosko-
vice 0:3, Blansko – Uherský Brod 
2:3 SN, Šternberk – volno. 

První mužstvo HHK smetlo Uherské 
Hradiště a nadále je první

-hhk-

Březejčtí sportovci oslavili sportem 
i svátek Svatého Mikuláše. Na ně-
které z  nich si čerti sice brousili 
při mikulášské besídce na Březejci 
zuby, ale nakonec na  druhý den 
v sobotu 7. 12. odjeli na mikuláš-
ský turnaj v  boccie do  Litomyšle 
v plánovaném počtu.
Mikulášský turnaj v boccie je tur-
naj přátelský, nepatří do celoroční 
ligové soutěže – zahrát bocciu si tu 
tak můžou i hráči chodící (na ligo-

vých turnajích – závodně mohou 
hrát bocciu jen vozíčkáři s těžším 
stupněm postižení). Na tyto příle-
žitosti se vždy těší Pavla Šišková 
a Filip Černý, kteří tuto hru milují.
Na stupně vítězů nedosáhl nikdo 
z  březejckých hráčů. Nejlépe se 
umístila Darinka Švecová, která 
v  malém turnaji skončila na  6. 
místě. Rosťa Štursa a  Pavla Šiš-
ková hráli velký turnaj (zdatnější 
hráči) – mezi první desítku se 

však neprobojovali. Nevadí, at-
mosféra byla příjemná, všichni si 
slušně zatrénovali a Pavla naváza-
la nová přátelství. I o tom sport je. 
A  nejlepší na  této akci bylo, že 
jsme šťastně dojeli domů – což 
při mikulášské sněhové nadílce, 
která na  Novoměstsku a  Žďár-
sku v  sobotu po  celý den pada-
la, nebylo zase tak jednoduché. 
Všechno dobře dopadlo, tak jsme 
vděční.

Bocciu si zahráli i na Mikuláše

-dos-
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kuželky

Vánoční 
házenkářský 
turnaj
spojený se setkáním 
bývalých a současných 
hráčů a hráček se uskuteční 
v sobotu 28. prosince od 15.00
ve sportovní hale za Světlou.

Ve Velkém Meziříčí začala 
od letošního podzimu působit 
nová škola šermu. Lektoři v ní 
učí ,kunst‘, skutečné umění 
boje vycházející z dobových 
pramenů, takzvaných fechtbu-
chů.

Nejde tedy o klasický šerm zamě-
řený na  scéniku. Zdejší skupinu 
vede jeden ze dvou zakladatelů 
školy šermu Daniel Fraj z Měřína. 
Jeho kolega Pavel Böhm pak pro 
náš týdeník uvedl, že jde vlastně 
o rekonstrukci toho, jak asi kdysi 
šermíři svůj meč ovládali. „Sna-
žíme se přitom držet linii šermíř-
ského mistra německé školy Lich-
tenauera,“ upřesnil instruktor.
Skupina historického šermu 
Bellátor, která byla založena v roce 
2012, má ve Velkém Meziříčí za-
tím deset členů z  našeho města, 
ale i  okolí – například z  Měřína, 
Otína, Oslavice, Polné Luk nad 
Jihlavou a dalších. Ve skupině jsou 
také dvě ženy. Bellátor Vysoči-
na však sdružuje členů více – 24 
stálých a externích. Ti se zabývají 
studiem a  praktickým výcvikem 
evropského středověkého bojové-
ho umění, s  důrazem na  druhou 
polovinu 15. století. „Vycházíme 
z dobových dokumentů, tzv. fecht-
buchů, a  snažíme se o prezentaci 
maximálně autentického středo-
věkého zápasu a boje s jedenapůl-
ručním mečem, tesákem a dýkou 
a  tyto techniky pak aplikujeme 
také do  scénického ztvárnění. 
V  současné době budujeme mo-
bilní středověké kolbiště, v  němž 
bychom chtěli souboje realizo-
vat,“ přibližuje činnost vedoucí 
skupiny Daniel Fraj. „Usilujeme 
o  osvojení si a  prezentaci sku-
tečných středověkých bojových 
technik, o  vybudování bohatého 
zázemí skupiny v podobě věrných 
dobových kostýmů a  doplňků, 
stanů, gastronomického náčiní 
apod. s cílem vytvořit silnou iluzi 

