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Velkomeziříčské děti, a nejen 
ony, by už letos mohly začít 
plnit Odznak všestrannosti 
olympijských vítězů (OVOV). 
Představit a nabídnout městu 
i školám tento atraktivní po-
hybový program přijeli minulý 
týden olympionička Šárka 
Kašpárková a za organizátory 
projektu Petr Marinčič.

„Projekt založili olympijští vítě-
zové v  desetiboji Robert Změ-
lík a  Roman Šebrle,“ uvádí Petr 
Marinčič a pokračuje, „kladou si 
za  cíl přispět ke  zvýšení osobní 
aktivity co největšího počtu dívek 
a chlapců, nabídnout jim v dneš-
ním světě elektroniky a  počíta-
čové zábavy jinou alternativu. 
Dát současné generaci školáků 
příležitosti zkusit sportovní za-
čátky podobnou formou, jaká se 
osvědčila jim.“
OVOV má za  sebou pětiletou 
historii, letos poprvé je pod zá-
štitou Českého olympijského 
výboru. Jeho patrony po  celé 
České republice jsou medailis-

té a  účastníci olympijských her, 
mistrovství světa a  mistrovství 
Evropy. Pro Jihomoravský kraj 

a část Kraje Vysočina se jím stala 
bronzová medailistka z olympij-
ských her 1996 v Atlantě a mist-

ryně světa z roku 1997 v trojsko-
ku Šárka Kašpárková. 
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Olympionička Šárka Kašpárková nabídla 
Velkomeziříčským sportovní program

Olympionička Šárka Kašpárková s organizátorem OVOV Petrem Marinčičem 
ve Velkém Meziříčí minulý týden. Foto: Martina Strnadová

Ve městě probíhá obnova zeleně
Stromolezce s motorovými 
pilami při práci lze v součas-
né době zahlédnout v ulicích 
Velkého Meziříčí. Právě totiž 
probíhá regenerace zeleně 
ve městě. 

Projekt regenerace zeleně ve Vel-
kém Meziříčí má za  sebou již 
víc než tři roky. Řeší její úpravy 
ve  vybraných lokalitách měs-
ta – zejména na  Hornoměstské, 
Bezděkově, v  Čechových sa-
dech, na  Sokolovské a  Karlově, 
ale i  jinde. Někde je již hotovo, 
například před základní školou 
na Sokolovské ulici. Hlavní práce 
se však rozběhly až touto dobou 
a dokončeny by měly být v srpnu.
Pracovníci společnosti KHL-
-EKO, která regeneraci zeleně 
ve  městě provádí, minulý týden 
káceli a prořezávali stromy i keře 
v ulicích U Světlé, Moráňská, Po-
říčí a u autobusového i vlakové-
ho nádraží. „V tomto týdnu po-
kračují v  sídlišti Čechovy sady, 
Bezděkov, možná i  na  hřbitově 
na  Karlově. Může se to měnit, 
neboť harmonogram přizpůso-
bujeme nejen počasí, ale i  ak-
tuálním podmínkám v  daném 
místě. Někde nás třeba ome-
zuje množství zaparkovaných 
aut apod.,“ informuje za  KHL-

-EKO David Markus a  dodává, 
že v  době vegetačního klidu, 
tedy do konce března, proběhne 
hlavně kácení a ošetřování zele-
ně stromolezeckou technikou. 
S  tím souvisí i  průběžné odfré-
zování pařezů. Některé druhy 
zásahu na dřevinách pak mohou 
pokračovat i v zeleném stavu bě-
hem letního období, tedy mimo 
dobu vegetačního klidu. „Poté 
budeme vysazovat nové stromy 
a keře a zakládat trávníky,“ uza-
vřel D. Markus.

K úpravám se 
vyjádřila veřejnost
Zahájení kácení stromů předchá-
zela diskuze s  veřejností počát-
kem února. Sami obyvatelé města 
byli v podstatě i iniciátory celého 
projektu. „Lidé požadovali, aby 
se někdo celkové úpravy veřejné 
zeleně ve městě konečně ujal. Až 
dosud komplexní řešení z arbori-
stického i krajinářského hlediska 
zcela chybělo,“ uvedl vedoucí 
odboru životního prostředí MěÚ 
Jiří Zachar.
Holandská společnost Greenberg 
pro město zpracovala projekt. 
Lidé se s ním mohli seznámit již 
na konci roku 2011. 

