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Čtvrtek 5. února 2015 
od 16 hodin

na malé scéně Jupiter 
clubu. 

Téma: regenerace zeleně.

▶ výstava klubu železničních modelářů 
při DDM VM – MODELOVÉ ŽELEZNICE

do 8. 2. suterén ZUŠ VM, 14–18 hod.
▶ Vladimír Mišík & ETC

5. 2. Jupiter club VM od 20.00

Kulturní tipy Zákaz návštěv na JIP a ARO
Od soboty 31. ledna až do odvo-
lání platí zákaz návštěv na jed-
notkách intenzivní péče chirur-
gického a interního oddělení 
a také na ARO novoměstské ne-
mocnice.                         -nnm-
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Nový ředitel Domu zdraví slibuje komplexní 
spektrum péče a komfort pro pacienta i personál 

Koncem prosince 2014 se vstupem strategického 
investora změnila vlastnická struktura velko-
meziříčské společnosti Dům zdraví, spol s r. o. 
Jediným společníkem se stal holding FutureLife, 
a. s. Ve vedení společnosti Dům zdraví, spol. s r. 
o., nyní stojí dva jednatelé - Jozef Kováč a Radek 
Kliment. V předminulém čísle našich novin bylo 
kromě této informace zveřejněno i jméno ředitele 
velkomeziříčské polikliniky. Tím byl jmenován 
doktor ekonomie ing. Radek Kliment, MBA, se 
kterým dnes přinášíme rozhovor.

Jak se projeví změna majitele 
Domu zdraví? Zůstane 
zachována nabídka nebo dojde 
třeba k rozšíření o některé 
obory?
Změna se projeví. Stávající struktura i rozsah péče 
budou zachovány. Lékaři i  samostatná pracoviště 
budou poskytovat péči minimálně ve stejném roz-
sahu. Úkolem investora je pro existující část péče 
vytvořit odpovídající podmínky. Jsou to patřičné 
prostory, přístrojové vybavení, vzdělávání perso-
nálu. Motivem je ale zdravotní péči požadovaným 
způsobem rozšířit. 
Ke  komplexitě péče z  odborností ve  struktuře DZ 
chybí endokrinologie, kardiologie, pediatrie, gast-
roenterologie. Rádi bychom rozšířili péči v alergo-
logii, gynekologii, praktickém lékařství. Seriózním 
záměrem, který by si region zcela jistě zasloužil, 
je poskytování domácí péče. I  když vím, že tady 

ve městě funguje, ale domnívám se, že potřebu tak roz-
sáhlé oblasti nepokryje.
Naše záměry jsou ale zatím tématem konzultací s naši-
mi smluvními partnery. To jsou zdravotní pojišťovny. 
Průnikem námi argumentovaných záměrů a  potřeb 
pojišťoven budou smlouvy.  O tom v jaké odbornosti, 
v  jakém rozsahu a v  jakém termínu bude péče v DZ 
rozšířena. Takto chceme postoupit v rámci tohoto roku.

Vy jako nový ředitel DZ máte 
v plánu nějaké změny? 
O  osobu ředitele a  jeho plány nejde ani zdaleka. Je 
pravdou, že je nejblíže zdroje informací a podstatná 
část námětů ke stabilizaci, rozvoji péče a komfortu pro 
pacienty vychází od něj. Vše je pak týmově na centrá-
le FutureLife konzultováno. Aby se vedení DZ v cílech 
nedrželo příliš u zdi nebo aby to prostě nepřehánělo. 
V širším top managementu holdingu jsou lidé, kteří 
zdravotnictví rozumí. Plány se netýkají jen rozšíření 
péče. Komplexní spektrum péče je ale zásadní věc. 
Stejně důležitý je i komfort pro pacienta a personál. 

Uvažujete o modernizaci 
budovy či vylepšení systému, 
například objednávání 
k lékařům elektronicky? 
S  vnitřní logistikou zařízení musíme skutečně po-
hnout. V případě DZ to znamená co nejdříve postavit 
výtah v nové budově při vstupu od parkoviště. Ter-
mín pro výtah je duben až květen 2015. Dodavatel je 
vybrán. Pokračování na straně 3

Zastupitelé budou rozdělovat 
přebytek hospodaření
Velkomeziříčské zastupitele 
čeká ještě teď v únoru rozho-
dování o rozdělení přebytku 
rozpočtu hospodaření z loňska. 
Ten činí sedmdesát tři a čtvrt 
milionu korun.

„Téměř třicet osm milionů korun 
z toho tvoří neprofinancované zá-
vazky z  roku 2014. To jsou akce, 
které běží,“ informuje starosta Ra-
dovan Necid a dodává, že volných 
zdrojů k  rozdělení zastupitelům 
zbývá 35,5 milionu korun.
Radní doporučují zastupitelstvu 
přidělit část těchto financí na nut-
né opravy vodovodů a kanalizací, 
část na doplnění rezervy rozpoč-
tu. 
Zastupitelé také rozhodnou 
o  možné investici na  fotbalovém 
stadionu U Tržiště, jde o nové zá-
zemí a šatny. „Trápí nás to spous-
tu let, fotbalový klub má třináct 
mančaftů a  nedůstojné prostředí. 
Máme v podstatě nejhorší kabiny 

široko daleko,“ podotýká Necid 
a  připomíná, že město by mohlo 
získat na  akci dotaci. „Spěcháme 
na to. Letos mimořádně jsou v do-
tačním programu místo 700–800 
milionů korun tři miliardy, to je 
velká šance,“ vysvětluje starosta. 
Budou-li zastupitelé akci nakloně-

ni a žádost o dotaci bude vyřízena 
kladně, měli by se fotbalisté do-
čkat rekonstrukce stávající budo-
vy na Tržišti, která by navíc měla 
být zásadně rozšířena o šatny, so-
ciální zázemí, prostory pro fitcen-
trum, masáže, klubovnu i o menší 
tribunu.

Nezaměstnanost ve Velkém Meziříčí s koncem 
roku 2014 vzrostla. K 31. prosinci dosáhla 7,6 
procenta, zatímco v listopadu se držela těsně 
pod hranicí sedmi procent.

Situace na  pracovním trhu ve  Velkém Meziříčí 
a  okolí odpovídá běžnému vývoji nezaměstna-
nosti ke konci roku v celé České republice, kde 
v prosinci celkový počet uchazečů o zaměstnání 
vzrostl o 4,7 % na 541 914, počet hlášených vol-
ných pracovních míst poklesl o 1,1 % na 58 739 
a  podíl nezaměstnaných osob vzrostl na  7,5 %. 
Kateřina Sadílková pověřená řízením Úřadu 
práce České republiky to vysvětluje postupným 
ukončením sezonních prací s příchodem zimy. 
Do  evidence úřadu práce se tak začali hlásit 
ve  větším počtu i  lidé, kterým k  31. 12. 2014 
skončily termínované pracovní smlouvy a  do-
hody nebo například živnostníci, kteří dočasně 
přerušili svou činnost a  obnoví ji s  příchodem 
jarního počasí. 
I  v  lednu tak lze dle statistik úřadu práce oče-
kávat pravidelně se opakující další nárůst neza-
městnanosti.
Nezaměstnanost ve  Velkém Meziříčí mezimě-
síčně vzrostla ze 6,9 procenta v listopadu na 7,6 

procenta v  prosinci. V  Křižanově šlo o  zvýšení 
ze 6,3 % na  7,6 % a  v  Měříně z  5,8 % na  6,8 %. 
Nejnižší nárůst nezaměstnanosti zaznamenala 
Velká Bíteš ze 6,2 % na 6,5 %.
Stejná situace byla i  v  dalších městech okresu: 
Žďár nad Sázavou z 5,7 % na 6,2 %, Nové Město 
na Moravě z 8,1 % na 8,7 %, Bystřice nad Pern-
štejnem z 8,8 % na 9,1 %.

Jaká je nezaměstnanost 
v kraji
V  Kraji Vysočina k  31. 12. 2014 celkový počet 
uchazečů o zaměstnání oproti minulému měsíci 
stoupl o 2 718 osob na 25 532, počet hlášených 
volných pracovních míst klesl o 11,5 % na 2 089 
a  podíl nezaměstnaných osob vzrostl o  0,9 % 
na 7,4 %.
K nárůstu nezaměstnanosti došlo ve všech okre-
sech Kraje Vysočina. Nejvíce se zvýšila v  tře-
bíčském, a  to o  jedno procento na  celkových 
9,6 %, v  okrese Havlíčkův Brod stoupla o  0,8 % 
na 6,6 %, stejně jako v Jihlavě na 7 %. 
V  okrese Pelhřimov se zvedla o  0,7 % na  4,9 % 
ve Žďáře nad Sázavou také o 0,7 % na 7,5 %.

Konec roku 2014 přinesl vyšší 
nezaměstnanost

Pokračování na straně 4

Martina Strnadová

Město by mohlo získat dotaci na rekonstrukci 
stávající budovy fotbalistů. Ilustr. foto: archiv VMska

Vedením Domu zdraví byl pověřen Radek Kliment (ve výřezu). Foto: Iva Horká. 
Další fotky najdete na straně 3 a na našem webu.
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Chorvatské děti v Meziříčí lyžovaly, hrály basket a učily se angličtinu

Velkomeziříčští chtějí 
další kamery
Velké Meziříčí hodlá opět 
rozšířit svůj městský kamero-
vý dohlížecí systém o dal-
ších pět kamer. Žádá proto 
o dotace z programů prevence 
kriminality.

Podle starosty Radovana Ne-
cida se město pokusí získat 
dotaci na  dvě kamery z  Kra-
je Vysočina a  další tři kamery 

z  ministerstva vnitra. Pokud 
město uspěje, kamery přibydou 
v  ulicích Jihlavská, Třebíčská, 
Karlov a Vrchovecká. „U Kauf-
landu by měla být otočná,“ in-
formuje Necid.
Každý návštěvník Velkého Me-
ziříčí se o  monitorování města 
kamerovým systémem dozví 
hned při vjezdu z informačních 
tabulí.

Basketbalový zápas, lyžování i společná angličtina s českými 
žáky. Tak vypadal program několikadenní návštěvy patnácti dětí 
z partnerského chorvatského Tisna ve Velkém Meziříčí.

„Žáci z chorvatských základních škol k nám přijeli v  rámci pozná-
vacího výměnného programu, který společně s Tisnem organizuje-
me. Tentokrát jsme se zaměřili na sport a poznávání prostředí škol,“ 
vysvětlil velkomeziříčský starosta Radovan Necid s  tím, že nyní šlo 
především o malé basketbalisty a poděkoval zvlášť za součinnost a or-
ganizaci Ski klubu a místním školám.
Chorvatské děti ve Velkém Meziříčí především poznávaly zimní spor-

ty na  sjez-
dovce Fajtův 
kopec, tré-
novaly bas-
ketbal a  ab-
solvovaly 
také návště-
vu místních 
základních 
škol, včet-
ně společ-
né výuky 
angličtiny. 
„Tělocvičny 
pro trénin-

ky dala k dispozici základní škola Školní a hotelová škola. Sportovní 
centrum na Poštovní půjčilo návštěvníkům také horolezeckou stěnu. 
Za  zmínku stojí také prohlídka samotné hotelové školy a  společná 
výuka výtvarné výchovy,“ doplnil informace o  programu radní Jiří 
Michlíček a dodal, „Velkomeziříčští basketbalisté také s Chorvaty se-
hráli jedno utkání.“ 
V rámci pobytu malých chorvatských basketbalistů ve Velkém Mezi-
říčí místní radnici oficiálně navštívil i tisenský místostarosta Miljen-
ko Meštrov a  ředitel tamního informačního centra Filip Henjak. 
„Kromě obecných debat o tom, kudy by se mělo naše partnerství dál 
ubírat, jsme poměrně důkladně připravovali výměnné pobyty dětí. 
Chceme totiž organizovat výměnné pobyty přímo v rodinách tak, aby 
naše děti viděly, jak žijí chorvatské rodiny a naopak. Je to momen-
tálně náš nejbližší konkrétní cíl,“ popsal budoucnost partnerského 
projektu Jiří Michlíček. 
„S chorvatskými partnery jsme probírali možnosti prohloubení spo-
lupráce s pomocí evropských komunitárních programů ERASMUS +, 
které byly vyhlášeny na období 2014–2020,“ doplnil vedoucí správní-
ho odboru Josef Švec. V rámci projektů tohoto programu lze čerpat 
finanční prostředky na cestovné i pobyty účastníků projektů. Je mož-
né realizovat krátkodobé (od  jednoho týdne trvající) i  dlouhodobé 
(trvající až dva roky) projekty, a to buď bilaterální nebo multilaterál-
ní. „Dohodli jsme se, že do příštích projektů bude zapojena hlavně 
mládež a budeme dál hledat společné téma spolupráce,“ dodal Josef 
Švec. Partnerství s  chorvatským přímořským Tisnem považují Vel-
komeziříčští zatím za nejplodnější a nejpřínosnější zahraniční spolu-

práci. Začalo už v minulém volebním období na základě předchozích 
kontaktů obyvatel města s  Tisenskými, kam mnozí Velkomeziříčští 
v létě jezdí na dovolenou. 
„Přátelství jednotlivců pak plynule přešlo do  postupné spolupráce 
obou měst. Máme za sebou společné kulturní projekty i třeba spolu-
práci mladých dobrovolných hasičů,“ dodal starosta Necid.  

-ran-, foto: archiv ZŠ Oslavická

Martina Strnadová

Letní tradiční akce na náměstí mohou 
být prodlouženy
Tradiční velkomeziříčské 
kulturní akce, kterými v létě 
ožívá náměstí, mohou od této 
sezony trvat až do půlnoci. 
Umožní to nová vyhláška, 
kterou se na svém únorovém 
zasedání bude zabývat měst-
ské zastupitelstvo. 

„Jde o  soutěž 4 klíče k  velko-
meziříčské bráně a  charitativ-
ní koncert Muzikanti dětem. 
Ty mají mimořádně vysokou 

návštěvnost a  obecnou oblibu 
a chceme, aby nemusely končit 
už v  deset hodin večer. Proto 
rada vyhlášku v  tomto smyslu 
zastupitelstvu doporučuje,“ vy-
světlil starosta Radovan Necid. 
Po celé léto na náměstí stojí pó-
dium, které využívají pořadate-
lé kulturních a  společenských 
akcí také v  rámci tradičního 
Velkomeziříčského kulturního 
léta. „I  na  tyto akce vyhláška 
myslí, ovšem v  jiném duchu. 

Jestliže bude pořadatel chtít 
prodloužit dobu konání, může 
ve  standardním správním ří-
zení o  prodloužení třicet dnů 
předem požádat a  rada o  jeho 
žádosti rozhodne. Zde jde pře-
devším o  to, aby se zájem po-
řadatelů nestřetl s  přirozeným 
nárokem obyvatel náměstí 
na noční klid,“ doplnil starosta. 
Vyhláškou se zastupitelé budou 
zabývat na  svém zasedání dne 
17. února.                                -ran-

Norská rodina je velmi semknutá, mnohem pevněji, než kde jinde 
v Evropě, říká znalec této severské země Petr Uhlíř. Důvodem je 
fakt, že Norů je málo, žijí v obrovské zemi a rodina tam má pevnou 
tradici. O Norsku, o výchově norských dětí a také o Barneverne-
tu v Dobrém dopoledni rozhlasu na Vysočině mluvil překladatel 
z norštiny Petr Uhlíř, rodák z Křižanovska. 
Pokud někoho uvedené téma zajímá, může si debatu poslechnout 
v archivu Českého rozhlasu Region Vysočina (http://www.rozhlas.
cz/vysocina/tandem/_zprava). Pořad připravila redaktorka ČRo 
Region Tamara Pecková – na snímku s Petrem Uhlířem. Foto: Mi-
lan Kopecký. (Zdroj: ČRo Region Vysočina.) Připravila: Iva Horká

Petr Uhlíř hovořil nejen 
o odebraných dětech

Ve Fondu Vysočiny je 56 
milionů k rozdělení

Vlastníci odcizených 
vozidel, pozor!

V roce 2015 je připraven Kraj 
Vysočina rozdělit v rámci 23 
grantových programů Fondu 
Vysočiny 56 milionů korun 
na rozvojové aktivity měst, 
obcí i spolků a dalších žadatelů 
napříč regionem. 

První letošní krajské grantové 
programy byly vyhlášeny kraj-
ským zastupitelstvem a další bu-
dou postupně přibývat během 
roku. „Kromě pravidelných gran-
tů se během roku objeví i novinka 
– grant na  rozvoj cyklodopravy 
a  cykloturistiky, po  několikale-
té pouze bude znovu vyhlášen 
i grant Tábory a Doprovodná in-
frastruktura cestovního ruchu,“ 
informoval náměstek hejtmana 
Kraje Vysočina pro oblast finan-
cí a  grantové politiky Vladimír 
Novotný.
Nejštědřejší alokace v  rámci le-
tošního seznamu grantů Fondu 
Vysočiny figuruje u  grantového 
programu Rozvoj podnikatelů. 
„Cílem výzvy bude vzbuzení zá-

jmu o pořízení a obnovu výrobních 
prostředků a  technologií firem, 
vedoucí ke  zvýšení jejich konku-
renceschopnosti - např. formou 
pořízení strojů, technologií, infor-
mačních a  znalostních systémů,“ 
popisuje Vladimír Novotný. Spo-
lufinancování studí nebo projek-
tových dokumentací týkajících se 
zásobování vodou či čištění od-
padních vod bude Kraj Vysočina 
podporovat z  grantového progra-
mu Čistá voda 2015 v objemu 4,5 
milionu korun, v těchto případech 
je kraj připraven pomoci jednot-
livě až částkou půl milionu korun 
do  výše 70 % celkových nákladů 
projektu.
V  loňském roce se podařilo pod-
pořit prostřednictvím Fondu Vy-
sočiny zhruba 50 miliony korun 
650 žádostí. Největší zájem byl 
tradičně o grant Jednorázové akce, 
tedy o  podporu jednorázových 
volnočasových aktivit zaměřených 
na zapojení široké veřejnosti.