středověkého vojenského ležení.
Ve škole se vyučují techniky šer-
mířských mistrů 14.–16. stole-
tí. Lektoři si průběžně doplňují 
vzdělání ve škole šermu Ars Mai-
orum a  Škole šermu Brno Petra 
Vytopila. Škola šermu Vysočina 
přijímá žáky starší 15 let pro výu-
ku bojového historického šermu. 
Mladší pouze s  písemným sou-
hlasem rodičů. Nabízí výuku šer-
mu dlouhým mečem, tzv. Bloss-
fechten, dále šerm s  tesákem 
(kodex Wallerstein, Anton Rast, 
Paulus Kal), rovněž boj s  dýkou 
či zápas (Ringen).

První trénink je 
zdarma
Zájemci o  tento druh sportu 
se s  ním mohou přijít sezná-
mit nezávazně. První trénink je 

totiž zdarma, potvrzuje Pavel 
Böhm. Když se pak rozhodnou, 
mohou počítat s  náklady kolem 
patnácti tisíc korun na  výbavu. 
Ta se skládá z  počátku z  plasto-
vého meče z  vodovodní trubky 
za zhruba 120 korun, dále z šer-
mířské masky zhruba od  dvou 
tisíc do  čtyř tisíc a  ochranných 
pomůcek (např. vyměkčení mas-
ky, což přijde asi na  tisíc až dva 
tisíce korun). Další nezbytnou 
pomůckou jsou rukavice, vyměk-
čené, lacrossové, které se dají po-
řídit v rozmezí od 2 do 4 tisíc, ale 
výjimečně mohou být i hokejové 
rukavice. Potom by neměla chy-
bět vesta, jejíž cena se pohybuje 
kolem 2.500 Kč a  pochopitelně 
cvičný meč Federschwert (nebo 
Fechtschwert), který stojí kolem 
čtyř tisíc. Zpočátku lze výše uve-

dené vybavení zdarma zapůjčit. 
Výuka šermu v našem městě pro-
bíhá každé úterý v době od 17.30 
do  19 hodin v  tělocvičně hasičů 
ve  Velkém Meziříčí. Kontakt: 
775  118  508, email: dan@serm-
bellator.cz. Více informací je 
k  dispozici na  webových strán-
kách www.sermbellator.cz nebo 
www.sermluka.cz.

Představujeme 
některé členy 
šermířské skupiny
Daniel Fraj je vedoucím sku-
piny. Historickému šermu se 
věnuje od roku 1998. Prošel ně-
kolika skupinami (Vyděděnci, 
Společenství svobodných pánů 
z Jihlavy, města královského, Ad 
Infinitum Polná). Od roku 2010 

navštěvoval školu šermu Digla-
dior v Praze pod vedením Borka 
Belfína, poté školu šermu Indes 
v Brně, kterou vedl Ondřej Adá-
mek. V současné době spolupra-
cuje s Petrem Vytopilem, Pavlem 
Böhmem a  Zdeňkem Utišilem. 
Prvního ledna 2012 založil vlast-
ní Skupinu historického šermu 
Bellátor, v  níž se snaží zúročit 
znalosti a  dovednosti, které zís-
kal v  průběhu několika let in-
tenzivního studia středověkých 
bojových technik. Jednou ze 
dvou žen, které navštěvují vel-
komeziříčskou skupinu šermu, 
je Jitka Symonidesová z  Mě-
řína. K  šermu se dostala někdy 
v osmnácti, díky Danovi Frajovi. 
Jeho šermířský zápal postupně 
zažehával jiskru i u ní a v srpnu 
roku 2012 se na  Danovu výzvu 

dostavila na  trénink skupiny 
historického šermu Bellátor. 
Od  toho dne se začala věnovat 
kunstu s  jedenapůlručním me-
čem, a  stala se členem této sku-
piny. Dnes se pod vedením Dana 
a čas od času i Pavla Böhma učí 
převážně boji s tesákem. „Umění 
boje s  chladnými zbraněmi, ze-
jména s  meči, mně imponovalo 
již odmala. Mým kultovním fil-
mem jsou Vikingové s  A. Ban-
derasem, který krásně vystihuje 
tu nepopsatelnou sílu, energii 
i  adrenalin, když sevřete jílec 
svého meče a  do  chladné ocele 
vložíte svého ducha,“ popisuje 
svůj záměr o poměrně netradiční 
sport, zvláště pro ženy. 