Pokračování na straně 3
Stromolezec odřezává kmen před vlakovým 
nádražím. Foto: Martina Strnadová

Zápisy do základních 
škol jsou u konce

Probíhaly zápisy dětí do prvních tříd. Mezi jinými předškoláky dorazi-
la v pátek 13. února na základní školu v Komenského ulici ve Velkém 
Meziříčí i Karolínka Šmaková. Text a foto: Martina Strnadová

Realizace dynamického 
vážení kamionů na silnici 
II/602 ve Velkém Meziříčí má 
proběhnout na jaře letošního 
roku. Díky němu bude možno 
odhalit přetížená vozidla a po-
kutovat dopravce. 

Instalaci elektronického auto-
matického systému vážení měl 
Kraj Vysočina původně zahájit 
již na podzim 2014. „Realizace se 
zdržela z důvodu podání námitky 
jednoho z  uchazečů na  Úřad pro 
ochranu hospodářské soutěže,“ vy-
světlila Eva Neuwirthová z  tisko-
vého oddělení KÚ Kraje Vysočina 
a  dodala, že přestože zmiňovaný 
uchazeč vzal posléze námitku zpět, 
rozhodnutí úřadu bylo oznámeno 
až na  konci listopadu. „Vzhledem 
k tomu, že předmětem plnění do-
davatele je i zajištění správních roz-
hodnutí pro instalaci zařízení, byla 
s  vybraným uchazečem uzavřena 
smlouva s  posunem termínů tak, 
aby ji bylo možno realizovat za pří-
znivých klimatických podmínek, 
mimo zimní období,“ informuje 

Neuwirthová. Dynamické váhy 
podle ní budou osazeny a  zpro-
vozněny do konce května, přičemž 
zkušební provoz bude probíhat 
do konce srpna 2015.
Pro instalaci dynamického váže-
ní kraj po  dohodě s  městem Vel-
ké Meziříčí vybral frekventovaný 
úsek hlavního tahu kopírujícího 
dálnici, na Jihlavské za exitem D1 
západ. Ten je totiž často zneužíván 
pro objíždění mýtných bran. Podle 
náměstka hejtmana pro dopravu 
Libora Joukla půjde o první zaříze-
ní svého druhu na území kraje.
Dynamické prahy a  indukční 
smyčky s  příslušenstvím budou 
osazeny do vozovky v obou smě-
rech. Součástí systému jsou i pře-
hledové kamery se systémem pro 
rozpoznání registračních značek 
a  moderní software napojený 
na odbavovací pracoviště. 
Za  přetížené vozidlo je pokuta 
sedm tisíc korun za každou zapo-
čatou tunu překračující povolenou 
hmotnost, dále poplatek za vážení 
a administrativní poplatek.

Kamiony kraj začne 
vážit nejspíš v květnu

Martina Strnadová

Přijímačky 
nanečisto 
na gymnáziu

středa 18. 2. 2015, 15 hodin pro zájemce o osmileté studium 
středa 25. 2. 2015, 15 hodin pro zájemce o čtyřleté studium

Předpokládaný konec je vždy v 17 hodin.
www.gvm.cz  ● ● ● www.cermat.cz

Zde je místo pro vaši inzerci!

Inzerentům nabízíme exkluzivní místo 
pro inzerci v hlavičce novin za výhodou cenu.

Prostor je možné rezervovat i na delší dobu. 

Více na tel.: 566 782 009, 739 100 979

 Zde je prostor pro vaši reklamu

Skvělé místo za výhodnou cenu!

Hlasujte a zvolte vítěze 
soutěže Vánoční město

Hodnocení provede odborná porota a současně může snímky 
hodnotit i široká veřejnost cestou internetového hlasování 

na následujících odkazech:
www.mestovm.cz  – Vánoční výzdoba oken – vánoční výzdoba 

ve vašem domě – zimní motiv.
Hlasujte do středy 25. února 2015.