Ing. Jitka Svatošová, KrÚ, Kraje 
Vysočina

Důležitá změna platná od 1. 1. 
2015 v souvislosti s novelou zá-
kona číslo 56/2001 Sb., o  pod-
mínkách provozu na  pozem-
ních komunikacích, v § 12 odst. 
5, ukládá vlastníku vozidla tuto 
povinnost: 
„Bylo-li silniční vozidlo od-
cizeno, je povinností vlastní-
ka silničního vozidla požádat 
o  jeho vyřazení z  provozu bez 
zbytečného odkladu poté, co se 
o  odcizení silničního vozidla 
dozvěděl; k  žádosti přiloží po-
licejní protokol. 
K  žádosti se dále přiloží tech-
nický průkaz pro zápis této 
změny. Osvědčení o  registraci 
silničního vozidla a  tabulky 
s  přidělenou registrační znač-

kou se k  žádosti přiloží, má-li 
je vlastník k dispozici.
Pokud vlastník vozidla tuto 
změnu nenahlásí, je povinnos-
tí úřadu podle ustanovení § 83 
odst. 1 písm. c) nebo § 83a odst. 
1 písm. e) zákona číslo 56/2001 
Sb., o  podmínkách provozu 
na  pozemních komunikacích, 
ukládat za  nesplnění této po-
vinnosti finanční sankce.
Proto vás žádáme, aby ve  va-
šem zájmu byla příslušná žá-
dost podána a odcizené silniční 
vozidlo vyřazeno z  provozu co 
nejdříve.
                     Ing.  Jiří Pospíchal, 
vedoucí odboru dopravy a  sil-
ničního hospodářství Městského 
úřadu ve Velkém Meziříčí

Upytlačil dvě srny
Velkomeziříčští policisté pátrají po  pachateli, který v  katastru obce 
Radkov upytlačil dvě srny. K  trestnému činu došlo pravděpodobně 
v noci z 27. 1. na 28. 1., kdy pachatel nezjištěným způsobem v době 
hájení usmrtil dvě srny, které z  místa odvezl autem. Hmotná škoda 
byla vyčíslena na 28 tisíc korun.
Policisté místo činu ohledali a případ zadokumentovali. Ve věci zahá-
jili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu pytláctví a veškeré 
okolnosti případu dále prověřují.

Městský úřad VM inforMuje

-PČR-

Ilustrační foto ze 4 klíčů 
2014: Martina Strnadová

Skončil na záchytce
Dne 31. ledna odpoledne přijali po-
licisté oznámení o slovní rozepři na 
ulici Novosady ve Velkém Meziříčí. 
Po příjezdu na místo policisté zjisti-
li, že se zde nachází čtyřiatřicetiletý 
muž, který verbálně napadá proda-
vačku obchodu. Policisté provedli 
u muže dechovou zkoušku s pozi-
tivním výsledkem. Přístroj namě-
řil 2,34 promile alkoholu v dechu. 
Policisté muže zajistili a převezli ho 
na protialkoholní záchytnou stanici 
do Jihlavy. Muž je podezřelý ze spá-
chání přestupku proti občanskému 
soužití. Hrozí mu pokuta až do výše 
1.000 korun.

Dne 1. 2. krátce po druhé hodině 
odpoledne vyjížděli policisté do 
obchodního domu na ulici U Tr-
žiště ve Velkém Meziříčí. Ostraha 
obchodního domu tam přistihla 
třiatřicetiletého muže při krádeži. 
Muž z regálu odcizil volně vysta-
vené dvě půllitrové lahve alkoholu 
Zlatá Slivka a jeden pár bot, a ná-
sledně se zbožím v hodnotě více 
jak 600 korun prošel bez zaplace-
ní pokladnou. Policisté v průběhu 
šetření věci zjistili, že muž byl již 
loni za krádež odsouzen. Policisté 
věc šetří pro podezření ze spáchání 
trestného činu krádeže. Muži hrozí 
až 3 roky vězení.

Kradl v obchoďáku

-PČR-

-PČR-
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Upravit navigační systém s ohledem na  lokalizaci některých praco-
višť v budoucnu. Propustnost přetěžovaných pracovišť je projekt sám 
o sobě.  Systémy objednávání jinde existují. Na tom našem budeme 
pracovat. Akutní případy ale mají přednost. Je to jen část řešení. Lidé 
si zpravidla zvykli docházet k  lékaři ráno. Pak čekat. Přitom po 14. 
hodině vypadá poliklinika jako dům duchů. Jsme schopni ordinační 
hodiny v některých odbornostech roztáhnout tak, aby část pacientů 
byla ošetřena odpoledne. Myslím, že to ocení i zaměstnavatelé.

Co ale postrádám, jsou webové stránky. 
Patrně je hodláte udělat…?
Máte pravdu. Není to ale jen o nich. Je to o novém logu, korporát-
ní identitě, firemních barvách…. Logo je hotovo. Barvy ujasněny. 
Webové stránky zadány. Po doplnění dat očekávám, že začnou infor-
mačně sloužit pacientům do konce února 2015. 
(Pozn. red.: základní korpus webových stránek www.dumzdravi.cz 
spatřil světlo světa 29. 1. 2015, web bude i nadále doplňován daty.)

Změnilo se něco podstatného pro 
zaměstnance? Ubyli nějací nebo 
přibudou?
Vyjma jednoho stomatologa, který pokračuje v kariéře v jiném zařízení, 
je zdravotnický tým stabilní. Příchod nového vlastníka, vedení je vždy 
spojen s očekáváním. Pracovní prostředí a doba, dovolená, mzdy, bonu-
sy. První konzultace máme za sebou. Hledá se rovnováha mezi možným 
a očekávaným. Nějaké změny budou. Je zajímavé, že pro personál je dů-
ležité nejen to, co bude teď, ale hlavně, co bude pak. Kladné motivace 
jsou komplexním fenoménem. 
Podmínky pro práci musí mít logiku. Právě proto, aby motivovaly a lidé 

se mohli soustředit na práci. Její kvalitu a výkon sám o sobě. Myslíme 
na to, pracujeme na tom.

Čtenáře by možná zajímalo, za kolik se 
takový Dům zdraví kupuje?
Chápu to. Ta informace po dohodě obou stran není ke zveřejně-
ní. Projekt Dům zdraví je nalezení ambulantního komplementu 
ke špičkovým zařízením působícím v reprodukční medicíně, chi-
rurgii, urologii, gastroentrologii jakými jsou Reprofit, GENNET, 
GynCentrum, ISCARE IVF, Sanus a  další subjekty ve  skupině. 
Zapadá to do  sebe. Od základní medicíny k  té špičkové, když to 
bude třeba. Obousměrně. V  mnohém členové skupiny poliklini-
kám budou pomáhat – v praxi pro lékaře a personál, v edukaci, při 
atestacích v jiných oborech. 

Co byste řekl k tomu, že se městem šíří 
informace, že hodláte v budově stavět byty? 
Ona tomu možná také trochu napomáhá 
informace ve výpisu z obchodního rejstříku 
společnosti FutureLife, kde je uveden 
předmět podnikání pronájem nemovitostí‚ 
bytů a nebytových prostor…?
Ani nevíte, kolikrát jsem něco podobného v minulosti slyšel. Lidé 
se takových informací bojí. A milují je zároveň. Snad proto vznikly 
horory. Ta fáma je samozřejmě nesmysl. FutureLife je holdingová 
struktura firem působících ve zdravotnictví. Mateřská společnost 
je propojuje pouze kapitálem. Není nositelem zdravotnického 
know-how, registrací, licencí, smluv s pojišťovnami. Zpátky k těm 

destrukčním teoriím. Dům zdraví jako téměř všechna významněj-
ší zdravotnická zařízení působí v  subjektech, které jsou účelové 
stavby. S provozními řády, pracovišti schválenými hygienou... Ty 
určuje a může měnit jen příslušný orgán státní nebo municipální 
správy. Už vidím zastupitelstvo Velkého Meziříčí, které požehná 
demolici zdravotnického zařízení bez náhrady. Akvizice Domu 
zdraví byla realizována kvůli zdravotní péči a potenciálu v této ob-
lasti. Ne kvůli areálu nebo stavební parcele.  Ne všechny subjekty 
skupiny sídlí ve vlastních budovách.

Nedávno jsme publikovali článek 
o nedostatku zubařů ve Velkém 
Meziříčí. Někteří z nich jsou již 
v předdůchodovém věku, takže budou 
potřeba náhrady. A ani na inzerát VZP 
se nikdo nepřihlásil. Jak hodláte řešit 
tento problém?
Víme o tom. Vyjma stomatologa ale máme plný stav. A generační problém? 
Ten je daleko košatější a netýká se jen zubařů ani Domu zdraví. Proč se 
tak málo studentů medicíny chce věnovat stomatologii? Proč již nebudou 
MUDr. a nositeli znalostí všeobecného lékařství? Proč se studenti nehr-
nou do pediatrie? Že jsou děti opravdu nároční pacienti? Manažeři to be-
rou jako fakt. Budeme našim kandidátům a budoucím kolegům vytvářet 
odpovídající podmínky. V  rámci skupiny i profesní růst. Cestou je také 
každoroční investice do vybraného počtu končících mediků. Ty lze hraze-
ním části nákladů na jejich dostudování a získání potřebné praxe zavázat 
pro budoucí spolupráci. My budeme dělat vše pro to, aby naši pacienti byli 
ošetřováni kvalitním personálem. Vše, v tom nejširším slova smyslu.
(Článek je součástí placené inzerce.) 

Nový ředitel Domu zdraví slibuje komplexní spektrum péče a komfort...
Pokračování ze strany 1

 Připravila: Iva Horká

Poliklinika ve Velkém Meziříčí, vchod do hlavní budovy, 
kde sídlí i vedení Domu zdraví. Foto: Iva Horká

I první patro projde proměnou, namísto bývalého 
second handu vznikne nová ordinace. Foto: Iva Horká

V těchto místech nové budovy polikliniky plánuje nové 
vedení postavit výtah. Foto: Iva Horká

V přízemí by noví majitelé DZ chtěli dětského lékaře. 
Foto: Iva Horká

Změnu čeká také přízemí, na rozhraní nové i staré 
budovy Domu zdraví bude recepce. Foto: Iva Horká

Zdravotnické zařízení

Dům zdraví, spol. s r. o.
Telefon: + 420 566 522 442 - 6
Fax: + 420 566 523 550
E-mail: info@dumzdravi.cz 

Adresa: Poříčí 1256/11, 594 01  
Velké Meziříčí

Alergologie 
MUDr. Fráňa Ladislav, CSc., MUDr. 
Ficová Michaela
Gynekologie 
MUDr. Ryšanová Ivana
Chirurgie 
MUDr. Maleček Milan
MUDr. Kadlec Daniel
MUDr. Smékalová Jana
MUDr. Krejčí Radim 

Interní oddělení, diabetologie
MUDr. Zemanová Jitka
MUDr. Tachir Kamil
Kožní
MUDr. Urbánková Hana
Neurologie
MUDr. Bednářová Jitka
Oční
MUDr. Nováková Jindřiška
ORL (ušní, nosní, krční) 
MUDr. Mráz Přemysl
MUDr. Dvořáková Karla
MUDr. Dvořák Petr
MUDr. Vacek Václav
Ortopedie
MUDr. Medřický Aleš
Ordinace odborného lékaře
MUDr. Šajnar Jiří, CSc.
Praktický lékař pro dorost a do-
spělé

MUDr. Doležal Zdeněk
MUDr. Matznerová Svatava
MUDr. Šurda Jiří
Psychiatrická ambulance
MUDr. Nohelová Hana
MUDr. Nováček Jiří
Urologická ambulance
MUDr. Peňáz Václav
MUDr. Žižlavská Monika
MUDr. Drábek Martin
Zubní ambulance
MUDr. Fillová Magda
MUDr. Jurková Eva
MUDr. Zeman Jindřich
MUDr. Žák Jiří
RTG 
Bc. Zeman Jan
Andělová Marie, DiS.
Ultrazvuk 
MUDr. Švarc Ladislav a MUDr. No-

votný Ladislav
Sběrné místo laboratorních 
odběrů 
Bradáčová Miluše
Rehabilitace
Bc. Michálková Marcela
Vodoléčba 
Pavlíčková Dagmar
Sauna, masáže
Říkovský Aleš
Lékárna
Zdravotní pojišťovny 
VZP
ZP Ministerstva vnitra ČR
Charitativní ošetřovatelská služba 
Coufalová Marie
Logopedie
Mgr. Poláková Dana
Mgr. Pavlíková Olga.

Připravila: Iva Horká

DŮM ZDRAVÍ, spol. s r. o.
tel.: 566 522 442–6
fax.: 566 523 550

e-mail: info@dumzdravi.cz
Poříčí 1256/11, Velké Meziříčí

www.dumzdravi.cz

Kompletní seznam ordinačních 
hodin lékařů ve Velkém Meziříčí 

najdete
 v příštím čísle Velkomeziříčska.
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Pokračování ze strany 1

Zprávy ze schůze Rady města  z 28. 1. 2015
1. Rada města vzala na vědomí:
• informace o pohledávkách plynoucích z nájmu bytů a nebytových pro-
stor za IV. Q 2014
• informaci o  Programech prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR 
a Kraje Vysočina
• informaci o připravovaném projektu Prevence kriminality města Velké 
Meziříčí na rok 2015 v rámci výzvy Programu prevence kriminality Mini-
sterstva vnitra ČR
2. Rada města rozhodla: 
• podle článku 5 odst. 4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1370/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silni-
ci, o přímém uzavření smlouvy o veřejné službě spočívající v provozování 
ostatních meziměstských linkových spojů pro potřeby Města Velké Mezi-
říčí v roce 2015 se stávajícím dopravcem, společností ZDAR, a. s., 91 01 
Žďár nad Sázavou
• podle článku 5 odst. 4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1370/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silni-
ci,  o přímém uzavření smlouvy o veřejné službě spočívající v provozování 
městské hromadné autobusové dopravy na rok 2015 se stávajícím provo-
zovatelem městské hromadné autobusové dopravy společností ZDAR, a. 
s., Jihlavská 759/4, 591 01 Žďár nad Sázavou
3. Rada města schválila:
• uzavření Smlouvy o užívání prostor Městského úřadu Velké Meziříčí 
s Úřadem práce České republiky, Praha

• návrh smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnost inženýrské 
sítě ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., k tíži pozemků města parc. č. 
5964/43 a 5964/1, ulice Oslavická, obec a k. ú. Velké Meziříčí za úče-
lem umístění a  provozování distribuční soustavy – zemního kabelu 
NN a rozpojovací skříně s právem zřídit, provozovat, opravovat a udr-
žovat distribuční soustavu, právem zřídit, mít a udržovat na pozem-
cích potřebné obslužné zařízení, právem provádění úprav za účelem 
obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení výkonnosti, včetně od-
stranění. Služebnost je zřizována na dobu existence stavby
• návrh smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene 
ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice k tíži pozemků 
města parc. č. 2037/1 a 211/4, k. ú. Olší nad Oslavou s právem umís-
tění kabelu NN za účelem provozování s právem zřídit, provozovat, 
opravovat a udržovat distribuční soustavu, právem zřídit, mít a udržo-
vat obslužné zařízení, provádět na distribuční soustavě úpravy za úče-
lem obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení výkonnosti, včetně 
odstranění. Právo bude zřízeno na dobu existence stavby 
• předložený projekt Rozšíření městského kamerového a dohlížecího 
kamerového systému 2015
• předložený projekt Prevence kriminality města Velké Meziříčí pro 
MVČR Velké Meziříčí – rozšíření MKDS a jeho modernizace
• aktualizovanou Bezpečnostní analýzu a koncepci prevence krimina-
lity na úrovni města Velké Meziříčí a Plán prevence kriminality Velké-
ho Meziříčí na léta 2015–2016
• uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory ze Stát-

ního fondu životního prostředí ČR č. 14164723  na akci Realizace 
úspor energie v objektu ZŠ Sokolovská
• rozpočtové opatření: zdroj: 4 tis. Kč – § 6409 rezerva na dotace 
a dary
Rozdělení: 4 tis. Kč – účel: pořádání V. ročníku fotbalového halo-
vého turnaje hráčů nad 50 let
• rozpočtové opatření: zdroj: 62 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezer-
va, rozdělení: 62 tis. Kč – § 3113 elektrický vrátný v ZŠ Oslavická 
– náklady hrazené městem
• rozpočtové opatření: zdroj: 52 tis. Kč – § 6409 rezerva m. č. 
Lhotky, rozdělení: 52 tis. Kč – § 3392 org. 307 oprava kulturního 
domu v m. č. Lhotky
• rozpočtové opatření: zdroj: 6 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva, 
rozdělení:  6 tis. Kč – § 2299 převod složené kauce na účet cizích 
prostředků
• ve  smyslu §39 zák. 250/2000 Sb. o  rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů s  přijetím daru Metodika pro práci se sta-
vebnicí Merkur pro Základní školu Velké Meziříčí, Sokolovská 
470/13 v  počtu 5 ks za  4.840 Kč, pro Základní školu Velké Me-
ziříčí, Oslavická 1800/20 v  počtu 5 ks za  4.840 Kč, pro Základní 
školu Velké Meziříčí, Školní 2055, příspěvkovou organizaci v po-
čtu 5 kusů za  4.840 Kč a  pro Základní školu a  mateřskou školu 
Velké Meziříčí, Lhotky 42, příspěvkovou organizaci v počtu 1 ks 
za 968 Kč.