Iva Horká

V našem městě působí nová škola šermu

P. böhm s cvičným 
mečem Federschwertem 
vyrobeným dle originálu. 
Foto: Iva Horká

Členové skupiny při nácviku šermování. Foto: Iva 
Horká

Jak je vidět z našeho snímku, šerm není jen doménou 
mužů. Foto: Iva Horká

Vánoční turnaj v malé kopané
o pohár starosty města
V  pátek 27. prosince 2013. Zájemci o  turnaj nechť se přihlásí 
na tel.: 608 126 661 u Dana Rause. 
Startovné ve výši 1.000 Kč lze uhradit v hotovosti v prodejně Elek-
tro, Radnická 5, Velké Meziříčí. Pozor, omezený počet startujících.

Neděle 22. prosince 16.00–18.00 pro přípravku, trenéry, rodiče, sou-
rozence a kamarády. Od 18.00 dále pro všechny ostatní i celou basket-
balovou veřejnost. Hrát se bude tak dlouho, jak vydržíme. Před půlno-
cí ale neodejdeme. Přijďte si zahrát s námi. -rap-

Basketbalový maraton

Okresní kolo XVII. ročníku 
lehkoatletické soutěže

Vánoční laťka
proběhne v tělocvičně Základní 
školy Oslavická Velké Meziříčí
ve čtvrtek 19. prosince 
v době 8.45–13.00

So 21. 12. 14.45–16.15
Ne 22. 12. 13.30–15.00
Po 23. 12. 10.00–11.30
Út 24. 12. 13.00–14.30
St 25. 12. 10.00–11.30
St 25. 12. 14.00–15.30
Čt 26. 12. 10.00–11.30
Čt 26. 12. 14.00–15.30
Pá 27. 12. 13.30–15.00
So 28. 12. 14.15–15.45
Ne 29. 12. 14.30–16.00
Po 30. 12. 10.00–11.30
Út 31. 12. 14.15–15.45
St   1. 1. 13.00–14.30
Čt   2. 1. 10.00–11.30
Pá   3. 1. 10.00–11.30
So   4. 1. 14.15–15.45
Ne   5. 1. 14.30–16.00
Út   7. 1. 15.45–17.15
Vstupné – bruslící 20 Kč, dopro-
vod 10 Kč.

veřejné 
bruslení

vánoce 2013Krajský přebor Vysočiny 
Nové Město na  Moravě B – 
Spartak VM A 2470:2563 * 2:6
Faldík 369:444 Baloun
Holeček 428:445 Lavický Ji.
Kořistka 411:437 Lavický B.
Lovíšek 377:372 Badalík
Hlisnikovský 430:433 Starý
Stloukal 455:432 Korydek
Po debaklu v minulém kole, ten-
tokrát v Novém Městě mělo áčko 
zápas od  začátku pod kontrolou 
a  po  výhře o  93 dřev přezimuje 
na čele tabulky.
Tabulka po podzimní části
1. Sp. V. Meziříčí  8 1 2 2507 17
2. Sokol Častrov  7 1 3 2552 15
3. Sl. Kamenice n. L. B 7 1 3 2474 15
4. Sokol Cetoraz  7 0 4 2487 14
5. TJ Třebíč C 6 1 4 2528 13
6. SCI Jihlava  6 1 4 2505 13
7. Nové Město n. M. B 5 1 5 2466 11
8. Slavoj Žirovnice D 5 1 5 2454 11
9. TJ Třebíč D 5 0 6 2483 10
10. Slavoj Žirovnice B 3 0 8 2436 6
11. Start Jihlava B 3 0 8 2366 6
12. TJ Třebíč E 0 1 10 2365 1

-sta-

Stolní tenis TK Autocolor Osla-
vice
TJ Žďár E – TK Oslavice A 7:11
Body: Jašek Petr 3,5 Kupka Jiří 
3,5; Borůvka Víta 2,5 Klusáček 
Patrik 1,5