Více na straně 6.
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Kraj Vysočina připravuje 
opravu mostu u pošty na příští 
rok. Letos zjara spraví pouze 
napojení starého a nového 
povrchu vozovky.

Hlavní tah Velkým Meziříčím je 
po  kompletní opravě. Práce pro-
bíhaly několik let po jednotlivých 
úsecích, ten poslední – Sokolov-
ská, Karlov – byl dokončen loni. 
Pouze několik metrů vozovky 

na mostě u pošty zůstalo bez opra-
vy. To proto, že celý most vyžaduje 
rekonstrukci. „V současné době je 
zpracován diagnostický průzkum 
mostu a  připravuje se výběrové 
řízení na  vypracování projektové 
dokumentace jeho rekonstruk-
ce. Ta je plánována na  rok 2016 
za předpokladu zajištění všech po-
třebných povolení,“ informovala 
za vlastníka mostu, Kraj Vysočina, 
tisková mluvčí Eva Neuwirthová.

Již letos však bude napraveno 
špatné napojení staré a nové vo-
zovky, kde vznikla nerovnost, 
na niž si stěžují řidiči již od loň-
ského podzimu. „Za  příznivých 
klimatických podmínek, před-
pokládáme v  jarních měsících, 
Krajská správa a  údržba silnic 
Vysočiny zajistí dočasnou opra-
vu vozovky před mostem a hrbol 
odstraní,“ dodala Neuwirthová.

Text a foto: Martina Strnadová

Zjara opraví napojení vozovky, celý 
most u pošty až za rok Nezaměstnanost v mikroregio-

nu Velkomeziříčsko-Bítešsko se 
lehce zvýšila i v prvním měsíci 
roku 2015. Oproti prosinci je 
ve Velkém Meziříčí, v Křižano-
vě i Měříně vyšší shodně o dvě 
desetiny procenta a ve Velké 
Bíteši o čtyři desetiny.

Podíl nezaměstnaných ve Velkém 
Meziříčí dosáhl ke konci ledna 7,8 
procenta, v Křižanově také 7,8 %, 
v  Měříně 7 % a  ve  Velké Bíteši 
6,9 %. Průměrná nezaměstnanost 
v Kraji Vysočina za stejné období 

je 7,6 % a v České republice 7,7 %.
Situace na  pracovním trhu Vel-
komeziříčska se neliší od té v celé 
České republice a  odpovídá běž-
nému vývoji na trhu práce začát-
kem roku. „V  lednu nezaměstna-
nost roste pravidelně a letos tomu 
nebylo jinak. Na základě značné-
ho poklesu teplot došlo k  výraz-
nému útlumu sezonních prací, 
hlavně ve  stavebnictví. Výrazně 
vzrostl počet mužů, kteří se hlási-
li do evidence ÚP ČR a také lidí, 
kterým na  konci loňského roku 
skončily termínované pracovní 

smlouvy a dohody,“ říká Kateřina 
Sadílková pověřená řízením ÚP 
ČR. Zároveň se ale zaměstnavate-
lé snaží udržet si stávající obsazení 
pracovních pozic. V některých re-
gionech ČR dokonce nezaměstna-
nost klesla, a to díky větší sněhové 
nadílce, a tím pádem rozjezdu tu-
ristického ruchu.
V  nadcházejících měsících by 
mohla nezaměstnanost ještě mírně 
vzrůst, ale s největší pravděpodob-
ností se nedostane na loňské hod-
noty. S  rozjezdem jarních sezon-
ních prací pak začne opět klesat.

Nezaměstnanost se zvýšila i v lednu

Obec/region	 Dosažitelní	uchazeči	15–64	 Obyvatelstvo	15–64	 Podíl	nezam.	uchazečů	 Volná	místa