Ing. Radovan Necid, starosta

Michal David koncertoval ve Velkém Meziříčí v sobotu 31. 1. 2015. Publikum ho 
přivítalo v novém sále Jupiter clubu. 3x foto: Iva Horká

Konec roku 2014 přinesl vyšší 
nezaměstnanost
Firmy mají zájem 
o strojírenské 
pracovníky
Nejsnáze najdou práci v  Kra-
ji Vysočina lidé se vzděláním 

v  oboru strojírenském. Firmy 
hledají techniky specialisty, ope-
rátory CNC strojů a  zařízení, 
svářeče a  kovodělníky… Zájem 
je i  o  pracovníky v  obchodu 
(prodavače a  obchodní zástup-
ce), pracovníky v  gastronomic-

kých službách (kuchaře, číšní-
ky, servírky), v  dopravě (řidiče 
osobní a  nákladní tranzitní do-
pravy), ale třeba také o  pracov-
níky ostrahy.

Připravila: Martina Strnadová, 
zdroj: www.portal.mpsv.cz

nezaMěstnanost V jednotliVých krajích 
k 31. 12. 2014

Město Velké Meziříčí, které 
realizuje projekt Zdravé město 
a místní Agendu 21, vyhlásilo 
fotosoutěž Vánoční město. 

Soutěží se ve třech kategoriích:
• vánoční výzdoba oken, balko-
nů, lodžií, domů, předzahrádek 
restaurací, firem a dalších objektů
• vánoční výzdoba ve vašem domě 
– slavnostní tabule, detail vánoč-
ního stromečku aj.

• zimní motiv – zimní krajina, 
detail.
Hodnocení provede odborná 
porota a současně může snímky 
hodnotit i široká veřejnost cestou 
internetového hlasování na násle-
dujících odkazech:
Vánoční výzdoba oken – vánoční 
výzdoba ve vašem domě – zimní 
motiv.
Hlasovat bude možné do středy 
25. února 2015.

Fotosnímky přihlášených výzdob 
jsou zveřejněny na webu města 
www.mestovm.cz.
Slavnostní vyhlášení prvních 
tří míst v každé kategorii spo-
lu s předáním cen proběhne ve 
čtvrtek 5. března 2015 v 16.00 na 
malé scéně Jupiter clubu.
Ceny pro vítěze poskytli tito spon-
zoři: Město Velké Meziříčí a Zdra-
vý Kraj Vysočina.

Hlasujte a zvolte vítěze fotosoutěže 
Vánoční město

fotogalerie - koncert Michala daVida 31. 1. 2015
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Středa 4. 2.: 7.00 mše sv. – host. Čtvrtek 5. 2.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., 
17.30 pobožnost a mše sv. – o. L. Sz. Pátek 6. 2.: 8.00 mše sv. – o. L. 
Sz., 14.00–15.30 příležitost ke  svátosti smíření, 17.00 mše sv. – o. L. 
Sz., 18.15 Večer chval, Lavičky 9.30 pohřební mše sv. – o. L. Sz., domov 
pro seniory 13.30 mše sv. – o. J. B. Sobota 7. 2.: 7.00 mše sv. – o. J. B., 
18.00 mše sv. – o. L. Sz., Lavičky 8.00 mše sv. – o. L. Sz. Neděle 8. 2.: 
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. J. B.
Bory mše sv.: 6. 2. Dolní Bory 17.30 adorace nejsvětější svátosti, 18.00 
mše sv. – o. J. B., 8. 2. Horní Bory 9.45 mše sv. – o. J. B.
Farní oznámení
Ve  středu nebudou odpolední ani večerní úřední hodiny. Čtvrtek 
8.30 návštěva nemocných, modlitby za nová kněžská povolání, 17.30 
Mariánská pobožnost a  potom mše sv. Pátek po  mši sv. v  8.00 ce-
lodenní a celonoční adorace nejsvětější svátosti, 14.00–15.30 příle-
žitost ke svátosti smíření a pokání, 18.15 večer chval. První sobota 
v Netíně, autobus od fary ve Velkém Meziříčí pojede v 15.00, 19.30 
– V. příprava na manželství. Neděle 7.30 mše sv. za všechny nemoc-
né, uděluje se svátost nemocných. Děkujeme všem, kteří pracova-
li ve  farnosti a  děkujeme za  všechny dary. Sbírka bude věnována 
na farní sál.
Českobratrská církev evangelická
Bohoslužby v neděli od 9.00 v Husově domě (U Světlé 24, Velké Mezi-
říčí), více na www.evangelicivm.cz
Apoštolská církev
Shromáždění každou neděli od 9.00 v areálu bývalých lisoven, Moráň-
ská 134/2, Velké Meziříčí, www.ac-vm.cz

řádky na neděli

Bohoslužby

Na cestě
Snad je možné lidi z  určitého 
úhlu pohledu rozdělit do  dvou 
pomyslných kategorií: na  ty, 
kteří stojí, a na ty, kteří jdou. Ty 
druhé poznáte snadno, proto-
že pořád něco čtou a nad něčím 
přemýšlejí. Když se na  takového 
člověka podíváte pozorně, tak 
i když zrovna stojí nebo sedí, vi-
díte uvnitř něho jiného člověka, 
který někam kráčí. To ovšem ne-
znamená, že by jedni byli dobří 
a  druzí ne. V  pomyslném stou-
pání na  horu se první zastavili 
možná na  velmi vysokém místě 
s  dobrým výhledem a  teď se dí-
vají po krajině, zatímco druzí se 
plahočí kdesi dole a leckdy třeba 
i v bahně. Znovu a znovu padají 
do  svých slabostí a  hříchů: je-
nomže jdou, zatímco ti první sto-
jí. Možná není ani tak důležité, 

kde přesně se člověk zastavil, jako 
to, jestli kráčí, nebo ne. Ti první 
si myslí, že už mají všechny svoje 
problémy dávno za  sebou, a  teď 
se zabývají udílením dobře mí-
něných ponaučení, zatímco druzí 
si stále kladou otázky a  tuší, že 
věci nejsou tak jednoduché, jak 
se zdají být. Přiznám se, že mám 
obavy z  lidí, kterým je všechno 
jasné a  umějí proto odpovědět 
na každou otázku, ať už názoro-
vě stojí kdekoli. Duchovní život 
je nikdy nekončící cesta a každý, 
kdo hledá Boha, stoupá na horu, 
někdy dosti namáhavě. Na  křes-
ťanství mi přijde inspirativní, že 
nás povzbuzuje k tomu, abychom 
v  životě kráčeli dál a  byli lidmi 
na  cestě. Myslím, že není náho-
da, že sám zakladatel křesťanství 
řekl: Já jsem cesta. 

příspěVky čtenářů

Pavel Janošík

V neděli 11. ledna 2015 se kona-
la pravidelná výroční konference 
hasičského okrsku č. 22 Velké 
Bíteše. Jejím dějištěm tentokrát 
byla zasedací místnost obecního 
úřadu v  Nových Sadech. Schůzi 
zahájil okrskový starosta br. Lud-
vík Zavřel a  přivítal významné 
hosty mj. i nejvyššího představi-
tele dobrovolné a  profesionální 
požární ochrany starostu Sdruže-
ní hasičů Čech, Moravy a Slezska 
ing. Karla Richtera a generálního 
ředitele Hasičského záchranného 
sboru České republiky, brigád-
ního generála ing.  Drahoslava 
Rybu. Schůze se také účastnili 
i další významní členové, a to ne-
jen z řad hasičů. V úvodu setkání 
byli br. Zavřelem připomenuti 
zesnulí bratři hasiči a  všichni je 
uctili minutou ticha. Člen výkon-
ného výboru Okresního sdruže-
ní hasičů ve  Žďáře nad Sázavou 
a  garant okrsku Velká Bíteš br. 
Jiří Klusák všechny seznámil 
s  programem slavnostní schů-
ze. Následovala volba návrhové, 
volební a  mandátové komise. 
Po volbě mandátové komise bylo 
konstatováno, že je přítomno 29 
delegátů sborů dobrovolných ha-
sičů a  48 hostů. Obsáhlou zprá-
vou okrskového starosty Ludvíka 

Zavřela bylo konstatováno, že 
okrsek je tvořen 12 sbory se 434 
členy. V  průběhu loňského roku 
bylo pořádáno celkem 269 akcí, 
kterých se účastnilo 647 členů. Ti 
odpracovali 2  185 hodin. Okrs-
kový výbor se v minulém roce se-
šel celkem 9krát. Br. Zavřel zhod-
notil 23. reprezentační hasičský 
ples, 22. okrskový zájezd, setkání 
zasloužilých funkcionářů okrsku, 

výročí založení hasičských sborů 
a životní výročí členů. V průběhu 
schůze zhodnotil okrskový veli-
tel br. Petr Fousek činnost všech 
dvanácti sborů okrsku. Rozděle-
ní jednotek požární ochrany pod 
požární stanice Velká Bíteš a Tiš-
nov připomenul ve  své zprávě 
strojník okrsku br. Miroslav Ma-
teja. Dále následovaly zprávy po-
kladníka br. Karla Daňka a kont-

rolní a revizní komise zastoupené 
br. Vladimírem Chytkou. Plán 
práce okrsku na  rok 2015 před-
stavila návrhová komise zastou-
pená br. Vojtěchem Horčicou. 
Hlavní zaměření činnosti sdruže-
ní na rok 2015 přednesl br. Milan 
Tesař. Delegáti zvolili okrskový 
výbor na  funkční období 2015–
2020. Za volební komisi přednesl 
kandidátku br. Richard Urbánek.

Ing. Richter předal čestné uznání 
Krajského sdružení hasičů okr-
skovému veliteli br. Petru Fous-
kovi.
V diskuzi se vyjádřil také br. Voj-
těch Horčica ke  změně názvu 
„sboru“ na  „spolek“. Na  příspě-
vek navázal ing. Richter a potvr-
dil, že se název měnit nemusí. 
Ing. Ryba poděkoval za spoluprá-
ci mezi profesionálními a  dob-

rovolnými hasiči. Vedoucí rady 
aktivu zasloužilých hasičů Kraj-
ského sdružení Jihomoravského 
kraje br. Ladislav Švejda vyzdvi-
hl význam historiků a  muzejní-
ků. Starosta města Velká Bíteš 
ing.  Milan Vlček pozdravil pří-
tomné, zatímco náměstek sta-
rosty OSH Žďáru nad Sázavou 
br. Miroslav Jágrik poděkoval 
za  činnost okrsku. Předseda od-
borné rady hasičské historie OSH 
Brno-venkov br. Zdeněk Moural 
pozdravil přítomné a předal okr-
skovému starostovi pamětní ob-
raz. Br. Ladislav Fajmon pozdra-
vil jménem aktivu zasloužilých 
hasičů a vyzdvihl jejich setkávání 
v okrscích.
Ing.  Alois Koukola, CSc. infor-
moval o vydání brožurky o hasič-
ském buditeli Vincenci Brožovi 
z Křoví. Br. Milan Sojka z okrsku 
Dolní Loučky vyzdvihl spoluprá-
ci s  okrskem Velké Bíteše, která 
trvá přes 20 let. Na závěr zodpo-
věděl dotazy ing. Richter a předal 
starostovi br. Zavřelovi pamětní 
známku vydanou u  příležitosti 
150. výročí českého hasičstva. 
Přijetím závěrečného usnesení 
skončila oficiální část slavnostní 
schůze.

Text a foto: Bc. David Dvořáček

Hasiči bítešského okrsku měli v Nových Sadech konferenci

Ne všichni se vydávají za zimní-
mi sporty, a tak nabízíme zajíma-
vé využití volného času školáků 
v Muzeu rekordů a kuriozit v Pel-
hřimově.
Máme otevřeno celoročně, proto 
je muzeum ideálním místem pro 
návštěvu rodin s dětmi o jarních 
prázdninách, a  nejen o  nich. 
Připojujeme i  čtenářskou soutěž 
o Českou knihu rekordů. 

Notoricky známou hru Člověče, 
nezlob se si jen stěží zahrajete 
s  největší dřevěnou hrací kost-
kou, váží totiž 164 kg a dosahuje 
rozměrů 79×79×79 cm. Je umís-
těna v  Muzeu rekordů a  kurio-
zit v Pelhřimově a při házení by 
dokonce hrozilo zbourání histo-
rické Dolní brány, kde muzeum 
sídlí. Už její stěhování dovnitř 
muzea provázely velké manévry. 
Přesun prováděl vysokozdvižný 
vozík, a  protože nebyl dostateč-
ně vysokozdvižný, zastoupila 
jej vysokozdvižná plošina. Před 
komplikovaným umístěním hra-
cí kostky do muzea sloužila jako 
vzorník dřev ve firmě Podzimek 
a synové z Třeště. Je totiž zhoto-
vena ze šesti druhů dřeva (boro-
vice, ořechu, buku, dubu, jasanu 
a smrku).
S  obří kostkou se můžete nejen 
vyfotografovat, ale zájemci si 
o  Českou knihu rekordů zahrají 
hru v kostky s kostkami klasické-
ho rozměru.
Muzeum se může pochlubit 
i perlou z centra Prahy, Pražským 
hradem, který je vyrobený ze si-
rek. Zhotovil jej Ladislav Novák 
z  Myšence u  Protivína. Při jeho 
výrobě trvající 2 roky spotřebo-
val 10 800 špejlí a originál zmen-
šil 125krát.
I  milovníci sladkého si přijdou 
na  své. Jana Dostálová, studentka 
Střední školy gastronomie a služeb 
Nová Paka oboru cukrář, vytvo-

řila kopii francouzského zámku 
Chaumont stojícího v  údolí řeky 
Loira. Při výrobě objektu, který má 
50 cm na  výšku a  plošný rozměr 
86×86 cm, spotřebovala za  čtyři 
měsíce 25 kg bílého plastického 
fondánu (cukrová modelovací 
potravinářská hmota), karamel 
tvořící výplně oken a 3,6 kg vyso-
ce kvalitní čokolády, z  níž kromě 
jiného zhotovila i několik set mini-
aturních hnědých šindelů pokrý-
vajících střechu zámku.
Mezi nejmenší exponáty muzea se 
řadí malůvka na makovém semín-
ku z dílny Stanislava Materny nebo 
dřevěný vyřezávaný betlém, který 
je umístěn do  lískového oříšku. 
Vytvořil jej Miloš Němec z  Tře-

mošnice. Pro zajímavost, svatý Jo-
sef dosahuje výšky 12 mm. 
Mezi největší exponáty patří 305 cm 
dlouhý kartáček na  zuby vyrobe-
ný zaměstnanci podniku Spojené 
kartáčovny Pelhřimov, který nyní 
slouží jako trenažér čištění zubů, 
nebo 4,5 metrový spacák pro celou 
rodinu, pyžamový kabát, do které-
ho se naskládalo 98 lidí, a jednu stě-
nu muzea pokrývá péřová bunda 
vyrobená v měřítku 1:5. 

Marek Sattler, majitel muzea 
voskových figurín v  Karlových 
Varech, zapůjčil expozici Zlaté 
české ručičky, která je od  mu-
zea vzdálena 3 minuty, jednu 
z  nejstarších voskových figurín 
na  světě –  torzo muže z  Veliko-
nočních ostrovů. A  právě to-
hoto exponátu se týká soutěžní 

otázka uvedená na konci článku.
Převážnou většinu exponátů 
ve  Zlatých českých ručičkách 
tvoří výrobky ze sirek, které zho-
tovil Tomáš Korda z Vrchlabí. Má 
jich na svém kontě na 90. Obrazy, 
vázy, hudební nástroje, všechno 
ze sirek. Nad výrobou strávil 7 
let, 2 měsíce, 22 dnů čistého času 
a  exponáty dosahují světového 
měřítka.
Velikým lákadlem je i  obří ply-
šák Kuky, který dosahuje výšky 
4 metrů, nebo zájemci nakouk-
nou do krasohledu přesahujícího 
délku 2 metrů. Přilehlou zahradu 
zase zdobí obří nerezová kuchy-
ně. Více o nás se dozvíte na www.
muzeumrekoruakuriozit.cz. 
Soutěžní otázka o Českou knihu 
rekordů zní: Kolika let se do-
žívá nejstarší vosková figurí-
na z  Muzea voskových figurín 
v  Karlových Varech? Odpovědi 
posílejte na  adresu muzeumre-
korduakuriozit@dobryden.cz 
a  pokud věk odhadnete správně, 
můžete se těšit na  Českou knihu 
rekordů IV. Odpovědi je možné po-
sílat i do redakce a výhru bychom 
vám následně odeslali poštou.