SK Sázava A  – TK Autocolor 
Oslavice B 9:9
Body Bazala Milan 4,5, Šoukal 
František 2,5; 
Trutna Jaroslav 1, Jaša Jaroslav 1

-šou-

stolní tenis

SHK Hodonín B – HHK VM 2:5 
(1:1, 1:2, 0:2)
Branka a asistence HHK: 9. Tichý, 
24. Burian L. (Tichý), 35. Dundá-
lek (Burian L.), 46. Tichý, 54. Tla-
pák (Tichý). Sestava HHK: Juda 
J. – Smažil, Pacalová, Kampas F., 
Báňa D.,  Přinesdomů – Tichý, 
Burian L., Dundálek – Šilpoch D., 
Bernat, Tlapák – Pavelka, Nevěč-
ný, Dobrovolná. Rozhodčí: Čech 
– Hübl, Tkáč. Vyloučení: 3:5, vy-
užití: 1:1, v  oslabení: 0:0. Střely 
na branku: 28:27. Diváci: 45. 
Výsledky třináctého kola do-
rostu – sobota: Valašské Meziříčí 
– Hodonín B 4:7, Uherský Brod – 
Nové Mesto nad Váhom 4:0, Bru-
mov-Bylnice – Technika Brno 6:4, 
Velké Meziříčí – volno.
Ostatní výsledky čtrnáctého kola 
dorostu – neděle: Technika Brno 
– Uherský Brod 4:2, Nové Mesto 

nad Váhom – Valašské Meziříčí 
2:7, Brumov-Bylnice – volno.
Utkání mladších a  starších žáků 
bylo na žádost HC Dukly Jihlava 
přeloženo na tento týden. Důvo-
dem odložení utkání byla vysoká 
marodka v týmu Dukly.
Krajské ligy dorostu – po  čtr-
náctém kole
1. HC Bobři Val. Meziříčí 13 10 1 2 74:47 1
2. Nové Mesto n. V. 12 8 1 3 65:51 7
3. SHK Hodonín B 12 8 0 4 61:39 6
4. HHK V. Meziříčí 12 5 2 5 48:50 2
5. VSK Technika Brno 12 3 2 7 46:60 8
6. HC Brumov-Bylnice 12 3 1 8 39:56 7
7. HC Uherský Brod 12 2 1 9 32:58 5

Program mládeže:
20. 12. ve 12.00 HC Dukla Jihlava 
– HHK ml. žáci a ve 14.00 HHK 
st. žáci (ZS Jihlava)
21. 12. v  10.00 HHK ml. žáci – 
HC Ledeč nad Sázavou a ve 12.00 
HHK st. žáci – HC Ledeč nad Sá-
zavou (ZS Velké Meziříčí).

-hhk-

Hokejový dorost zvítězil 
nad rezervou Hodonína

Klub Atletic Třebíč pořádá 
v úterý 31. prosince 33. ročník

Silvestrovského běhu Klučovka
Hlavní závod 10,2 km, závod pro příchozí 5 km. Hromadný start 
obou závodů v 11 hodin. Prezence v prostorách Střední školy ře-
mesel a služeb v Třebíči, ul. Demlova od 9.00.
Info: p. Koreš, tel. 721 308 462
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TJ CHS Chotěboř B – ST VM 
9:9
Body: Klíma Petr 2/2, Kampas 
Jan 2/2, Řikovský Aleš 2/2, Caha 
Martin 1/3
Čtyřhry: Klíma, Řikovský; Kam-
pas, Caha
TJ Sklo Bohemia Světlá nad Sá-
zavou B – ST VM 1:10
Body: Pokorný Jan 3/0, Skryja 
Marek 2/0, Kampas Jan 2/0, Klí-
ma Petr 1/1
Čtyřhry: Klíma, Skryja; Kampas, 
Pokorný
Orel Bystřice nad Pernštejnem 
– ST VM B 5:13
Body: Buk Martin 4/0, Skryja 
Marek 4/0, Šoukal Slavomír 3/1, 
Zelený David 1/3
Čtyřhra: Šoukal, Buk
Další dvě venkovní utkání zvládli 
naši stolní tenisté dobře. V Cho-
těboři zápas nepoznal vítěze. 
Vyrovnané střetnutí trvalo, až 
do  poslední dvojhry. Všichni 

hráči bodovali a  remíza byla 
spravedlivá pro obě družstva. 
Odpolední zápas ve  Světlé jsme 
jasně dominovali a  přehrávali 
domácí ve  všem. Výsledek 10:1 
mluví za  vše. Nejvícekrát vyhrál 
Pokorný a pochvalu zaslouží celé 
družstvo.