Velké	Meziříčí	 626	 7	999	 7,8%	 72

Velká	Bíteš	 241	 3	512	 6,9%	 14

Křižanov	 103	 1	325	 7,8%	 7

Měřín	 92	 1	320	 7,0%	 5

Nové	Město	na	Moravě	 601	 6	850	 8,8%	 90

Bystřice	nad	Pernštejnem	 540	 5	811	 9,3%	 7

Žďár	nad	Sázavou	 914	 14	693	 6,2%	 164

Region	Bystřice	n.	P.	 1	058	 13	472	 7,9%	 33

Region	Nové	Město	n.	M.	 1	029	 13	147	 7,8%	 68

Region	Velká	Bíteš	 421	 6	056	 7,0%	 30

Region	Velké	Meziříčí	 1	252	 18	510	 6,8%	 98

Region	Žďár	n.	S.	 1	643	 28	757	 5,7%	 233

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

Další z pravidelných přednášek 
Vlastivědné a genealogické spo-
lečnosti při Jupiter clubu pro-
běhla v  úterý 3. února v  zapl-
něném předsálí kina Jupiter. Její 
název byl Nové objevy v Tasově 
a volně navazovala na předcho-
zí z roku 2013. Tehdy přednášel 
Mgr. Pavel Kryl na téma Výsled-
ky archeologického a  antropo-
logického výzkumu. Ten probí-
hal v okolí fary, na její východní 
straně, v místě bývalé pohřební 
kaple svatého Jiří. Tehdy byly 
mimo jiné objeveny pozůstat-
ky dvou příslušníků rodu pánů 
z  Tasova. Nynější přednášku 
zahájil prof.  PhDr.  Josef Un-
ger, CSc. z  Ústav antropologie 
v Brně, který se ve své výzkum-
né práci zabývá především sídly 
a životem šlechty ve středověku, 
archeologií církevních objek-
tů a  antropologií pohřebního 
ritu. Kromě přednášek o  ta-
sovském průzkumu měl profe-
sor Unger ve  Velkém Meziříčí 
pro veřejnost v  loňském roce 
přednášku o  hrobech svatého 
Cyrila i Metoděje. Archeologic-

ký a  antropologický průzkum 
v  Tasově probíhal přibližně 
v  letech 2007–2013 nedaleko 
kostela sv. Pavla, v  místě kde 
původně stávala kaple sv. Jiří. 
Na  poslední přednášce byly 
v  prezentaci představeny ná-
vrhy původní kaple sv. Jiří z  1. 
poloviny 13. století a přistavěné 
rotundy z  20. a  30. let 13. sto-

letí, její základy byly částečně 
odkryty. Na severní straně byla 
ke  kněžišti přistavěna sakristie 
a na jižní straně hřbitovní kap-
le. Na  původním hřbitově byly 
prozkoumány hroby a  došlo 
k  nálezu dvojice bronzových 
přezek upínajících nohavice 
k opasku (kalhoty se začaly no-
sit později až v době renesance). 

Kolem roku 1300 nechali páno-
vé z Tasova vybudovat dvoupa-
trovou budovu zasvěcenou sv. 
Jiří, ve  druhé třetině 13. století 
byla rotunda nahrazena raně 
gotickým kostelem. Ten byl 
ve  40. letech 14. století přesta-
věn na  vrcholně gotický kostel 
sv. Petra a  později přebudovan 
na nynější faru.

V  druhé půli přednášky sezná-
mil Mgr. Pavel Kryl přítomné se 
stavebními úpravami při opravě 
fasády fary a s objevem kamen-
ného pozdněrománského por-
tálu. 
Římskokatolická farnost Tasov 
uspořádala 25. dubna 2014 obřad 
s  opětným uložením nalezených 
ostatků pánů z  Tasova do  mís-

ta bývalé pohřební kaple sv. Jiří. 
Na duben tohoto roku opět plá-
nují v  Tasově připravit pro zá-
jemce z řad veřejnosti přednášku 
o  nových archeologických ob-
jevech. Doplní ji též kulturním 
programem – hudebním vystou-
pením a  výstavou plastických 
modelů dřívějších staveb.