Miloš Vosyka, kustod Muzea 
rekordů a kuriozit Pelhřimov, 

foto: archiv muzea

O jarních prázdninách nemusíte jen lyžovat

Hru v kostky dají 
jen siláci

Figurína má 
strašidelný kukuč
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Happy sport club uvádí

Happy sport club uvádí

3. SETKÁNÍ SE ŠAMANKOU
Téma:   Léčitelství v nás

Vysílali úspěšný pořad Záhadář na Hitrádiu Vysočina...
S prvním i druhým dílem vyprodali Happy sport club.

Jirka Doležal – moderátor věřící jen v to, co vidí
Taisha Tauma – šamanka tělem i duší
Nenechte si ujít jedinečnou talk show, ve které bude řeč 
o nemocích léčitelů a jak uzdravují. Vyzkoušíte si, zda jste 
léčitelskou energií obdařeni konkrétně i vy, a nejen to!
Předprodej vstupenek: 
Happy sport club, Zdenky Vorlové 21, VM
Buffalo, Radnická 6, Velké Meziříčí, 
Studio Taisha, U Viaduktu 9, Jihlava.
Vstupné 80 Kč.
20. února 2015 v 19.00
kavárna Happy sport clubu Velké Meziříčí
Zdenky Vorlové 21 www.samanizmus.cz

Mediální partner: 

Zápis do  prvního ročníku ZŠ a  PŠ Velké Meziříčí na  školní rok 
2015/2016 proběhne 13. února 2014 v budově školy na ulici Poštovní 
1663/3 v době od 9 do 12 hodin. V případě, že se nemůžete dostavit, 
kontaktujte prosím ředitelství školy pro stanovení náhradního termínu.
K zápisu si doneste rodný list dítěte, doporučení školského poraden-
ského zařízení (popř. další zprávy, které by měly být součástí osobní 
dokumentace), rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky (bylo-
-li vydáno na jiné škole). Dotazník bude vyplněn při zápisu. Budete-li 
žádat o odklad povinné školní docházky, je nutné doložit doporučení 
školského poradenského zařízení a odborného lékaře (nebo klinické-
ho psychologa).
Upozorňujeme rodiče žáků základních škol, kteří zvažují změnu vzdě-
lávání svých dětí (na základě doporučení školského poradenského za-
řízení), aby s předstihem tuto změnu projednali s vedením školy. 
Kontaktní tel.: 566 522 828, 605 086 068, e-mail: info@zsspecialnivm.
cz, www.zsspecialnivm.cz
Škola poskytuje základní a střední stupeň vzdělávání žákům se speciál-
ními vzdělávacími potřebami, mimo jiné i žákům s autismem. Při výu-
ce plně respektujeme fyzické a psychické možnosti a předpoklady dětí. 
Žákům nabízíme tyto vzdělávací programy: Škola harmonie – škol-
ní vzdělávací program pro základní vzdělávání; Mozaika – školní 
vzdělávací program pro základní školu speciální; Spektrum – škol-
ní vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá
Vzdělávání žáků zajišťuje aprobovaný pedagogický sbor s mnohaletý-
mi zkušenostmi s péčí o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 
Žáci využívají kmenové učebny s interaktivními tabulemi, PC s připo-
jením k internetu a relaxačními koutky, dále odborné pracovny (počí-
tačová učebna, cvičná kuchyň, školní dílna, knihovna). Škola je zapo-
jena do projektů „ICT nás baví“ (CZ.1.07/1.3.00/51.0015) a „Moderní 
škola“ (CZ.1.07/1.4.00/21.3814). Za prostředky z těchto projektů byly 
zakoupeny dotykové notebooky a tablety, které nabízejí učitelům i žá-
kům nové možnosti zkvalitnění vzdělávání. K relaxaci a poskytování 
speciálních terapií slouží žákům psychorelaxační místnost snoezelen. 
Škola je vybavena speciálními výukovými, kompenzačními, rehabili-
tačními a relaxačními pomůckami, dále pomůckami pro nácvik prak-
tických dovedností. Prostory školy si můžete prohlédnout ve virtuální 
prohlídce umístěné na  webových stránkách školy. Po  předchozí do-
mluvě vás zveme k nezávazné návštěvě a prohlídce školy. Žáky vzdělá-
váme také na pracovišti v Křižanově.                    Ředitelství ZŠ a PŠ VM

Zápis dětí do 1. tříd ZŠ  
a Praktické školy VM

Gymnázium Velké Meziříčí se na základě rozhodnutí Rady Kraje Vy-
sočina zapojilo do pilotního ověřování organizace přijímacího řízení 
do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadáva-
ných jednotných testů. Součástí přijímacího řízení do čtyřletého i os-
miletého studia budou tyto materiály:
• soubor testových úloh z matematiky
• soubor testových úloh z českého jazyka a literatury
Abychom usnadnili případným uchazečům o studium na GVM pří-
pravu na přijímací řízení, pořádáme přijímačky nanečisto: 
ve středu 18. 2. 2015 v 15 hodin pro zájemce o osmileté studium, 
ve středu 25. 2. 2015 v 15 hodin pro zájemce o čtyřleté studium. 
Předpokládaný konec je vždy v 17 hodin.
Vítáni jsou i rodiče, kteří se mohou v klubovně setkat se zástupci školy 
a případně již odevzdat přihlášky ke studiu. Na přijímačky nanečisto 
se není třeba předem přihlašovat a jsou zcela zdarma.
Informace o přijímacím řízení a přihláška ke studiu jsou k dispozici 
na stránkách školy 
www.gvm.cz. 
Informace CERMATU včetně ukázkových testových úloh z matema-
tiky, z českého jazyka a literatury jsou uveřejněny na stránkách www.
cermat.cz.                                                                             Ředitelství GVM

Přijímačky nanečisto 
na Gymnáziu VM

Základní škola a Střední škola Březejc, Sviny 13, Velké Meziříčí 
Zápis dětí do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2015/2016, který 
proběhne v pátek 13. února 2015 od 13 do 16 hodin v prostorách školy.
Obor vzdělání:
Základní škola speciální 
– školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků se středně těžkým 
mentálním postižením
– školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků s těžkým mentálním 
postižením a souběžným postižením více vadami
V případě žádosti o odklad povinné školní docházky je nutné doložit 
doporučení školského poradenského zařízení a doporučení odborné-
ho lékaře nebo klinického psychologa.
Dále nabízíme (přihlášky do 15. 3. 2015):
Praktická škola jednoletá
Praktická škola dvouletá
Textilní a  oděvní výroba (učeb. obor) – školní vzdělávací program 
Tkalcovské práce.
Ubytování přes týden je možné pro žáky všech věkových kategorií 
v Centru Kociánka, pracoviště Březejc.
Nabízíme také služby školského poradenského zařízení na  odlouče-
ném pracovišti ve Velkém Meziříčí:
Speciálně pedagogické centrum (SPC), U Tržiště 2191/3, 594 01 Vel-
ké Meziříčí, tel.: 773 245 732, e-mail: spcvm@seznam.cz
Krajské koordinační centrum logopedické péče ve školství
U Tržiště 2191/3, 594 01 Velké Meziříčí, tel.: 773 378 610, 777 732 045
e-mail: spcvm.koordinator@seznam.cz
Bližší informace, kontakty: Základní škola a Střední škola Březejc, Sviny 
13, 594 01 Velké Meziříčí, tel.: 566 521 516 mobil: 774 449 319,  
e-mail: skola.brezejc@seznam.cz, www.skoly-brezejc.cz                                           -bk-

Zápis dětí ZŠ a SŠ Březejc

Zápisy do 1. tříd ZŠ VM
Oznamujeme rodičům, že zápis dětí do  1. tříd pro školní rok 
2015/2016 se bude konat v základních školách ve městě v pátek 13. 
února 2015 v době od 14 do 18 hodin.
Rodiče jsou povinni přihlásit své dítě k povinné školní docházce. K zá-
pisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2009, popřípadě 
ty děti, které měly odloženou povinnou školní docházku k 1. 9. 2014. 
Vezměte s sebou rodný list dítěte a průkaz totožnosti. Pokud uvažujete 
o odkladu školní docházky pro své dítě, sdělte to zapisujícímu učiteli.

Spádové obvody jednotlivých škol jsme otiskli v minulém čísle.
Ing. Pavel Stupka, vedoucí odboru školství a kultury

www.kzmtt.cz

Centrum 
pro zdravotně postižené

pracoviště Žďár nad Sázavou
Komenského 1, Žďár nad Sázavou

tel.: 566 625 703, 605 353 612 
Návštěvní hodiny: Po, St 7.30–12.00, 13.00–17.00

Út, Čt 7.30–12.00, 12.30–14.00, Pá 7.30–11.00  objednaní klienti
Informace o kontaktu na psychologa dostanete 

v Centru pro zdravotně postižené Žďár nad Sázavou
PROVOZNÍ DOBA:  8.00–16.00

Poradny jsou financovány za podpory Kraje Vysočina 
a jsou pro klienty centra poskytovány ZDARMA.

Informace a objednání do právní poradny zajistíme 
v Centru pro zdravotně postižené Žďár nad Sázavou

Právní poradenství se týká výhradně problémů v oblasti 
zdravotního postižení – odvolání, nepřiznání důchodu, náhrady, 

dávky či příspěvku, pomůcky atd.
PROVOZNÍ DOBA:  10.00–12.00 hodin
Poradna je financována Krajem Vysočina 

a je pro klienty centra poskytována ZDARMA.

zve na besedu s psychologem, grafologem a psychoterapeutem
Mgr. Lubošem Novotným

na téma Základy studijního a profesně–talentového poradenství
Středa 11. 2. 2015 v 16.00 hodin

– získané či zděděné předpoklady
– osobní hranice jednotlivce
– možnost individuálního poradenství dětem, které se stále 
 nemohou rozhodnout, jakou školu zvolit po ZŠ a jejich rodičům
– pokud nemohou přijít děti, vezměte ukázku jejich kresby   
 nebo písma
Během besedy je zajištěn dohled na děti v herně. Příspěvek: 50 Kč, 
zdarma káva, čaj. 
                                              Zveme rodiče s dětmi a širokou veřejnost.

První charitativní projekt občanského sdružení Zeměkoule Vysočina 
je za námi. Podařilo se nám udělat radost pár dětem v dětském do-
mově v Novovolinsku na Ukrajině. Letošní akci jsme vymysleli na po-
slední chvíli, ale o to byla dobrodružnější a jsem rád, že tak parádně 
dopadla. Chtěli jsme navázat na akci Ukrajina I, kdy jsme na podzim 
v roce 2013 ve spolupráci s radnicí udělali veřejnou sbírku oblečení, 
a to jsme odvezli přímo dětem do dětského domova. Oblečení se nám 
sešlo takové množství, že jsme to skoro nemohli odvést. Letos jsem 
oslovil jen pár kamarádů, aby mi věnovali nepotřebné hračky svých 
dětí. Byli opravdu štědří a opět jsme měli klasický problém, jak to vše 
odvezeme. Za to jim ještě jednou moc děkuji a vlastně děkuji všem, 
kdo podporuje moje, někdy trochu bláznivé, projekty.
Vyjížděli jsme 7. 1. v 7.30 a plán byl, abychom dárky předávali co nej-
blíž k termínu pravoslavných Vánoc. Kuriozita byla, že polsko-ukra-
jinské hranice jsme překračovali přímo na  jejich největší svátek cca 
ve 20.00 (podobně jako kdyby u nás někdo přejížděl hranice 24. 12. 
v 18.00) a  i když na hranicích bylo jediné auto, stejně nás 40 minut 
dusili. Na Ukrajině jsme strávili 4 dny, takže pokud by vás zajímalo, jak 
to tam vypadá, jak se dotýká válka tamních, chcete-li vidět fotografie 
z předávání dárků nebo slyšet to, co jsme tam zažili, pak vás srdeč-
ně zvu 11. 2. od 19.00 do Rock Depa na veřejné promítání fotek 
a menší reportáž o této zajímavé zemi z pohledu celé výpravy.
         Michal Číhal, prezident Zeměkoule Vysočina, o. s., foto: archiv MČ

Ukrajina II
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Peníze do týdne za Váš dům, 
byt či chalupu ! Volejte bez-

platně 800 100 576. Vyplatíme 
i hypotéku, exekuce – vše 

hotově ! Nabídka je nezávaz-
ná – bez poplatků.

Různé

Seznámení

Koupím
Tel.: 604 112 837.

Koupím 
Tel.: 604 112 837.

Příjem inzerce také na tel.: 
739 100 979, e-mail:

velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz

Koupím

Nemovitosti

inzerce:
velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz

■ Kladívkový šrotovník, čelní 
sklo na  Octavii, zadní sedačku 
na  Felicii. Mrazák 50 l, šicí stroj 
Minerva, kukačkové hodiny, 
přívěs za  osobní auto tovární 
výroby. Cena dle dohody. Tel.: 
739 902 188.
■ Vepřové půlky nebo celé. Tel.: 
737 825 873.
■ Brambory 500 Kč/q. Tel.: 
605 059 334.
■ Chromatický akordeon De-
licia Sonorex XII, 120 basů, B-
-Grif, černá barva, velmi dobrý 
stav. Cena 13.500 Kč, VM. Tel.: 
605 909 993.
■ Průmyslový šicí stroj – 
1.000 Kč. Ruční vozík, velká kola 
– 1.500 Kč. Kalové čerpadlo 50 
litrů min. – 4.000 Kč. Výkonný 
kladívkový šrotovník, motor 5 
kW – 7.000 Kč. Lanový stavební 
vrátek – 3.500 Kč. Ruční plečku 
500 Kč. Tel.: 734 545 417.
■ Renault Megane 1,5 DCI kom-
bi, r. v. 2004, najeto 218 tisíc km, 
stříbrná barva. Nízká spotřeba 4,5 
l/100 km. STK do  konce 01/16, 
udržovaný, garážovaný. Výbava: 
klimatizace, el. okna, tempomat, 
centrál, rádio – CD, tažné zařízení. 
Cena 50.000 Kč. Tel.: 602 501 676.

■ Auto, jakoukoliv značku 
a  stav,    do  30.000 nebo doho-
dou. Tel.: 720 565 756 i SMS.

■ Prase (do 70 kg) na dokrmení. 
Nabídněte. Tel.: 604 775 301.
■ Pásový dopravník, délka 
4–5 m. Tel.: 775 069 810.

■ Vykoupíme vaše auto, 

i  bez STK. Tel.: 608  029  036.
■ Kontrabas (ze dřeva). Na-
bídněte. Může být i  3/4. Tel.: 
732 203 787.

■ Koupím (případně prona-
jmu) garáž ve  Velkém Mezi-
říčí, nejlépe v  lokalitě pod že-
lezniční tratí směrem na  Fajtův 
kopec a  v  okolí (případně i  jin-
de ve  VM). Tel.: 776  041  060.

■ Prodám pozemek na  stavbu, 
asi 800 m2 v  Nových Sadech 
u  Velké Bíteše. Inženýrské sítě 
v  místě. Cena dohodou. Tel.: 
566 531 589, 605 760 946.

■ Nabízím pomoc v domácnosti, 
úklid, žehlení, nakupování, hlí-
dání dětí, práce na zahradě. Jsem 
komunikativní, pečlivá a  zodpo-
vědná. Tyto služby mohu posky-
tovat celoročně. Volejte na  tel.: 
731 891 588.

■ Kdo zajistí výměnu oken 
za  plastová a  celkové zateplení  
většího  RD? Jde pouze o  ad-
ministrativní práci jako výběr 
dodavatele, dozorování prací 
a proplácení faktur. Financování 
bude bez dotací na zateplení. Tel.: 
603 823 787.

■ SŠ 48/185 rozvedený, všestran-
ných zájmů hledá přítelkyni pro 
všední život – VM, VB a  okolí. 
Zn. Naděje. Adresa v redakci.

Prodám

ZIMA JE TADY

ZAHRADNÍ NÁBYTEK – LIŠKA
hledá do výroby TRUHLÁŘE

Průmyslová 2049, Velké Meziříčí
 tel.: 736 760 188, 

nebo zasílat životopis 
na e-mail: 

firma@zahradninabytek-liska.cz 

přijme

strojníka 
s platnýM průkazeM 
na koloVá, případně 

pásoVá rypadla

nástup dle dohody. 
tel.: 566 523 751

VELKÝ MEDER 
21. 2. 

Celodenní vstupné 680 Kč 
Nástupní místa: Měřín 5.30,  

Velké Meziříčí 5.40. 
www.miris-tour.cz

Info a  objednávky na  tel.: 
607 541 915, 775 055 501

Zubní pohotovost: So 7. 2. MUDr.  Rostislav Kozák, 
Zahradní 271, Bystřice nad Pernštejnem, tel.: 566  552  332. Ne 8. 
2. MUDr.  Marie Kozáková, Zahradní 271, Bystřice nad Pernštej-
nem, tel.: 566  552  332.  (www.nnm.cz). Víkendová pohoto-
vost MUDr. Zuzany Moravusové:  Nový Telečkov 30 (cca 10 km 
od VM), čtvrtek 17.00–neděle 7.00, tel.: 737 585 224. 