V  sobotu se odehrál okresní 
přebor mužů a  žen v  domácí 
tělocvičně SŠ řemesel a  služeb. 
V soutěži jednotlivců se z našich 
borců umístil nejlépe Petr Klí-
ma, obsadil 3. místo. V disciplíně 
čtyřher skončili také na 3. místě 
dvojice Kampas, Klíma. 

Noviny Města Velké Meziříčí, založeny v roce 1919. Vycházejí pro oblast Velkomeziříčska, Velkobítešska, Měřínska, Křižanovska a Tasovska – každý týden ve středu. Vydavatel Jupiter club, s. r. o., 100% vlast-
ník Město Velké Meziříčí, IČO: CZ46967036. Evidenční číslo MK ČR E 11 305. 

šéfredaktorka ing. ivana horká, tel. 566 782 007, 732 203 787, e-mail: horka@velkomeziricsko.cz. bc. martina strnadová: zástupkyně šéfredaktorky. Adresa a sídlo redakce: Jupiter club, s. r. o., Náměstí 17, 594 01 Velké Meziříčí, redakční 
tel. 566 782 009, mobil: 739 100 979. E-mail: velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz. www.velkomeziricsko.cz. Pracovní doba: úterý–pátek 8.00–15.30. (Pondělí není úřední den.) 
Tisk Samab Brno. Drobná barevná odchylka tisku není na závadu. Sazba redakce týdeníku Velkomeziříčsko. 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 placená inzerce. Novinová uzávěrka je v pátek ve 12.00, sportovní strany v pondělí ve 12.00. 
Obsah novin je chráněn autorským právem, které vykonává vydavatel. Jakékoliv užití článků a fotografií z tištěné či elektronické podoby týdeníku Velkomeziříčsko včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování obsahu je bez písemného souhlasu vyda-
vatele – JUPITER CLUB, s. r. o., Velké Meziříčí – ZAKÁZÁNO.
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Hokejisté doma přišli o neporazitelnost kdy a kam

NA HOKEJ 
Na zimní stadion Velké Meziříčí
V sobotu 21. prosince v  10.00 
HHK ml. žáci – HC Ledeč nad 
Sázavou
ve 12.00 HHK st. žáci – HC Le-
deč nad Sázavou
V  pondělí 30. prosince 2013 
v 18.00 – přátelské utkání s extra-
ligovou juniorkou
HHK Velké Meziříčí vs. HC 
Kometa Brno – junioři (hrající 
NOEN extraligu juniorů)
Přestože má Krajská liga JMZ 
přes vánoční svátky přestávku, 
hráči HHK Velké Meziříčí se bu-
dou intenzivně připravovat, aby 
mohli v roce 2014 navázat na vy-
nikající výsledky z první poloviny 
sezony.
V sobotu 4. ledna 2014
v 17.30 HHK VM – HC Spartak 
Velká Bíteš
Na zimní stadion Velká Bíteš
V neděli 22. prosince
v  17.00 HC Spartak VB – HHK 
VM B

Zleva V. Hubl, R. Veselský, J. Šikula, T. Veselský, 
P. Klíma a Z. Jaroš. Foto: archiv ST VM

Zbývá dohrát poslední dva zápa-
sy základní části. Mužstva budou 
rozdělena do 3 skupin po 8 účast-
nících. Prvních 8 týmů extraligy 
se dvakrát vzájemně utká o vítě-
ze městské ligy. Poslední 4 týmy 
extraligy a  první 4 týmy 1. ligy 
se utkají o  čtyři postupová mís-
ta do extraligy v příštím ročníku 
a mužstva na 5.–12. místě 1. ligy 
se vzájemně dvakrát utkají o ko-
nečné umístění v 1. lize. 
Extraliga – 11. kolo
SK Afcon Kunšovec VM – Agro-
motor VM 3:1
Janoušek, Pyrochta, Klouda – 
Mejzlík
Auto Dobrovolný VM – San-
born VM 0:20
Bukáček 7, Hanus 3, Puffer 3, 
Pondělíček, Bajer F., Holub, Slá-
ma 2, Fiala 2
SK Vídeň – SK Omega VB 0:15