Simona Fňukalová

Představili výsledky archeologického a antropologického průzkumu v Tasově

Pavel Kryl (vlevo) s Josefem Ungerem diskutují 
s návštěvníky přednášky. Foto: Simona Fňukalová

Snímek z projekce zachycující původní věž v opevnění tasovského kostela. Foto: 
Simona Fňukalová

1. Rada města vzala na vědomí:
• informace týkají se instalace nou-
zového osvětlení v byt. domech
2. Rada města jmenovala:
• Mgr. Miroslavu Šulcovou před-
sedkyní komise životního pro-
středí na  volební období 2014–
2018 s platností od 11. 2. 2015
• Ing.  Stanislava Tvarůžka před-
sedou komise sportovní na  vo-
lební období 2014–2018 s  plat-
ností od 11. 2. 2015
3. Rada města schválila:
• nájemní smlouvy pro hrobová 
místa podle přiloženého seznamu
• ponechat nájemné v nebytových 
prostorách ve  vlastnictví města 
VM na období od 1. 4. 2015 do 31. 
3. 2016 na stávající úrovni
• souhrnnou zprávu o  závaz-
cích veřejné služby v  městské 
hromadné autobusové dopravě 
ve  Velkém Meziříčí za  rok 2014 
a  v  souladu s  článkem 7 odst. 1 

Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřej-
ných službách v přepravě cestují-
cích po železnici a silnici, zveřej-
ňuje tuto zprávu po dobu 15 dnů 
na úřední desce MěÚ V. Meziříčí
• souhrnnou zprávu o  závazcích 
veřejné služby v  meziměstské 
autobusové dopravě za  rok 2014 
a  v  souladu s  článkem 7 odst. 1 
Nařízení Evropského parlamen-
tu a  Rady (ES) č. 1370/2007, 
o  veřejných službách v  přepravě 
cestujících po  železnici a  silnici, 
a současně zveřejňuje tuto zprávu 
po dobu 15 dnů na úřední desce 
Městského úřadu Velké Meziříčí 
• rozpočtové opatření: zdroj 8 tis. 
Kč – § 6409 rezerva m. č. Lhot-
ky, rozdělení: 8 tis. Kč – § 2212 
doplnění a  změna projektu in-
frastruktury pro 3 rodinné domy 
v Dolních Radslavicích
• rozpočtové opatření: zdroj 22 

tis. Kč – § 6409 rezerva m. č. 
Mostiště, rozdělení: 22 tis. Kč – § 
2321 zastavovací studie rodin-
ných domů v m. č. Mostiště
• rozpočtové opatření: zdroj 45 
tis. Kč – § 6409 rezerva m. č. 
Mostiště, rozdělení: 45 tis. Kč – § 
2310 vodovodní přípojka k RD č. 
43 a 49 v m. č. Mostiště
• rozpočtové opatření: zdroj 31 
tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva, 
rozdělení: 31 tis. Kč – § 2212 pro-
jektová dokumentace na  opravu 
komunikace ul. Nad Tratí
4. Rada města souhlasila:
• s  uzavřením smlouvy o  spo-
lupráci při zajištění zpětného 
odběru elektrozařízení prostřed-
nictvím stacionárních kontejne-
rů mezi městem Velké Meziříčí 
a  společností ASEKOL, a. s., 
v předloženém znění

Ing. Radovan Necid,
starosta města

Zprávy ze schůze Rady města z 11. 2.
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Dokončení ze strany 1
Atletka se spolu s Petrem Marinči-
čem setkala na radnici ve Velkém 
Meziříčí se zástupci města, spor-
tovců i škol. Účelem jejich návště-
vy bylo získat je k účasti na pro-
jektu a  domluvit se na  možné 
spolupráci již pro letošní ročník. 
„Město Velké Meziříčí tento projekt 
určitě podporuje,“ sdělil místosta-
rosta Josef Komínek. I  základní 
školy se k  nabídce staví pozitivně. 
„Rádi bychom se zapojili,“ potvrzu-
je například ředitel Základní školy 
Sokolovská Petr Hladík. Totéž plá-
nuje Základní škola Oslavická. Pro 
ni program není novinkou. „Byli 
jsme do  něj již zapojeni, asi dva 
roky, ale v té době to nebylo admi-
nistrativně jednoduché. Uvažuje-
me, že se zúčastníme znovu, jen teď 
nevím, ve  kterém období roku to 
bude,“ sdělil učitel tělesné výcho-
vy Vincenc Záviška. Rozhoduje se 
i ZŠ Školní. O projektu bude jednat 
sportovní komise města.