Topná sezona v Česku trvá přes dvě stě dní. A právě 
v  tomto období se momentálně nacházíme. Co tedy 
s tím? Stačí si prostě a jednoduše zatopit. 
Háček je v tom, že typický rodinný dům vytápěný ply-
nem protopí za jednu sezonu více než 34 tisíc korun. 
Vytápění elektřinou stojí přes 47 tisíc. A tak se může 
stát, že během sezony sice nebudete plakat zimou, 
zato ale na jejím konci zapláčete nad účtem za vytápě-
ní.  Nebo nemusíte. Stačí totiž vyměnit drahou elektři-
nu nebo plyn za naše brikety. 
Ty jen jednou za 3 až 4 hodiny přiložíte do kotle a celá 
zima v teple vás vyjde až o dvě třetiny levněji než při 
jiné formě vytápění. 
A neprodělají ani ti, kteří nedají dopustit na uhlí nebo 
dřevo. Jedna paleta ekobriket totiž nahradí až čtyři 
bedny štípaného dříví a  zatímco při spalování uhlí 
zůstane 20 procent popela, při vytápění briketami to 
není ani jedno procento. Noční brikety navíc vydrží 
dvakrát déle, takže kromě ušetřených peněz nebude-
te muset v noci vstávat a přikládat a ráno stačí pouze 
pokračovat v topení.
Ten, kdo chce strávit následujících dvě stě dní ve vy-
hřátém domě a  beze strachu z  vysokých účtů už je 
na cestě. Kam? 
Do prodejny ekobriket Biomac v areálu PKS na Tře-
bíčské ulici. Těšíme se na všechny milovníky levného 
a čistého tepla.             Článek je součástí placené inzerce.

Topná sezona vrcholí...

Vaše úkoly: • příjem a zpracování zakázek v SAP • organizace a koordinace 
seminářů se zahraničními partnery • činnosti v oblasti marketingu

Naše nabídka:
•  výkonu odpovídající ohodnocení 

a velmi dobré pracovní prostředí
•  zajímavou a zodpovědnou 

pracovní náplň
•  intenzivní zaškolení  

a zapracování
• možnost dalšího vzdělávání
• 5 týdnů dovolené

Vaše vypovídající podklady zašlete prosím na: zamestnani@wnt.com
WNT Česká republika s.r.o.  

Sokolovská 250, 594 01 Velké Meziříčí 

Váš profil:
• ukončené stredoškolské vzdělání
• komunikativní znalost AJ nebo NJ
• aktivní znalost MS Office
• zkušenosti z podnikové praxe vítány
• jisté vystupování a komunikativnost
•  organizační dovednosti, flexibilita  

a loajálnost
• znalost práce v SAP výhodou

WNT je dynamická a v Evropě expandující prodejní
organizace nástrojů pro třískové obrábění.
Pro posílení našich prodejních služeb v centrále
ve Velkém Meziříčí hledáme kandidáta
na pozici

Obchodní referent-ka do zákaznického centra

Vaše úkoly: • příjem a zpracování zakázek v SAP • technicko-obchodní 
poradenství • práce v „nestandardním směnovém“ režimu

Naše nabídka:
•  výkonu odpovídající 

ohodnocení a velmi dobré 
pracovní prostředí

•  zajímavou a zodpovědnou  
pracovní náplň

•  intenzivní zaškolení  
a zapracování

•  možnost dalšího vzdě-
lávání

• 5 týdnů dovolené

Vaše vypovídající podklady zašlete prosím na: zamestnani@wnt.com
WNT Česká republika s.r.o.  

Sokolovská 250, 594 01 Velké Meziříčí 

Váš profil:
•  ukončené středoškolské vzdělání tech-

nického směru
• komunikativní znalost AJ nebo NJ
•  zkušenosti z podnikové praxe na pozicích  

- technolog/programátor, technik obrábění 
nebo obchodně-technický prodejce ná-
strojů pro třískové obrábění vítány

• znalost práce v SAP výhodou
• jisté vystupování a komunikativnost
•  organizační dovednosti, flexibilita  

a loajálnost

WNT je dynamická a v Evropě expandující prodejní
organizace nástrojů pro třískové obrábění.
Pro posílení našich prodejních služeb v centrále
ve Velkém Meziříčí hledáme kandidáta
na pozici

Obchodně-technický referent-ka s praktickými znalostmi 
třískového obrábění kovů

Nepůjde el. proud: 
Dne 11. 2. od  7.30 do  15.30, 
Třebíčská 1297/52 (budova ná-
draží), RD K/5857.                E.ON

EURODECK, s.  r.  o.
Závist 21, Velké Meziříčí

Přijme pracovníky  na pozici
TRUHLÁŘ, LAKÝRNÍK

Požadujeme: vyučení v oboru, 
zodpovědný přístup, 
kladný vztah k práci.
Nástup možný ihned.

Kontakt:  Zeman Pavel – 
– tel.: 739 094 615, 

e-mail: zeman@eurodeck.cz

- PRACOVNÍKA
NA OBSLUHU CNC 

OHRAŇOVACÍHO LISU

STŘEDA  4. 2. v 18.00 v Restaurantu Panorama
KAMEVÉDA – PŘEDNÁŠKA O VÝCHOVĚ DĚTÍ

přednáší PAVEL ZACHA

PORADNY NA MĚÚ:

▶ ▶ SOS – pravidelná 
poradna 

 (sdružení obrany 
spotřebitelů) 

středa 14–16 hodin v nové 
budově MěÚ 

(obecní živnostenský úřad, 
dveře č. 4).

▶ ▶ Občanská poradna 
– odborné sociální poraden-

ství občanům. Středy v sudých 
týdnech 11.30–15.00 hodin 

v budově MěÚ VM,  
zasedací místnost, 2. patro. 

Tel.: 721 137 458 
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společenská rubrika

kino jupiter club – únor 2015

Jupiter club 
Velké Meziříčí 

11. 2. v 18.00
velký sál

Informace na tel.:
566 782 004, 566 782 005

Prodej vstupenek
na programovém 

oddělení Jupiter clubu,
Náměstí 17,

Velké Meziříčí. 

Vlastivědná a genealogická společnost 
při Jupiter clubu Velké Meziříčí
Plán přednášek únor 2015
probíhají v předsálí kina od 15.30 hodin

  3. 2. Nové objevy v Tasově, přednáška Mgr. Pavel Kryl, 
   Prof. PhDr. Josef Unger, CSc.
10. 2. Severní Francie, přednáška Josef Sedlák
17. 2. Výstava o generálu Lužovi, vernisáž
   JUDr. Jaroslav Pavlas, Ph.D.
24. 2. Knihovny ve Velkém Meziříčí, přednáška
   PhDr. Marie Ripperová
                                                                   Změna programu vyhrazena.

Pamětní medaile 
z vánočního koncertu 

Tóny vévodkyně 
Eleonory, 

které jsou vyrobeny 
z dančího paroží, 

jsou ještě v prodeji
 na OÚ v Netíně za 350 Kč. 

Kontakt: 721 423 232.

● Středa 4. 2. v 16 hodin
PADDINGTON
Dobrodružná rodinná komedie 
Velké Británie/Francie 2014, čes-
ký dabing. Vstupné: 110 Kč, 98 
minut, přístupný.
● Středa 4. 2. v 19.30 hodin
HACKER
Kriminální drama USA 2015, čes-
ké titulky. Vstupné: 110 Kč, 132 
minut, mládeži přístupný od 12 let.
● Pátek 6. 2. v 19.30 hodin
ODPAD
Dobrodružné drama Brazílie/Vel. 
Británie 2014, české titulky. Režie 
S. Daldry. Vstupné: 100 Kč, 113 
min., mládeži přístupný od 12 let. 
● Sobota 7. 2. v 19.30 hodin
NEZLOMNÝ
Přežití. Odhodlání. Vykoupení.
Válečné drama USA 2015, české 
titulky.  Režie A. Jolie. Vstupné: 
120 Kč, 137 minut, mládeži pří-
stupný od 12 let.
● Neděle 8. 2. v 16 hodin
VELKÁ ŠESTKA
Rodinná, akční animovaná ko-
medie USA 2014, český dabing.
Vstupné: 120 Kč dospělí, 100 Kč 
děti, 92 minut, přístupný.
● Neděle 8. 2. v 19.30 hodin
FOTOGRAF
V  příběhu volně inspirovaném 
osudy světoznámého českého fo-
tografa Jana Saudka se vracíme 
k  některým zásadním křižovat-
kám života umělce obdařeného 
nejedním výjimečným talentem. 
Film ČR 2015. Režie I. Pavlásko-
vá. Hrají K. Roden. V. Cibulková, 
Z. Vejvodová, M. Málková. Vstup-
né. 110 Kč, 133 minut, mládeži 
přístupný od 15 let.
● Středa 11. 2. v 19.30 hodin
BABOVŘESKY 3
Komedie ČR 2014. Režie Z. Tro-
ška. Hrají L.  Langmajer, L. Von-
dráčková, J. Dolanský, V. Žilková.
Vstupné: 120 Kč, 103 minut, mlá-
deži přístupný.
● Pátek 13. 2. v 19.30 hodin, ne-
děle 15. 2. v 19.30 hodin
PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI
Romantické drama USA 2015, 
české titulky. Režie S. Taylor-John-
son. Vstupné: 130 Kč, 124 minut, 
mládeži přístupný od 15 let.
● Neděle 15. 2. v 16 hodin
VELKÁ ŠESTKA – Rodinná, 
akční animovaná komedie USA 
2014, český dabing. Vstupné: 
120 Kč dospělí, 100 Kč děti, 92 
min., přístupný.

● Středa 18. 2. v 19.30 hodin
KÓD ENIGMY
Válečné životopisné drama Velké 
Británie/USA 2014, české titulky. 
Vstupné: 110 Kč, 114 minut, mlá-
deži přístupný od 12 let.
● Sobota 21. 2. v 19.30 hodin
JUPITER VYCHÁZÍ
Scifi akční dobrodružná komedie 
USA 2015, české titulky. Hraje 
M.Kunis, Ch. Tatum. Vstupné: 
90 Kč, 125 minut, přístupný.
● Neděle 22. 2. v 16 hodin
SPONGEBOB VE  FILMU: 
HOUBA NA SUCHU
Animovaná rodinná komedie 
USA 2015, český dabing. Vstup-
né: 125 dospělí, 100 Kč děti, 84 
minut, přístupný.
● Neděle 22. 2. v 19.30 hodin
MORTDECAI: GRANDIÓZNÍ 
PŘÍPAD
Akční komedie USA, české ti-
tulky. Hraje J. Depp, G. Paltrow.
Vstupné:110 Kč, 97 minut, mlá-
deži přístupný od 12 let
● Středa 25. 2. v 19.30 hodin
SLÍDIL
Kriminální drama USA 2014, 
české titulky. Vstupné: 110 Kč, 
117 minut, mládeži přístupný.
● Čtvrtek 26. 2. v 19.30 hodin
PŘÍBĚH MARIE 
I vy máte svůj příběh. Těm, kte-
rým do  něj zasáhne nemoc, bo-
lesti či postižení, pomáhá ve Vel-
kém Meziříčí najít práci a  cestu 
zpět do života Liga vozíčkářů 
www.ligavozic.cz/velke-meziric
Na  film vás srdečně zve Jupiter 
club a Liga vozíčkářů
PŘÍBĚH MARIE – Film vypráví 
o dívce, která se naučila normál-
ně žít, ač byla od narození hluchá 
a slepá. Tento malý zázrak se ode-
hrál ve Francii na konci 19. stole-
tí. Životopisný film Francie 2014, 
české titulky. Vstupné 90 Kč, 95 
minut, přístupný.
● Sobota 28. 2. v 19.30 hodin
TEORIE VŠEHO
Životopisné romantické drama 
Velké Británie 2014, české titulky. 
Vstupné 120 Kč, 123 minut, pří-
stupný.

Změna programu vyhrazena!
Rezervace vstupenek na  www.
jupiterclub.cz, pokladna kina je 
otevřena hodinu před filmovým 
představením,  vstupenky lze za-
koupit také na program. odděle-
ní Jupiter clubu, Náměstí 17, VM, 
po–čt 8–16, pá 8–14 hodin.

❧ Prázdný je domov, smutno 
je nám všem, 
cestička k hřbitovu zůstala jen. ❧

Dne 7. února 2015 vzpomeneme 
3. smutné výročí úmrtí pana

Karla Bartuška 
ze Stránecké Zhoře.

Kdo jste ho znali a měli rádi, 
vzpomeňte s námi. 

S úctou a láskou stále vzpomínají 
manželka a děti s rodinami.

❧ Čas plyne, ale vzpomínky 
zůstávají. ❧

Dnes, 4. 2. 2015, uplynul  1 rok, 
kdy nás navždy opustil pan 

Jiří Kříž z Moravce.

S láskou vzpomíná rodina.

Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi. 

Děkujeme.

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

Dnes, 4. února, je tomu 1 rok, co 
od  nás odešel náš milý manžel, 
tatínek, dědeček, bratr, strýc, 
švagr a tchán, pan 
Miroslav Jágrik.

Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi. 

S láskou vzpomíná 
manželka Marie, děti s rodinami, 

sestra Viktorie s rodinou 
a ostatní příbuzenstvo.

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

Dne 7. 2. 2015 uplyne 7 let 
od úmrtí našeho manžela, tatín-
ka a dědečka, pana 

Josefa Kaštana z Jívoví.

Za tichou vzpomínku 
děkuje rodina.

Bjarni H. Thorssonautor

režie
Eduard Kudláč

FOTO: MARTIN FRIDNER
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Jupiter club uvede divadelní komedii
TÁTA ANEB „CAVEMAN SE STAL TÁTOU“ 

pátek 20. března 2015 od 19.30 hodin, velký sál Jupiter clubu
Vstupné: 220 Kč v předprodeji, na místě 250 Kč

Rezervace a prodej vstupenek na programovém oddělení JC, 
tel. 566 782 001, 004

Na podzim loňského roku uplynulo 70. výročí od smrti generála Voj-
těcha Borise Luži. Při této příležitosti se konala vzpomínková akce 
v Hřišti u Přibyslavi, kde byli generál i jeho pobočník zastřeleni český-
mi četníky. Společnost bratří Lužů připravila putovní výstavu o osob-
nosti gen. Luži, kterou slavnostně představila nejprve v jeho rodném 
městě Uherském Brodě, poté na  Univerzitě obrany v  Brně a  třetím 
městem, které bude na podnět Vlastivědné a genealogické společnosti 
při Jupiter clubu výstavu hostit, je Velké Meziříčí. 
Zveme vás na  slavnostní vernisáž, která se uskuteční v  úterý 
17. února 2015 v  15.30 ve  foyer kina a  v  kinosále. Účast přislíbi-
li představitelé města, zástupci Nadace bratří Lužů a  osobnosti 
zabývající se vojenskou historií. Výstava potrvá do  konce února.               
                                                 Výbor Vlastivědné a genealogické společnosti

Pocta generálu Lužovi

▶ 17. 2. Drahé kameny a jejich výjimečnost
Mgr. Šárka Koníčková, mineralogicko-petrografické oddělení, Morav-
ské zemské muzeum, Brno
▶   3. 3. Putování pod Everestem – BEng. David Fic, Jemnice
▶ 17. 3. Mistr Jan Hus jako základní postava české reformace
Doc. PhDr. Eva Melmuková Šašecí, historická společnost Veritas, o. 
s., Telč
▶ 31. 3. Pocta Františce Kyselkové – k 150. výročí narození sběratelky 
lidových písní. Pracovníci brněnského etnologického ústavu AV ČR, 
potomci sběratelky, zpěváčci a zpěvačky národopisného souboru Bí-
tešan a další hosté
▶ 14. 4. Konec druhé světové války na Třebíčsku
Mgr. Jaroslav Bašta, Muzeum Vysočiny Třebíč 
Místo konání: Zámek Třebíč, vždy v úterý v 17.30 hodin.                   -et-

Přednášky Muzea 
Vysočiny Třebíč

Sbor dobrovolných hasičů Lhotky zve na
OSTATKY – PRŮVOD MASEK OBCEMI KÚSKY, 

DOLNÍ RADSLAVICE, LHOTKY
14. února 2015

Večer taneční zábava v KD Lhotky 
se skupinou Žízeň. Sraz masek v 9.00 v KD

Něco málo o Sudoku: 
Hru sudoku vymyslel Ho-
ward Garns v  roce 1979 
a  publikoval ji v  pod ná-
zvem „Number Place“. 
Své velké obliby se dočkala 
v Japonsku, odkud se poz-
ději vrátila zpět pod ná-
zvem Sudoku. 
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DÁMSKÉ DECHOVÉ TRIO TRIFOGLIO – 5. 3. 2015
Jana Černohouzová – klarinet, Denisa Propilková – fagot 
Jana Kopicová – hoboj 
Dechové trio Trifoglio neboli Trojlístek je komorní soubor, jehož členky 
jsou vítězkami národních i mezinárodních soutěží. Nejsou však pou-
ze sólovými a komorními hráčkami. Každá z nich příležitostně hostuje 
v některém z českých nebo zahraničních orchestrů (orchestrální akade-
mie v Pražské komorní filharmonii, Orchestr mladých Evropské unie 
(EUYO), Moravská filharmonie, Berg). Repertoár tria obsahuje jak kla-
sické kusy (W. A. Mozart, L. van Beethoven), hudbu 20. století (E. Schul-
hoff, H. Tomasi), tak skladby českých skladatelů (F. X. Dušek, F. V. Kramář, 
B. Martinů, K. Slavický) a různé transkripce moderní a populární hudby. 
Vstupné: 150/120 Kč. Prodej vstupenek na programovém oddělení Jupi-
ter clubu, Náměstí 17, Velké Meziříčí.
Nad rámec programu krátce vystoupují před koncerty talentovaní 
žáci ZUŠ Velké Meziříčí. Těmito produkcemi v souvislosti s koncerty 
špičkových umělců podporujeme unikátní vzdělávací systém našeho 
hudebního školství. Koncerty se konají v sále Jupiter clubu v 19 hodin. 
Změna programu vyhrazena.                                                             -prog-

diVadelní sezona jaro 2015

▶ ▶ Divadlo Palace – neděle 15. března 2015 – PRACHY 
Obrovský balík peněz může člověku naprosto rozvrátit život. Hrají: 
O. Vetchý, Vanda Hybnerová, Richard Trsťan, Nela Boudová a další
▶ ▶ Divadelní společnost APP art – neděle 12. dubna 2015 od 19.30
TEĎ NE – Frederik je úspěšný muž. Má krásnou ženu, dobré postave-
ní, prosperující firmu. Jednoho dne ale srazí autem bezdomovce a vů-
bec netuší, jak se tato událost vepíše do jeho života.
Hrají: Michal Dlouhý, Kristýna Frejová, Filip Čapka/David Punčo-
chář, Jana Kotrbatá a další
▶ ▶ Klicperovo divadlo Hradec Králové 
středa 22. dubna 2015 od 19.30 hodin – KOULE 
Atletická královna Milena už chřestí svými zlatými šperky a blíží se 
k vám… V hlavní roli Pavla Tomicová 
▶ ▶ Studio DVA úterý 12. květen 2015  – HLAVA V PÍSKU 
– Komedie o příběhu, který dojal celé Maďarsko.  
Příběh o lásce až za hrob. Hrají: Jan Potměšil a Ivana Chýlková
Rezervace míst na programovém oddělení, tel.: 566 782 004, 001. 