Pelán 4, Dvořák 4, Dobrovolný 2, 
Svoboda, Karmazín, Ondrůšek, 
Budín, Dočkal
SK Netín – HC Laser Zikmund 
7:7
Neubauer 2, Kolář 2, Plhák M., 
Plhák T., Bílek – Dvořák 3, Fe-
nyk, Uhlíř, Velecký, Pospíchal 
1. Sanborn VM 11 10 0 1 115:20 20
2. Tech. služby VM 10 7 1 2 67:34 15
3. Agromotor VM 11 6 2 3 50:28 14
4. HC Lukáš 10 6 1 3 68:40 13
5. SK Afcon Kunšovec VM 11 6 0 5 56:56 12
6. SK Omega VB 11 5 2 4 55:22 12
7. HC Laser Zikmund 11 5 1 5 57:54 11
8. SK Netín 11 4 3 4 57:60 11
9. SPL Radostín nad Osl. 10 4 0 6 34:63 8
10. SK Vídeň 11 3 0 8 30:83 6
11. HC Benetice 10 2 1 7 22:70 5
12. Auto Dobrovolný VM 11 0 1 10 28:109 1

1. liga – 11. kolo
SK Str. Zhoř – H. Heřmanice 4:9
Kazda 2, Bartušek, Urbánek – 
Mejzlík Jar. 3, Kutílek 2, Šilhán 2, 
Horký, Maloušek
HCF Dráhy VM – HC Křižanov 
3:1

Tuček 2, Širhal – Glos
NHÚ Balinka VM – River VM 
3:5
Vacula, Necid, Badalík – Vrtal 3, 
Krátký, Chmelíček 
HC Bory – SK Lavičky 2:11
Váša, Vidlák – Nevěčný 4, Skryja 
3, Barák 2, Mejzlík, Turek
HC Tasov – HC Pikárec 1:13
Sláma – Jaša P.  4, Vařejka Jar. 3, 
Vařejka Jindřich, Kovář, Broža, 
Chrást, Jaša V. 2
HC Ořechov – Farma Měřín 2:0
Dvořák J., Jurný
1. Horní Heřmanice 11 11 0 0 90:33 22
2. HC Pikárec 11 7 0 3 74:44 14
3. NHÚ Balinka VM 11 6 1 4 77:54 13
4. HC Ořechov 11 6 1 4 54:43 13
5. Farma Měřín 11 6 1 4 56:39 13
6. SK Lavičky 11 6 0 5 48:46 12
7. HC Tasov 11 5 0 6 39:46 10
8. River VM 11 5 0 6 44:48 10
9. SK Stránecká Zhoř 11 4 1 6 42:60 9
10. HCF Dráhy VM 11 4 1 6 47:44 9
11. HC Křižanov 11 2 1 8 32:71 5
12. HC Bory 11 0 0 11 19:106 0

-vid-

Základní část městské hokejové ligy 
pomalu končí, zbývají dva zápasy

O  víkendu pokračovala čtyřmi 
zápasy juniorská extraliga. 
V sobotu si naši junioři změřili 
síly s družstvem Volejbalu Brno 
na  jejich palubovce. Zápas to 
nebyl špatný. Prakticky rozhodl 
první set. Ten jsme s  trochou 
smůly prohráli 25:27. Potom již 
vše bylo v  režii Brna. Nevzdá-
vali jsme se, a  i  když jsme ko-
rigovali za  stavu 0:2 vítězstvím 
v  třetím setu, naši porážku již 
nic nezastavilo. Jak se dosta-
neme pod tlak, děláme chyby. 
Brno na  nás tlačilo hlavně dů-
sledným útokem.
Po  krátké přestávce jsme pokra-
čovali druhým sobotním zápa-
sem. Zde jsme první set vyhráli 
28:26. Brno se ovšem nevzdalo 
a  kontrovalo vítězstvím v  dru-
hém setu. Třetí set byl náš, ale 
vedení jsme neudrželi a nakonec 
byl šťastnější soupeř. 
My jsme hráli v  základní sesta-
vě: na  nahrávce Marek Slavík, 