„Projekt v  sobě nese dvanáct 
sportovních disciplín, děti je plní 
v rámci hodin tělesné výchovy, ve-
dou si tréninkový deník… Náš tým 
potom pro ně zorganizuje okresní 
a krajská kola a republikové finále,“ 
vysvětluje Petr Marinčič. Ale nejde 
jen o účast škol na finále. Jde hlav-
ně o celoroční sportování. „V mo-
mentě, kdy se škola zapojí do pro-
jektu, plní odznak všechny děti, 
které jsou cvičící,“ říká Kašpárková 
a  dodává, „v  sestavě totiž nejsou 
jen disciplíny vyžadující sportovní 
talent, ale i  takové, jež zvládnou 
děti bez pohybového nadání. Ty, 
co jsou o tréninku a o vůli.“ Ved-
le základních atletických disciplín, 
jako skok daleký, hod kriketovým 
míčkem, běh na 60 a 1 000 metrů, 
jsou to i lehy, sedy, dribling, kliky, 
skoky přes švihadlo, shyby na šik-
mé lavičce či hod medicinbalem.
Ten, kdo se zaregistruje do progra-
mu, plní jednotlivé disciplíny, zís-
kává za ně body a po jejich sečtení 

může získat Odznak všestrannosti 
olympijských vítězů – diamanto-
vý, zlatý, stříbrný nebo bronzový. 
„V některých disciplínách mohou 
účastníci své výsledky porovnávat 
i s olympijskými vítězi a v něčem 
mohou být dokonce lepší. To je, 
myslím, zajímavá motivace,“ míní 
Kašpárková.
Zapojit se do  projektu OVOV 
může krom škol kdokoliv další. 
„Zaujalo mě, že program zdale-
ka není jen pro děti ve  školách. 
I dospělí se mohou zaregistrovat, 
plnit odznak a pak svoje výsledky 
srovnávat podle výkonnostních 
tabulek pro různé věkové katego-
rie, které jsou na webu. Takže tře-
ba osmdesátiletý člověk se může 
měřit s  třicetiletým,“ podotkla 
radní Michaela Salašová, která se 
spolu s dalšími hodlá také přidat.
Aktuálně je zapojeno přes tisíc škol 
a sto devadesát tisíc dětí. 

(Více také na www.ovov.cz)

Dokončení ze strany 1
Zásadně tehdy nesouhlasili s na-
vrženým kácením tújí u  vstupu 
na  hřbitov na  Karlově, což poté 
z projektu vypadlo. 
Počátkem února proběhlo další 
setkání s veřejností na téma rege-
nerace zeleně. Veřejnost diskuto-
vala se zástupci města a  technic-
kým dozorem projektu o  dalších 
lokalitách, jako třeba o  eliminaci 
zeleně kolem památníku padlých 
na Sokolovské naproti gymnáziu, 
či za bytovými domy na Čechově 
ulici apod. Z řad veřejnosti zazněl 
i dotaz, zda zásahy do dřevin v pa-
mátkové zóně města jsou v  sou-
ladu s památkovou ochranou. To 
se týká lokality na Hornoměstské 
či hřbitova na Moráni. „Je to pod 
dohledem orgánu památkové 
péče,“ potvrdil Jiří Zachar.

Skáceno bude 264 
a vysázeno 375 
stromů
Aktuálně probíhající projekt počítá 
s  vykácením 264 kusů vzrostlých 
stromů, nejvíc v  sídlišti Bezděkov, 
v  Čechových sadech a  na  Horno-

městské, a  také s 1 775 kusů keřů. 
Oproti tomu vysazeno bude 375 
kusů stromů, z toho ke dvěma stov-
kám na hřbitově na Karlově, a 1 940 
kusů keřů. Krom eliminace a nové 
výsadby samozřejmě projekt zahr-
nuje i celkovou péči o zeleň, jež má 
zůstat zachována dalších minimál-
ně deset let, což je doba udržitelnos-
ti projektu. Jak konkrétně má být 
řešena ta která lokalita, se každý zá-
jemce může podívat do dokumen-

tů, jež jsou přístupné na webových 
stránkách města v sekci připravova-
ných projektů, či osobně na odboru 
životního prostředí.
Celková cena projektu dosahuje 
necelých čtyř milionů korun. Ač 
rozhodnutí o  dotaci město ještě 
nemá k dispozici, lze předpokládat, 
že by měla činit 75 procent celko-
vých finančních nákladů a vlastní 
podíl města zbývajících 25 procent.