Cena permanentky 1.000 Kč, jednotné vstupné 300 Kč. 
Změna programu vyhrazena.                                                                     -prog-

kph – sezona 2015

HÁZENKÁŘSKÝ 
PLES

sobota 7. 2. 2015 
20.00 

Hasičská zbrojnice
hraje Maraton

SDH Velké Meziříčí 
pořádá HASIČSKÝ PLES

28. 2. 2015 od 20.00
sál hasičské zbrojnice
hudba: MARATON. 

Předprodej: po 23. 2., st 25. 
2. a pá 27. 2. 13–15 hodin 

v hasičské zbrojnici. 

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených
dětí v ČR, z. s. klub Velké Meziříčí

Vás zve na

7. 2. 2015 | KD Uhřínov od 20:00 
 hudba: BEAT BAND 

 Vstupné: 100,- | Rezervace: 777 819 707, volat po 19:00 

Host: VENDULA

                 P
ŘÍHODOVÁ

Mediální partneři:

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí 
v ČR, z. s. klub Velké Meziříčí vás zve na

7. 2. 2015 KD Uhřínov od 20.00
hudba Beat Band a hostem Vendula Příhodová

Vstupné 100 Kč
Rezervace tel.: 777 819 707, volat po 19.00

Mediální partner týdeník

XX. Tradiční hasičský ples v Osové Bítýšce
14. 2. 2015 ve 20.00

Centrum kultury, sportu a zájmové činnosti
hudba Tata Band, cimbálová muzika Grajcar

SPORTOVNÍ MAŠKARNÍ PLES
21. 2. 2015 v Osové Bítýšce, hudba M. E. Š.

TJ Efekt Křižanov zve
na 14. BABSKÝ BÁL –  6. února 2015

Katolický dům od 20.00, Průvod masek 21.00
PŮLNOČNÍ PŘEKVAPENÍ!

Hraje skupina M. E. Š.

plesoVá  sezona  2015

ve 14.00  a v 18.00
velký sál Jupiter clubu
Info tel.: 566 782 001 (004)

Divadelní spolek Tastyjátr při TJ Sokol Tasov
Vás srdečně zve na divadelní představení:

Budeme se na Vás těšit
12. 2 . 2015 v 18.58 hod.
v novém sále JC Velké Meziříčí

Předprodej  vstupenek na programovém oddělení JC a hospůdce  U Dalasa 
od 19. 1. 2015, cena vstupenky 80,- Kč.

ˇ
Dějiny a historie nás míjí tak rychle,

že si to ani neuvědomujeme.
Užíváte si dostatečně současnost?

Aeroklub Křižanov pořádá 
LETECKÝ BÁL – 14. 2. 2015 ve 20.00 

Katolický dům Křižanov, hudba Drink

20. VÍDEŇSKÝ 
SOUSEDSKÝ BÁL

7. 2. 2015 
KD Vídeň

20.30 předtančení
Hudba: F-Box

Ochotnický soubor 
Becheráček  pořádá 
v sobotu 7. 2. 2015 

KD Radostín n. Osl. 
16. MAŠKARNÍ  

PLES  OCHOTNÍKŮ
hudba: KOZÉNKA 

BAND

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí a Taneční škola Starlet Brno 
manželů Buryanových pořádá

v pátek 20. 2. 2015

BAREVNÝ PLES 
(platí pro oba kurzy) velký sál JC 19–23 hodin

hudba: M.E.Š., reprodukovaná
Vstup: pro veřejnost 130 Kč vč. místenky, 

účastníci kurzu zdarma. Vstup pouze ve společenském oděvu.
Rezervace a prodej vstupenek na tel.: 566 782 004, (001), 
programové oddělení po–čt 8–16 hodin, pá 8–14 hodin.

Loutkoherecký soubor při Jupiter clubu Velké Meziříčí 
zve všechny malé diváky na pohádku s loutkami

POKLAD 
NA KRÁSNÉ HOŘE

sobota 7. a 21. února 2015  v 15.00 malá scéna Jupiter
clubu. Vstupné 40 Kč. 

Rezervace vstupenek na tel.: 566 782 001, (004), programové oddě-
lení Jupiter clubu, po–čt 8–16 hodin, pá 8–14 hodin. Rezervované 
vstupenky je nutné vyzvednout do pátku před termínem divadla. 

Výjimka v sobotu, a to po předchozí tel. domluvě nejpozději 
do 14.45 hodin, poté jsou vstupenky dány do volného prodeje.začátek ve 20.00

Oslavické
masopustní slavnosti 

6. – 8. 2. 2015

PÁTEK

    v kulturním domě

Výčep
SOBOTA

10:30 Průvod masek20:00 Taneční zábava se skupinou 
FRAMIL

NEDĚLE
13:30 

Dětský karneval 

se skupinou 

PASTELKI

vstup zdarma

Jupiter club uvede divadelní pohádku Divadla Scéna Zlín
O KOCOURU MIKEŠOVI
Neděle 1. března 2015 od 15 hodin

velký sál Jupiter clubu (vyvýšené hlediště), vstupné: 60 Kč
Rezervace a prodej vstupenek na programovém oddělení JC, 

tel.: 566 782 00, 004
Změna programu vyhrazena

Jupiter club 
připravuje pořad 

s Michalem Nesvadbou

MICHALŮV 
SALÁT 

neděle 29. března 
od 15.00 hodin, 

Jupiter club
informace na programo-

vém oddělení JC, 
tel.: 566 782 001, 004.
Zdroj: www.facebook.com/

jupiter club

FAJTFEST ples
6. 3. Nový Svit VM

19.00 
2. ročník 

Večerem vás bude provázet 
čochová kapelka 

DEMONIUM (songy 
od GREEN DAY, METALLICA, 

NIRVANA atd.). 
Oživením se stane určitě 

i českobudějovický 
SYSTEM OF A DOWN revival. 

Start s bohatou tombolou 
je stanoven na 19.00 

Srdečně zvou pořádající 
FAJTFESTcrew.
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Fotbalová přípravka ročník 2006 
sehrála poslední lednovou neděli 
v zimním období již šestý turnaj. 
Ten se konal v Třebíči v hale ja-
derné elektrárny.
Turnaj absolvovalo 13 chlapců 
z  osmnácti, kteří se pravidelně 
připravují na  trénincích 3× týd-
ně. Stejně jako v předcházejících 
turnajích bylo jediným kritéri-
em výběru rovnoměrné vytížení 
a stejná příležitost všech hráčů.
Turnaj skončil pro nás úspěšně. 
Z  devíti účastníků jsme obsadili 
první místo, před Znojmem a FŠ 
Třebíč. Kluci předčili své soupeře 
soustředěností na  hru a  velkým 
úsilím na  hřišti. Prezentovali se 
také dobrou prostorovou orien-
tací při hře.
Úspěšné vystoupení je pro malé 
fotbalisty příslibem pro další klá-
ní se svými vrstevníky.

-nov-, foto: archiv FC VM

Malí fotbalisté se na turnaji předvedli dobře
Hráči z Velkého Meziříčí a přilehlého okolí se zúčastnili další spor-
tovně-společenské šachové akce v  krajském městě. Šlo o  I. ročník 
soutěže „O radniční pivovarský korbel“. Konkrétním místem konání 
se staly historické sklepní místnosti Radniční pivovarské restaurace, 
jež se nachází přímo na ústředním Masarykově náměstí. Přijeli sem 
nejenom šachisté z Vysočiny, ale také z jiných oblastí Moravy a Čech 
– nu a  dorazili dokonce i  zájemci z  Rakouska; takže konkurence se 
pro Velkomeziříčské ukázala být až příliš silnou a žádné větší naděje 
si proto reálně dělat nemohli. Kvitovali tak s povděkem alespoň velmi 
chutný oběd – a kdo by si snad myslel, že se u oběda a o pauzách mezi 
jednotlivými koly pila ve stylizovaném pivovarském podniku hlavně 
limonáda, ten by se pochopitelně poněkud dost naivně mýlil čili pro-
jevoval by velice nelogický úsudek.
Konečné pořadí nejlepších:
1. František Vrána ŠK Staré Město 7,5b./51,5
2. Lubomír Šilar TJ Energetik Chvaletice 7 b./51,0
3. Václav Pekař Jiskra Litomyšl 6,5 b./50,0
4. Lubomír Bukáček ml. TJ Žďár n. Sáz. 6,5 b./47,0
5. Filip Holý TJ Sokol Plzeň-Letná 6,5 b./45,0
6. Josef Kratochvíl ŠK Lokomotiva Brno/VM 6 b./53,5
7. Pavel Švanda ŠK Gordic Jihlava 6 b./50,0
8. Zdeňka Blűmelová Slavia Kroměříž 6 b./45,5
9. Jindřich Melich TJ Praha-Pankrác 6 b./42,5
10. Ondřej Cháb SŠK Cejle 5,5 b./49,5
Ostatní hráči z Velkomeziříčska:
31. M. Čtveráček 4,5 b./37,0 – 41. M. Kučera 4 b./36,0 – 44. J. Zeman 
3,5 b./35,5 – 48. V. Pařil 3 b./33,0 – 52. J. Dvořák 3 b./28,5 atd.
Hrálo se na 9 kol, tempem 2×10 minut na partii.
Josef Kratochvíl z VM, nastupující za Lokomotivu Brno, byl nasazen 
jako turnajová dvojka, a tak ani on nakonec nemohl být se svým umís-
těním spokojen – zatímco kdokoliv z ostatních Meziříčáků by po 6. 
příčce tabulky milerád hrábl všemi deseti, a kdyby se zul, tak určitě 
i všemi dvaceti… 

Šachisté sehráli turnaj 
v Jihlavě

-vp-

Turnaj v Bystřici sehráli po od-
řeknutí 2 týmů pouze 4 druž-
stva a  to dvoukolově. Zápasy 
s  Měřínem se hrály převážně 
na  jednu branku a  naši v  nich 
naprosto dominovali. Dvoj-
zápas proti České Třebové byl 
naším nejlepším vystoupením 
na  turnaji a  byl příkladně od-
bojován. Vítězem turnaje se 
staly Kohoutovice. Soupeř nebyl 
po žádné stránce kvalitnější, ale 
pouze šťastnější a produktivněj-
ší. V  tomto dvojzápase náš tým 
nastřelil bez přehánění 8 tyček. 
V naší brance podal životní vý-
kon Kuba Holán a  po  zásluze 
byl vyhlášen nejlepším branká-
řem turnaje. Nejlepším střelcem 
se stal Milan Smejkal. Obrana 
ve složení Musil, Jaitner a Pave-

lec hrála zodpovědně a hrubých 
chyb bylo tentokrát minimum. 
Ofenziva ve složení Smejkal, Vo-
šmera a Valík byla mnohem pro-
duktivnější, než bývá zvykem, 
ale stále byla za  očekáváním 
a mnoho tutových šancí zůstalo 
nevyužito. Celkový herní pro-
jev nebyl špatný, ale k absolutní 
dokonalosti stále velmi vzdále-
ný. Čeká nás ještě spousta práce 
v tréninku.
FC VM – Brno Kohoutovice 1:2 
a 2:3
FC VM – Česká Třebová 2:1 
a 2:1
FC VM – Měřín 8:0 a 5:1
Nastoupili: Smejkal Milan 8, 
Musil Vít 5, Vošmera Tomáš 4, 
Pavelec Radek, Jaitner Lukáš 
a Valík Vráťa po 1 gólu.

V Bystřici byli mladší 
fotbaloví žáci 2003 
nakonec druzí

-fcvm-

Provozní doba 
vleku na sjezdovce
Velký vlek
Po–Čt: 9.00–20.00 
Pá: 9.00–21.00
So: 8.00–21.00
Ne: 8.00–20.00
Dětský vlek
Po–Pá: 14.00–18.00
So–Ne: 9.00–18.00

-skivm-

Lyžování na sjezdovce je v plném 
proudu, v provozu jsou všechny vleky

Ski klub Velké Meziříčí využil současného počasí k dosněžení dalších částí sjezdovky na jarní prázdniny. 
O uplynulém víkendu to bylo na Fajtově kopci jako na „pražském mostě“. Všechny tři vleky, restaurace, ski 
bar i půjčovna lyžařského vybavení jely naplno. Text a 2× foto: Petr Zezula

Dorost
VSK Technika Brno – HHK VM 
11:3 (3:0, 2:1, 6:3)
Branky a asistence HHK: 21. Srba 
(Dundálek), 43. Havliš (Karásek), 
57. Karásek (Přinesdomů).
Sestava HHK: Pestr – Kampas 
F., Karásek, Přinesdomů, Báňa 
M. – Srba, Dundálek, Kapusta 
O. – Kameník, Burian M., Pavel-
ka – Procházka, Havliš, Třeštík – 
Strádal D.
Rozhodčí: Antonín – Opravil, 
Mikoviny. Vyloučení: 2:4, vy-
užití: 2:0, v  oslabení: 0:0. Stře-
ly na  branku: 48:20 (20:4, 10:7, 
18:9) Diváci: 36
K  dalšímu mistrovskému utkání 
odcestoval dorost do nedalekého 
Brna, kde vyzval místní Techni-
ku. 
Trenér Štěpánek povolal do druž-
stva čtyři hráče ze starších žáků. 
V  brance si odbyl premiéru, 

za  dorost Mirek Pestr. Naši do-
rostenci hráli s  lídrem krajské  
ligy vyrovnanou partii. Velká 
škoda posledních devíti minut 
třetí třetiny, kdy se hráči Techni-
ky prosadili hned čtyřikrát. 
Ostatní výsledky 20. kola:
Orlová – Technika Brno 6:2
Valašské Meziříčí – Uherský 
Brod 8:2
Hodonín – Kroměříž 3:6
Ostatní výsledky 21. kola: 
Uherský Brod – Hodonín 5:6
Brumov-Bylnice – Valašské Me-
ziříčí 2:10
Dohrávka 17. kola: 
Valašské Meziříčí – Orlová 5:5
Žáci HHK
Mladší a starší žáci utkání s Pel-
hřimovem pro nemoc odložili.
Program mládeže na  tento tý-
den:
Sobota 7. 2. HHK mladší žáci – 
HC Ledeč n. S., začátek utkání 

v  9.30 (zimní stadion – Velké 
Meziříčí)
Sobota 7. 2. – HHK starší žáci – 
HC Ledeč n. S., začátek utkání 
v  11.30 (zimní stadion – Velké 
Meziříčí)
Neděle 8. 2. HC Pelhřimov – HHK 
mladší žáci, začátek utkání v 15.15 
(zimní stadion – Pelhřimov)
Neděle 8. 2. HC Pelhřimov – 
HHK starší žáci, začátek utkání 
v  17.15 (zimní stadion – Pelhři-
mov).
Tabulka krajské ligy dorostu 
po 21. kole