blokaři Jirka Huryta a  Luboš 
Pospíchal, smečaři Štěpán Žaba 
a David Pešta a diagonální hráč 
Honza Matějka. Liberem byl Mi-
chal Kacafírek. Během zápasů 
se na palubovku až na nahráva-
če Filipa Kuřece dostali úplně 
všichni. Lukáš Musílek a  Jakub 
Olšar na  smeč, Tomáš Krejska 
na blok. Daniel Římal jako dia-
gonální hráč si odbyl svou extra-
ligovou premiéru. 
V  neděli byl hostem v  naší tě-
locvičně lídr tabulky, tým Ost-
ravy. A jako lídr přijel. Sebevě-
domí  hráčů Ostravy bylo cítit 
ještě před vstupem do haly. Je-
jich diagonální hráč Matěj 
Šmídl, 207 centimetrů vysoký 
útočník jistil ostravský útok. 
Bylo to znát a  o  vítězství sou-
peře nebylo pochyb. My jsme 
hráli dobře a  hráče je třeba 
pochválit až do  poloviny dru-
hého setu druhého zápasu. Zde 
za  stavu 16:17 nepochopitelně 

odpadli a do konce utkání se již 
nezvedli. 
Co dodat závěrem? Bojuje-
me o  záchranu soutěže a  bod 
z  Brna je cenný, neboť právě 
o  tento bod jsme utekli Hrad-
ci Králové. Na  druhou stranu 
nejsme tým, který by měl se-
stoupit. Hrajeme rychlý mo-
derní volejbal. V  tom je naše 
plus. Nemáme však patřičnou 
razanci na útoku (to se dá do-
trénovat), ale také v těžkých si-
tuacích nejsme odvážní (to se 
dotrénovat nedá). Já jsem pře-
svědčen, že to zvládneme!
Pro úplnost přehled výsledků: 
sobota 14. 12. 
Volejbal Brno – Spartak VM 3:1 
(25, 19, –23, 18), 3:2 (–26, 19, 
–24, 20, 4)
neděle 15. 12. 
Spartak VM – VK Ostrava 1:3 
(18, 21, –21, –16), 0:3 (–21, –16, 
–14)

Volejbaloví extraligoví junioři bojují dál o záchranu soutěže

-jud-, foto: archiv Sp. VM

Stolním tenistům se o víkendu vedlo

-pk-

HHK VM – HC Uničov 1:8 (1:5, 
0:1, 0:2)
Branky a  asistence: 15. Kře-
nek (Bula) – 2. Kavulič (Peč), 
5. Winkler (Klíč), 16. Kavulič 
(Žajgla), 17. Skácel (Frieb, Peč), 
19. Gerhát (Zatloukal, Klíč), 
24. Handl (Winkler, Kavulič), 
50. Skácel (Frieb, Winkler), 58. 
Kavulič (Žajgla). Sestava HHK 
VM: Hladík (16. Štourač) – Du-
sík, Střecha L., Sláma, Válek, 
Vlašín, Štěpánek – Fila, Nekva-
sil, Novák – Krča, Kudláček, 
Burian – Sobotka, Bula, Křenek 
– Weiss, Střecha F. Rozhodčí: 
Král – Procházka, Vašíček. Vy-
loučení: 8:6. Využití: 0:2, v osla-
bení: 0:1. Střely: 27:27. Diváci: 
240.
V  posledním mistrovském 
utkání tohoto kalendářního 
roku přivítal náš HHK aktuálně 
třetí tým tabulky KL. Vzhle-
dem k  tomu, že Uničov ztrácel 
na  naše mužstvo pouze dva 

body, šlo o utkání, jehož vítěz se 
postaví do čela průběžné tabul-
ky soutěže.
První třetina začala pro náš 
tým pohromou, ze které jsme 
se už v  průběhu utkání ne-
dokázali vzpamatovat. Po  67 
vteřinách hry se dostali hosté 
do  vedení, jež v  páté minutě 