Hokejový dorost prohrál s Technikou 
Brno, žáci utkání pro nemoc odložili

1. Orlová 20 17 1 2 133:42 35

2. Brno 20 14 2 4 102:46 32

3. Val. Meziříčí 20 14 2 4 129:58 30

4. Hodonín B 22 10 1 11 89:117 21

5. Kroměříž 19 7 1 11 68:80 15

6. Brumov-Bylnice 20 6 3 11 68:93 15

7. Vel. Meziříčí 22 3 2 17 56:131 8

8. Uherský Brod 19 3 0 16 42:120 6

-hhk-

St 4. 2. 10.00–11.30
Čt 5. 2. 17.00–18.30
Pá 6. 2. 10.00–11.30
So 7. 2. 14.15–15.45
Ne 8. 2. 14.00–15.30
Út 10. 2. 15.15–16.45
Čt 12. 2. 17.00–18.30
So 14. 2. 13.30–15.00
Ne 15. 2. 13.30–15.00
Út 17. 2. 15.15–16.45
Čt 19. 2. 17.00–18.30
So 21. 2. 14.15–15.45
Ne 22. 2. 14.00–15.30
Út 24. 2. 15.15–16.45
Čt 26. 2. 17.00–18.30
So 28. 2. 13.30–15.00
Ne 1. 3. 14.30–16.00
Vstupné: bruslící 20 Kč, dopro-
vod 10 Kč

Veřejné 
bruslení

1. přátelské utkání
FC VM B – TJ Jiskra Dobronín 
2:3 (0:2)
Rozhodčí: Štefka. Diváci: 10. 
Branky: Liška (55.), J. Kafka (75.) 
– Horáček (30.), Macek (45.), 
Laňka (53. pen.). Sestava: Sysel 
– Vítek, O. Kafka, Halámek, J. 
Kafka – Nevorál, Bradáč, Ráček, 
Jakeš – Dostál, Liška, náhradníci: 
Polák, Bublan.
Po  třech absolvovaných kondič-
ních trénincích jsme nastoupili 
k  prvnímu přátelskému zápasu 
proti účastníku I. A  třídy Do-

bronínu. Těsně před zápasem vy-
padli pro marodku dva obránci 
Maloušek a  Malec. Musel jsem 
zaimprovizovat a posunout Vítka 
na  pravého obránce. Do  útoku 
se postavil nově David Dostál, 
který přišel na  zkoušku z  Březí-
-Březské. Bohužel odehrál jen 15 
minut, protože při vzájemném 
souboji s  hostujícím obráncem 
upadl a poškodil si kotník. 
Nešlo nám o  výsledek, ale o  na-
sazení a odběhání celého zápasu. 
Naší Achillovou patou byla finál-
ní a  předfinální přihrávka, která 

vedla k  okamžitému nabídnutí 
míče soupeři. Jediný, kdo by sne-
sl měřítko, byl velmi dobře chy-
tající David Sysel, který výborně 
četl hru a  vyzdvihl se perfektní-
mi zákroky, dalším je dorostenec 
Michal Nevoral, který si dělal 
na hřišti, co chtěl. Je to teprve prv-
ní přátelské utkání a  já doufám, 
že pořádně odtrénujeme v  zimní 
přípravě a dostaneme se do formy, 
která nás zdobila v podzimní čás-
ti. Tento týden hrajeme v  neděli 
ve 14.00 na umělé trávě proti Vel-
ké Bíteši. 

Fotbalové béčko podlehlo Dobronínu

-ls-
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Každoročním vrcholem zimní 
přípravy mladších dorostenců 
na  jarní část soutěže je domácí 
turnaj Velmez Cup a  ani letošní 
rok nebyl výjimkou. I přes men-
ší problémy s obsazením turnaje 
kvůli chřipkové epidemii, se po-
dařilo turnaj obsadit kvalitními 
týmy, byť jen pěti. Hrací systém 
byl zvolen každý s každým s hra-
cím časem 1×30 minut.
V  prvním utkání jsme se střetli 
s hráči TJ Sokol Nové Veselí, kte-
ří se perou o  medailové pozice 
prvoligové tabulky. Obě družstva 
předváděla ospalý výkon a  bylo 
vidět, že pro naše hráče je to prv-
ní utkání po  zimní přípravě. Se 
soupeřem jsme drželi krok, ale 
neustále jsme dotahovali nejtěs-
nější vedení. Kolem 20. minuty 
se soupeři díky našim nepřesnos-
tem v rozehrávce rychlého útoku 
podařilo odskočit na  rozdíl čtyř 
branek, který udržel až do závěru 
utkání (17:21).
Druhé utkání jsme sehráli proti 
celku Sokol Juliánov. Vstoupili 
jsme do něj velmi „vlažně“, což 
soupeř dokonale využil a prohrá-
vali jsme 0:3. V  bráně předvedl 

několik výborných zákroků Fran-
ta Kratochvíl a udržel naše nadě-
je na dobrý výsledek. Postupně se 
naše hra zlepšila a  i přes značné 
nepřesnosti jsme dokázali v závě-
ru překlopit vedení na naši stranu 
a  vyhrát nejtěsnějším rozdílem 
14:13.
Třetí utkání proti Sokolu II. Pro-
stějov jsme měli v podstatě celou 
dobu pod kontrolou a  udržovali 
si 1–3 brankové vedení. V bráně 
spolehlivě chytal Vojta Drápela. 
V  závěru jsme žádné drama ne-
připustili a  vyhráli opět o  jednu 
branku, a to 18:17.
Do  posledního utkání jsme 
vstoupili proti aktuálně nejlep-
šímu celku Slovenska v  katego-
rii ml. dorostu ŠKP Bratislava, 
zároveň to byl souboj o  druhé 
místo na  turnaji. Začátek byl 
vyrovnaný a oba soupeři se pře-
tahovali o  nejtěsnější vedení. 
V 10. minutě si ale soupeř díky 
větší aktivitě spojek vybudo-
val tříbrankový náskok. Změ-
na brankáře a  zpřesnění našich 
útočných akcí vedlo k vyrovnání 
brankového poměru a  soupeř 
bral oddechový čas. V další fázi 

jsme opět dotahovali nejtěsnější 
náskok soupeře. V  závěru jsme 
neproměnili vyloženou šanci 
a  dvakrát jsme zbrkle zakonči-
li. Soupeř tak nakonec zvítězil 
o jednu branku 16:17.
Dobře obsazený turnaj splnil 
účel a  velmi dobře zapadnul 
do  přípravy. Všichni hráči ode-
hráli potřebné minuty a  nazna-
čili nám nedostatky. Družstvo 
mělo radost, že po  třech letech 
se konečně také podařilo získat 
v  našem turnaji pohár, i  když 
mohl být ještě o  jeden stupínek 
vyšší.
Výkon družstva měl stoupající 
tendenci, což je příslib do první-
ho „jarního“ utkání, které sehra-
jeme již v pátek 6. února v Juliá-
nově (předehrávka 13. kola).
Kromě ocenění družstev byli 
vyhlášeni i  nejlepší jednotlivci: 
nejlepším střelcem turnaje byl 
vyhlášen domácí Martin Janí-
ček s  31 vstřelenými brankami, 
nejlepším brankářem se stal 
z  ŠKP Bratislava Jakub Ďorko 
a  nejlepším hráčem byl ze So-
kola Juliánov Vojtěch Václav.
Oddíl házené touto cestou děkuje 

všem, kdož se podíleli na organi-
zaci turnaje, a  firmě Poex Velké 
Meziříčí, a. s., za hodnotné ceny 
pro družstvo. Mediálním partne-
rem házené je týdeník Velkome-
ziříčsko.
Výsledky našeho družstva:
TJ Sokol Velké Meziříčí – TJ So-
kol Nové Veselí 17:21
TJ Sokol Velké Meziříčí – Sokol 
Juliánov 14:13

TJ Sokol Velké Meziříčí – Sokol 
II. Prostějov 18:17
TJ Sokol Velké Meziříčí – ŠKP 
Bratislava 16:17
Konečné pořadí:
 skóre body
1. Nové Veselí 83:51 8
2. Bratislava 59:52 6
3. Velké Meziříčí 65:68 4
4. II. Prostějov 56:72 1
5. Juliánov 50:70 1

Sestava a  branky: Drápela Voj-
těch, Kratochvíl František – Ja-
níček Martin (31), Stupka To-
máš (12), Frejlich Tomáš (6), 
Pažourek Tomáš (5), Buchta 
Dominik (5), Macoun Filip (3), 
Ambrož Michael (3), Babáček 
Kamil (1), Kavka Petr, trenér 
Šidlo Ladislav, vedoucí družstva 
Kácal Petr.

-šid-, foto: archiv házené

Mladší dorostenci házené na Velmez Cupu 2015 vybojovali třetí místo

Krajské přebory
Mistrovství Kraje Vysoči-
na v  kuželkách na  sto dvacet 
hodů se uskutečnilo ve  dnech 
24. a 25. ledna 2015 na kužel-
nách v  Třebíči, Jihlavě a  Pel-
hřimově. 
Naši kuželkáři se představili v ka-
tegorii mužů a seniorů. V mužích 
obsadil 7. místo Milan Souček 

výkonem 571 kuželek, čímž si 
vybojoval postup do  semifinále 
mistrovství České republiky. 
Vítězství v krajském přeboru zís-
kal jihlavský hráč Daniel Braun 
výkonem 602 kuželek. 
V  kategorii seniorů obsadil 25. 
místo Václav Baloun výkonem 
518 kuželek, 36. místo Míla La-
vický výkonem 482 kuželek a 39. 

místo Jirka Starý výkonem 468 
kuželek. Výborně si v  této ka-
tegorie vedli i  naši odchovanci. 
Petr Března (TJ Třebíč) obsadil 
4. místo výkonem 567 kuže-
lek a Mirda Mátl (BoPo Třebíč) 
výkonem 556 kuželek 7. mís-
to. Oba si rovněž zajistili účast 
v  semifinále mistrovství České 
republiky.

Celkovým vítězem této kategorie 
se stal třebíčský Dalibor Lang vý-
konem 617 kuželek.
V semifinálových turnajích, které 
se uskuteční 14. února na kužel-
nách ve  Vyškově a  v  Kroměříži, 
přejme našim zástupcům dobré 
sportovní výkony a  úspěšný po-
stup na mistrovství České repub-
liky! 

Kuželkáři sehráli mistrovství Kraje Vysočina 
a postupují do semifinále mistrovství ČR

-bp-

Český hokejový výběr třinácti-
letých hokejových talentů Czech 
Knights (Čeští rytíři), který zane-
dlouho čeká mezinárodní turnaj 
v  Quebecu, trénoval na  zdejším 
stadionu minulý týden. Ve  Vel-
kém Meziříčí odehrál dva pří-
pravné zápasy na  20, 20 a  15 
minut čistého času proti výběru 
Kraje Vysočina ročníku 2001.
Oba zápasy měly skvělou úroveň. 
V  tom prvním zvítězili Czech 
Knights 7:2, ve druhém podlehli 
1:7. Výsledek ale nebyl podstat-
ný. Bylo určující, že hráči ode-
hráli dvě velice náročná utkání 
ve  vysokém tempu, v  závěru si 
ještě bohatě nacvičili samostatné 
nájezdy, ohodnotili zápas pořa-
datelé.
„Osobně si nepamatuji, že by si 
český třináctiletý výběr, sestave-

ný pro turnaj proti Kanadě, vedl 
proti starším týmům tak dobře. 
On vlastně ale nikdy neměl tak-
to kvalitní přípravu, jako se to 
snažíme dělat letos. Věřím, že 
to hráčům hodně prospěje jak 
z pohledu turnaje, tak z pohledu 
jejich celkového rozvoje,“ řekl 
po  turnaji hlavní manažer české 
výpravy Pavel Zacha z  Velkého 
Meziříčí.
Díky uvedenému soustředění 
zažil velkomeziříčský zimní sta-
dion i jednu nebývalou návštěvu 
Jaroslava Pouzara, trojnásobného 
držitele titulu Stanley Cup z  de-
vadesátých let dvacátého století. 
Ten do našeho města doprovázel 
svého syna, který je taktéž sou-
částí týmu Czech Knights.
Iva Horká (Zdroj: webové stránky 

Pavla Zachy.)

Český hokejový výběr třináctiletých hráčů Czech Knights trénoval na zimním 
stadionu v našem městě

Jaroslav Pouzar, trojnásobný držitel Stanley Cupu 
na zimním stadionu ve VM. Foto: Iva Horká

Hokejisté týmu Czech Knights odehráli přípravné zápasy 
také ve Velkém Meziříčí. Foto: Iva Horká

Nadstavbová část
6. kolo
O vítěze městské ligy
Agromotor Velké Meziříčí – SK 
Omega VB 5:2
Šlapal Z. 2, Toman, Vávra, Kavina 
– Černý 2
HC Lukáš – SK Netín 8:3
Petr 2, Bláha 2, Beránek 2, Kotr-
ba, Jirkovský – Beran 2, Průša
Sanborn Velké Meziříčí – Tech-
nické služby Velké Meziříčí 2:2
Bajer, Bukáček – Weiss, Šlapal O.
Horní Heřmanice – HC Pikárec 
4:2

Mejzlík Jar. 2, Šilhán, Horký – 
Jaša, Chrást
1. HC Lukáš 6 6 0 0 40:17 12

2. Sanborn VM 6 4 1 1 37:20 9

3. Tech. služby VM 6 4 1 1 37:21 9

4. Agromotor VM 6 3 1 2 28:20 7

5. SK Omega VB 6 3 0 3 24:30 6

6. SK Netín 6 1 0 5 22:38 2

7. Horní Heřmanice 6 1 0 5 16:42 2

8. HC Pikárec 6 0 1 5 20:36 1

O postup do extraligy
SPL Radostín nad Oslavou – SK 
Mostiště 4:3
Láznička 2, Hubený, Vítek – Bu-
rian F. ml. 2, Vidlák

HCF Dráhy Velké Meziříčí – 
HC Benetice 4:6
Vítek 3, Širhal – Jakšík 2, Miku-
láš, Letmajer, Rygl, Kašpar 
Auto Dobrovolný Velké Meziří-
čí – NHÚ Balinka Velké Meziří-
čí 3:4
Nedoma, Dohnal, Vlach – Strá-
dal, Uchytil, Cink, Navrátil
SK Afcon Kunšovec Velké Mezi-
říčí – SK Vídeň 7:7
Pavlíček 3, Jankovský 2, Nováček, 
Strnad
– Pálka 3, Pospíšil, Navrátil, Vy-
hlídal, Nedoma

O konečné umístění v 1. lize
(1.–8. místo)
HC Křižanov – HC Bory 6:3
Horký 4, Kružík 2 – Pokorný 2, 
Váša
Kabadesign VM – SK Stránecká 
Zhoř 8:2
Hamáček 2, Vacula, Komí-

nek, Štěpánek, Kylíšek, Pelíšek, 
Wasserbauer – Bartušek, Kopřiva
River VM – HC Tasov 1:3
Rous – Turek, Grec, Švec
HC Křižanov – SK Lavičky 4:11
Horký 2, Štěpánek, Běhal – Skry-
ja 4, Nevěčný 2, Polák 2, Štěpánek 
2, Hejl
1. SK Lavičky 6 5 0 1 35:17 10
2. Farma Měřín 5 4 0 1 21:15 8
3. HC Tasov 6 3 1 2 20:20 7
4. River VM 6 3 0 3 25:23 6
5. Kabadesign VM 6 2 1 3 25:25 5
6. HC Bory 5 2 0 3 19:23 4
7. HC Křižanov 6 2 0 4 22:30 4
8. SK Stránecká Zhoř 6 1 0 5 16:30 2

-vid-

1. SPL Radostín nad Osl. 5 5 0 0 25:8 10
2. SK Mostiště 6 5 0 1 33:17 10
3. NHÚ Balinka VM 6 3 0 3 23:26 6
4. Auto Dobrovolný VM 5 2 1 2 20:17 5
5. HC Benetice 5 2 0 3 23:26 4
6. HC Ořechov 5 2 0 3 19:25 4
7. SK Afcon Kunšovec VM 5 1 2 2 20:28 4
8. SK Vídeň 5 1 1 3 21:28 3
9. HCF Dráhy VM 6 1 0 5 22:32 2

Městská hokejová liga dohrává šesté kolo nadstavbové části

FC VM – FC Vysočina Jihlava juniorka 2:3 (1:1)
Branky: 16. Mucha Z., 79. Demeter – 19. Kriegsmann, 51. Hron, 53. 
Kosak. Sestava FC VM: Simandl – Mucha Z., Mucha P., Šimáček, 
Krejčí – Vyskočil, Pokorný, Durajka, Smejkal, Demeter – Simr, stří-
dali Bouček a Malec. Rozhodčí – Machát, Rosický, Polák. ŽK: bez. 
Diváci: 35.
Domácí byli v prvním poločasu fotbalovější a mrzel je neproměněný 
pokutový kop Demetera. Nástup do druhého poločasu vyšel hostům, 
kteří dokázali využít dvou zaváhání domácí obrany a dali tak dárek 
svému trenérovi Pavlovi Procházkovi k životnímu jubileu. -myn-

Fotbalisté prohráli 
s jihlavskou juniorkou

kdy a kaM

Na hokej na zimní stadion
v  sobotu 7. února v  9.30 HHK 
mladší žáci – HC Ledeč nad Sá-
zavou,
v 11.30 HHK starší žáci – HC Le-
deč nad Sázavou
v  17.45 HHK B – HC Spartak 
Velká Bíteš B
Na házenou do haly za Světlou 
v  sobotu 7. února v  10.00 II. 
liga starší dorostenky – HC Os-
trava,
ve 12.00 II. liga ženy – nadstavba 
– KH Orel Paskov



stRana 12 www.VelKomezIRIcsKo.cz | číslo 5 | 4. únoRa 2015 stRana PP www.VelKomezIRIcsKo.cz | číslo 5 | 4. únoRa 2015

Další závod Poháru Orlických 
hor se jel v  Čenkovicích. Naši 
lyžaři si o  trochu dřív vyzved-
li ve  škole vysvědčení a  pak už 
se rozjeli do hor na večerní obří 
slalom.
V přípravce se Karolína Balejová 
opět umístila na  10. místě, letos 
poprvé závodící Marie Bartošová 
byla 31. a Tomáš Malec se koneč-
ně dostal do první dvacítky, když 
skončil na 17. místě.
V předžactvu se obě naše děvča-
ta seřadila za  sebou na  rozhraní 
první desítky, Natálie Malcová 
byla desátá a  Zuzana Rašovská 
opět jedenáctá.
V  mladších žácích si Sára Kr-
bečková vyjela 9. místo a Žaneta 
Vrábelová místo 16. Po vynechá-
ní Českých Petrovic se na závod-
ní trať vrátil Filip Vošmera a zajel 
čtvrtou nejrychlejší jízdu ve  své 
kategorii.
Ve starších žácích nám na závody 
bohužel jezdí pouze Tamara Boč-
ková, která obsadila 7. místo.
V Čenkovicích bylo vyhlašováno 
a  oceněno prvních deset závod-
níků v  každé kategorii. Diplomy 
a ceny opět předával Tomáš Bank, 

trenér a  bratr Ondry Banka.
Po polovině závodů POH jsou už 
také známé průběžné výsledky 
pro letošní ročník. V první desít-
ce se drží Kája Balejová (průběž-
ně 9.), Natka Malcová (8.), Sára 

Krbečková (6.), Filip Vošmera 
(3.) a Tamara Bočková (7.).
Závodit pod umělými světly 
není pro většinu dětí obvyklé, ale 
všechny to zvládly skvěle a  na-
víc to byl pro ně úžasný zážitek. 

Všem patří poděkování za repre-
zentaci Ski klubu Velké Meziříčí 
a za týden hodně štěstí při dalších 
závodech, tentokrát na  Dolní 
Moravě. 

-id-, foto: archiv Ski klubu VM
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Střelecká převaha hokejistů HHK na body proti Blansku nestačila

Lyžaři závodili v Čenkovicích v obřím slalomu

HHK VM – Dynamiters Blan-
sko HK 4:6 (1:0, 3:5, 0:1)
Branky a asistence: 12. Fila (Stře-
cha F.), 26. Nekvasil (Kudláček), 
36. Sobotka (Marek, Střecha 
L.), 40. Nekvasil (Křenek, So-
botka) – 21. Skácel, 23. Kuběna, 
27. Látal (Skácel), 32. Skácel, 33. 
Kazda (Kocman, Látal), 51. Vy-
strčil (Látal). Sestava HHK Velké 
Meziříčí: Wolf (od  33. minuty J. 
Juda) – Střecha L., Šerý, Sláma, 
Vlašín, Ambrož, Vondráček, Bu-
rian, Krča, Křenek, Sobotka, Pej-
chal, Marek, Bula, Fila, Nekvasil, 
Kudláček, Střecha F. Rozhodčí: 
Antonín – Čuňočka, Procházka. 
Vyloučení: 5:7, navíc v čase 31:24 
nařízeno TS ve prospěch hostují-
cího týmu – proměněno. Využití: 
1:0, v  oslabení: 0:1. Střely: 36:24 
(10:8, 14:11, 12:5). Diváci: 212.
Ve  21. kole přijel do  Velkého 
Meziříčí tým, kterému aktuálně 
patří třetí příčka jihomoravské 
konference, přestože má o  tři 
zápasy méně než náš tým. Dy-
namiters dorazil k  utkání v  nej-
silnější možné sestavě, a  tak se 
čekal tuhý boj o mistrovské body.
Trenérská dvojice Vondráček – 

Horký měla k  dispozici rovněž 
kompletní hráčský kádr včetně 
Karla Nekvasila, který nastoupil 
v  sezoně teprve k  třetímu mis-
trovskému utkání.
Od první minuty se hrálo ve velmi 
vysokém tempu. Na  první gól se 
čekalo do  12. minuty, nádhernou 
přihrávkou z  obranného pásma 
našel Filip Střecha najetého Petra 
Filu. Ten v  samostatném nájez-
du prostřelil gólmana hostí – 1:0. 
Ve  14. minutě se z  trestné lavice 
vrátil Libor Střecha, který podpořil 
v útoku Karla Nekvasila. Přečíslení 
2:1 bohužel neskončilo vstřelením 
druhého gólu. Na začátku 16. minu-
ty se do šance dostal Lukáš Sobotka, 
který orazítkoval pravou tyčku Šen-
kovy svatyně. I kvůli těmto nepro-
měněným tutovkám skončila první 
třetina pouze jednobrankovým ná-
skokem pro náš tým.
Zato ve  druhé třetině padlo cel-
kem osm branek. První změna 
stavu přišla po 50 vteřinách hry. 
To hostující tým nastřelil kotouč 
do  našeho obraného pásma, pro 
který si vyjel Adam Wolf. Kříž-
nou rozehrávku zachytil hostující 
Skácel a  vyrovnal 1:1. O  necelé 

dvě minuty později otočili Bla-
nenští stav na 1:2. V této části hry 
byli hostující hráči jednoznačně 
lepší. Přesto se podařilo naše-
mu týmu srovnat na 2:2. Po při-
hrávce Jirky Kudláčka vyrovnal 
Nekvasil. To vydrželo pouze dvě 
minuty a opět se prosadili hráči 
Blanska – 2:3. Ve  32. minutě se 
do  brejku dostal hostující Ská-
cel, kterého fauloval vracející se 
Martin Pejchal. Hlavní rozhodčí 
nařídil trestné střílení, které po-
škozený hráč proměnil a  zvýšil 
na 2:4. Ve 33. minutě to bylo již 
2:5. Trenéři si vzali oddechový 
čas a  do  branky se postavil Jar-
da Juda. Naši začali lépe bránit 
a postupně se dostávali do šancí. 
V  polovině 36. minuty se pro-
sadil Lukáš Sobotka, kterému 
přihrávali Nikola Marek a  Libor 
Střecha. V  samém závěru druhé 
třetiny měl náš tým necelou mi-
nutu výhodu dvojnásobné pře-
silovky. Tuto herní situaci zvládl 
na  výbornou. Do  konce třetiny 
chyběly pouhé tři vteřiny, když 
prostřelil Šenka Nekvasil – 4:5. 
Asistenci si připsali David Kře-
nek a Lukáš Sobotka. 

V třetí části měli opět více ze hry 
naši hráči, kteří hostující tým 
jednoznačně přestříleli. Bohužel 
střely vyslané na pozorného Šen-
ka končily v  jeho náručí, popří-
padě na tyči nebo břevnu branky. 
Jediný gól ve  třetí třetině padl 
v  51. minutě. Střelu blanenského 
Vystrčila zneškodnil do  té doby 
bezchybný Jarda Juda. O kotouči, 
který měl v držení ve své výstro-
ji mladý gólman nevěděl. Proto 
pohybem do  brankoviště chtěl 
zabránit případné dorážce. Tento 
pohyb měl za následek vypadnu-

tí kotouče z  výstroje a  zapadnutí 
do  naší branky. V  čase 56:59 se 
rozhodli trenéři pro hru bez bran-
káře. Veškerá snaha našeho týmu 
o vyrovnání vyšla naprázdno. Dy-
namiters Blansko si závěrečný tlak 
pohlídal a připsal si do tabulky KL 
plný počet bodů. 
Náš tým poprvé v novém roce pro-
hrál, přesto mu nadále patří druhá 
příčka v jihomoravské konferenci. 
Ostatní výsledky dvacátého prv-
ního kola: 
HC Uherské Hradiště – HC Spar-
tak Velká Bíteš 6:5 SN

Muži v neděli hrají ve Šternberku 
proti HC TJ Šternberk.
Jihomoravská konference KL
1. Šumperk 19 9 3 0 7 93:66 33
2. Vel. Meziříčí 20 8 0 6 6 81:71 30
3. Blansko 17 9 1 1 6 62:65 30
4. Uničov 19 8 2 1 8 93:88 29
5. Boskovice 18  8 2 0 8 79:74 
5. Boskovice 18 8 2 0 8 79:74 28
6. Rosice 19 9 0 1 9 56:65 28
7. Vel. Bíteš 19 6 1 4 8 76:75 24
8. Šternberk 19 6 2 2 9 78:94 24

Zlínská konference KL
1. Uherský Ostroh 20 12 3 2 3 114:75 44
2. Kroměříž 19 12 1 0 6 116:67 38
3. Uherský Brod A 19 10 2 1 6 87:67 35
4. Uherské Hradiště 18 5 3 1 9 78:85 22
5. Uherský Brod B 18 0 0 1 17 43:164 1

Karel Nekvasil střílí čtvrtý gól HHK tři vteřiny před koncem druhé třetiny. 
Foto: Petr Chalupa

-hhk-

II. liga starší dorostenky
TJ Jiskra Havlíčkův Brod – TJ 
Sokol VM 35:24 (16:14)
Pouze se sedmi hráčkami v  poli 
a dvěma brankářkami jsme zajíž-
děli k  regionálnímu derby. Řada 
hráček totiž dala přednost jiným 
zájmům, některé ani nepovažo-
valy za  vhodné absenci na  sou-
těžním utkání omluvit!
Domácí celek v  úplné sesta-
vě se od  prvních minut nátla-
kovou hrou dostal do  vedení. 
Naše improvizovaná sestava se 
zavčas zformovala, důraznější 
obranou a rychlými brejky jsme 
šli následně do  vedení. Škoda, 

že v  této fázi jsme trestuhodně 
neproměnili řadu vyložených 
šancí z  bezprostřední blízkosti 
a  postupně tak přepouštěli ak-
tivitu do rukou domácím. V zá-
věru první půle byly již domácí 
hráčky viditelně lepší. Častější 
chyby v  naší rozehrávce a  ze-
jména nepřesné zakončení pak 
nastartovaly Havlbrodské, kte-
ré se začaly výrazněji prosazo-
vat pestřejší útočnou souhrou 
a  neomylnou střelbou spojek 
ze střední vzdálenosti. Po změ-
ně stran jsme začali bojácně, 
ustrašeně a  postupně „vykli-
dili“ hřiště. Spousta individu-

álních útočných chyb, chaos 
v  obranné hře společně s  ne-
výrazným výkonem brankářek 
byly vodou na  mlýn domácím. 
Našim hráčkám se nedá upřít 
snaha, ovšem v  rozhodujících 
okamžicích působily jako ško-
lačky. V pohodě hrající soupeř-
ky nepolevily, navýšily v závěru 
až na  jedenáctibrankový rozdíl 
a  s  nadhledem si tak připsaly 
plný bodový zisk. 
V  dalším soutěžním kole při-
vítáme na  domácím hřišti 
hráčky HC Ostrava a  doufej-
me, že již s  úplným kádrem!
Sled branek: 0:1, 3:1, 5:3, 5:8, 

8:8, 9:9, 9:11, 12:11, 12:12, 14:12, 
14:14, 17:15, 22:15, 22:17, 25:17, 
26:20, 29:20, 30:23, 31:24, 7m 
hody 2/2:4/3, vyloučení 1:1. Po-
čet střel 59:56.
Hrály: Syptáková Veronika, Váv-
rová Michaela – Koudelová Eliš-
ka (6), Janečková Denisa (5/2), 
Doležalová Romana (5), Ryme-
šová Andrea (5), Závišková Kate-
řina (3/1), Homolová Michaela, 
Sedláčková Klára. Trenér Vin-
cenc Záviška.
1. H. Brod 1 1 0 0 35:24 2
2. Ostrava 0 0 0 0 0:0 0
3. Hodonín 0 0 0 0 0:0 0
4. Poruba 0 0 0 0 0:0 0
5. Otrokovice 0 0 0 0 0:0 0
6. V. Meziříčí 1 0 0 1 24:35 0

Torzo kádru házenkářek bylo na Havlbrodské slabé

-záv-

HHK VM B – TJ Náměšť nad 
Oslavou 9:3 (3:1, 5:1, 1:1)
Diváků: 51. Rozhodčí: Pekárek 
– Maloušek, Ondráček. Bran-
ky: 8. Křípal (Vrána), 10. Hubl 
(Šoukal, Barák), 11. Chlubna 
(Frühauf, Tůma), 22. Peterka 
(Hubl), 24. Šoukal (Hubl, Bra-
dáč), 26. Vrána (Musil, Invald), 
32. Vrána (Křípal), 40. Frühauf 
(Kudláček), 58. Invald (Válek) 
– 7. Kejda (Špaček, Strnad), 36. 
Lainka, 59. Lainka (Strnad). Vy-
loučení: 3:6, navíc proti domácí-
mu týmu nařízeno trestné stří-
lení za  podražení. Využití: 0:0. 
Oslabení: 0:0. Střely na  branku: 
46:31. HHK B: Šeba (Hladík) 
– Peterka, Bradáč – Kudláček 
M., Pokorný – Invald, Válek – 
Hubl, Barák, Šoukal – Chlubna, 
Frühauf, Tůma – Křípal, Vrána, 
Musil Š. – Kampas J.
Náměšť opět přijela do  Meziří-
čí s  minimálním počtem hráčů 
a  tomu také podřídila svoji tak-
tiku – pozorně bránit své pás-
mo a  spoléhat na  rychlé výpady 
na bránu domácích. Hned první 
brejk se jejím hráčům podaři-
lo zužitkovat. V  sedmé minutě 
dostal Kejda pas mezi obránce 
a  otevřel skóre utkání. Domácí, 
kteří se od  úvodu zápasu tlačili 
do útočného pásma, se ale okle-
pali rychle. Už o minutu později 
vyrovnal Křípal, jenž se nejrych-
leji zorientoval před Sázavského 
bránou. Další dvě branky Mezi-
říčských padly v 10. a 11. minutě. 
Obě po  pěkných kombinacích 
útočných trojic, které zakončili 
Hubl a Chlubna.
Nejlepší část utkání si však do-
mácí nechali na  první polovinu 
prostřední části. Po čtvrtém gólu 
Peterky ve  22. minutě předvá-
děli důrazný nátlakový hokej 
s úspěšným zakončováním – 24. 
min. Šoukal, 26. min. Vrána a 32. 

min. opět Vrána. Po  sedmém 
gólu je však jakoby přepadl po-
cit uspokojení a  hráči Náměště 
vycítili šanci na  vylepšení sta-
vu. Vyrovnali hru a  vzápětí se 
dostali i  do  slibných šancí. Při 
jedné z nich byl faulován Lainka 
a z následného trestného střílení 
snížil na  7:2. Až do  konce třeti-
ny pak byli hosté lepším týmem, 
ale další branku už se jim vstřelit 
nepodařilo. A tak poslední slovo 
nakonec měli hráči HHK, když 
těsně před sirénou zakončil svoji 
individuální akci Frühauf.
Poslední třetina za rozhodnutého 
stavu přinesla vyrovnaný hokej. 
Domácí byli sice stále aktivnější, 
ale hráli více na krásu než na účel. 
Hostům pořád ještě zbývaly ně-
jaké síly nejenom na bránění, ale 
i  na  brejkové akce. A  tak není 
divu, že se diváci branek dočka-
li až v  samotném závěru zápasu. 
Nejprve přidal v 58. minutě devá-
tý gól HHK Invald, aby o minutu 
později, znovu z úspěšného brej-
ku, uzavřel stav zápasu náměšťský 
Lainka. Poslední domácí utkání 
této sezony odehrajeme v  sobotu 
proti béčku Velké Bíteše. 
Ostatní výsledky
Skupina o 1.–4. místo: Zastávka 
– V. Bítýška 2:5, Brno – Telč 5:2
Výsledky 1. kola nadstavbové 
části: Skupina o 1.–4. místo: Brno 
– Zastávka 13:2, Telč – V. Bítýška 
5:0 kontumačně; Bítýška se nedo-
stavila k odehrání zápasu
Skupina o 5.–7. místo: Náměšť – 
V. Bíteš B 5:2.
Tabulka skupiny o 1.–4. místo 
po 2. kole nadstavby: 
1. Brno 8 5 0 1 2 55:35 16
2. Telč 8 5 0 0 3 33:28 15
3. Vev. Bítýška 8 3 0 0 5 22:35 9
4. Zastávka 8 2 1 0 5 37:49 8

Tabulka skupiny o 5.–7. místo 
po 2. kole nadstavby:
5. Náměšť n. O. 6 4 0 0 2 21:24 12
6. Vel. Meziříčí B 5 3 1 0 1 26:13 11
7. Vel. Bíteš B 5 0 0 1 4 9:19 1

Rezervní tým HHK 
doma přehrál Náměšť
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