ještě navýšili. V 15. minutě se 
prosadil David Křenek, které-
mu nahrál Honza Bula. Bohu-
žel, radost ze vstřeleného gólu 
jsme měli necelou minutu, kdy 
hosté opět skórovali. Poté do-
šlo k  výměně gólmanů v  naší 
bráně. Láďu Hladíka vystřídal 
Jirka Štourač. Ten si nestačil 

ani sáhnout na  puk a  už lovil 
kotouč ze své svatyně. Totálně 
zpackanou první třetinu za-
vršili v  pohodě hrající hosté 
v 19. minutě, kdy vstřelili pátý 
gól. Do  šatny jsme odcházeli 
za  velice nepříznivého stavu 
1:5.
Druhá třetina začala velmi 
spornou situací. V  čase 23:26 
min. střílel od  modré ránu 
po  ledě Lukáš Sláma. V  ocho-
zech propukla radost z nádher-
né branky. Poté čárový rozhod-
čí hledal puk, který se schoval 
do plachty chránící spodní část 
brankové konstrukce. Puk se 
našel z  vnější strany branko-
vé konstrukce a  po  konzultaci 
s  hlavním rozhodčím nebyla 
branka uznána. Tento sporný 
moment a  následná branka 
Uničova, která padla po  nece-
lých třiceti vteřinách, defini-
tivně zlomila náš tlak. 
Ve třetí třetině přidali hráči Uni-

čova další dvě branky a připravili 
náš tým o  domácí neporazitel-
nost.
Velké poděkování patří našim 
fanouškům, kteří i přes nelicho-
tivý brankový příděl neustále 
hlasitě a slušně povzbuzovali náš 
tým.
V  posledním mistrovském kole 
má naše mužstvo volno, a  tak 
se představí doma až po Novém 
roce, kdy se utká v  regionálním 
derby s Velkou Bíteší.
Další výsledky patnáctého kola: 
Blansko – Uherský Ostroh 6:3
Uherský Brod – Warrior Brno 1:4
Boskovice – Kroměříž 5:6 SN
Rosice – Uherské Hradiště 6:4
Šternberk – Velká Bíteš 7:5
Brumov-Bylnice – volno.
Program mužů do  4. 1. 2014: 
pondělí 30. 12. v  18.00 HHK 
VM – HC Kometa Brno jun. (ZS 
VM). Sobota 4. 1. 2014 v  17.30 
HHK VM – HC Spartak Velká 
Bíteš (ZS VM)

Krajská liga jižní Moravy 
a Zlínska
Jihomoravská konference
1. Uničov 14 9 1 2 2 69:52 31
2. V. Meziříčí 14 10 0 0 4 65:44 30
3. Velká Bíteš 14 9 0 2 3 68:45 29
4. Šternberk 13 9 0 0 4 66:42 27
5. Warrior Brno 14 6 1 1 6 51:40 21
6. Blansko 14 4 2 1 7 57:58 17
7. Boskovice 14 5 0 2 7 46:67 17
8. Rosice 14 2 1 0 11 48:84 8

Zlínská konference
1. Kroměříž 14 8 2 0 4 69:61 28
2. Uherský Brod 14 6 2 0 6 46:47 22
3. Brumov-Bylnice 13 6 1 0 6 54:48 20
4. Uherské Hradiště 14 3 1 1 9 56:85 12
5. Uherský Ostroh 14 2 0 2 10 45:67 8

Součtová tabulka
1. Uničov 14 9 1 2 2 69:52 31

2. Velké Meziříčí 14 10 0 0 4 65:44 30

3. Velká Bíteš 14 9 0 2 3 68:45 29

4. Kroměříž 14 8 2 0 4 69:61 28

5. Šternberk 13 9 0 0 4 66:42 27

6. Uherský Brod 14 6 2 0 6 46:47 22

7. Warrior Brno 14 6 1 1 6 51:40 21

8. Brumov-Bylnice 13 6 1 0 6 54:48 20

9. Blansko 14 4 2 1 7 57:58 17

10. Boskovice 14 5 0 2 7 46:67 17

11. Uherské Hradiště 14 3 1 1 9 56:85 12

12. Uherský Ostroh 14 2 0 2 10 45:67 8

13. Rosice 14 2 1 0 11 48:84 8

První třetina 
začala pro náš tým 
pohromou, ze které 

jsme se už v průběhu 
utkání nedokázali 

vzpamatovat.

-hhk-