Martina Strnadová

Ořezané slabší větve pracovníci na místě štěpkují. 
Foto: Martina Strnadová (Více fotografií na webu.)

Z pařezu je patrné, že strom byl ve špatném 
zdravotním stavu. Foto: Martina Strnadová

Ve městě probíhá obnova zeleně

Zástupci města, škol, sportovní komise se seznámili s nabídkou připojit se 
k projektu Odznak všestrannosti olympijských vítězů. Foto: Martina Strnadová

Olympionička Šárka Kašpárková nabídla Velkomeziříčským sportovní program

Divadelní soubor Tastyjátr před-
stavil svoji druhou hru – Jak ten 
čas letí – poprvé v  loňském roce 
28. a 30. března v Tasově. Pak ná-
sledovala vystoupení ve  Velkém 
Meziříčí, Velké Bíteši, v  Borech 
a  Brně. Téměř po  roce se spolek 
Tastyjátr vrátil do Velkého Mezi-
říčí hru reprízovat. Minulý týden 
ji zahráli pro plný velký sál. 
Ač jde o  komediální oddechový 
žánr, přesto se celým dějem prolína-
jí otázky o směřování naší civilizace 
a občas problesknou výstražná me-
menta o  neudržitelnosti lidského 
pokroku… Kromě skvělé zábavy 
s  výbornými hereckými výkony 
(na  Přemysla oráče a  Partyzána či 
svazačku Jiřinku budou jistě mno-
zí se smíchem dlouho vzpomínat) 
se tvůrci hry snažili přivést diváky 
k zamyšlení, zda žijí v přítomnosti 
a zda si vědomě užívají své, pro ně-
které z nás pomíjivé, bytí…
A  jaké jsou další plány Tastyjá-
tru? „Plánujeme pohádku, která 
by měla být pro všechny věkové 
kategorie. Tento projekt je roz-
pracovaný, avšak bohužel ještě 

hodně v  plenkách. Vzhledem 
k  naší (mé a  Bohdana Vítka)  
pracovní vytíženosti jsme se 
k  tomu ještě pořádně nedostali. 
Na druhé straně po vyprodaném 

sále z minulého týdne nás to ,na-
koplo‘ a  již brzy se  opět dáme  
do práce,“ řekl Josef Mladý, hlav-
ní tvůrčí osobnost Tastyjátru. Pro 
skalní fanoušky připomínáme, že 

DVD s představením „Dělej, jak 
myslíš…“ a „Jak ten čas letí “ lze 
zakoupit u  prodejce vstupenek 
v hospůdce U Dalasa v Tasově.

Text a foto: Simona Fňukalová

S úspěchem reprízovali Jak ten čas letí

Ve středu 11. února zavítalo ze Slovenska do velkého sálu Jupiter clubu 
klávesové Duo Jamaha. Otec a syn Alfonz a Marián Kotvanovi, známí 
převážně z TV Šlágr, zahráli během svého klávesového dvouhodino-
vého vystoupení pestrou směs lidových a  tanečních písní z  domácí 
i zahraniční tvorby. 

Slovenské duo Jamaha 
nadchlo publikum

Text a foto: Simona Fňukalová

Martina Strnadová

V  pátek 13. 2. 2015 byl na  vý-
roční členské schůzi většinou 
přítomných členů zvolen před-
sedou MO ČSSD Velké Meziříčí 
Miroslav Jágrik, který ve  funkci 
vystřídal Josefa Komínka.
Josef Komínek byl 16. října 2014 
zvolen předsedou ČSSD okresu 
Žďár nad Sázavou, proto na post 
předsedy místní organizace již 
nekandidoval.
Předsedovi a  novému výboru 
přejeme hodně sil a úspěchů 
v jejich práci.

Místní organizace ČSSD

Předsedou MO 
ČSSD se stal 
Miroslav Jágrik
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V regionu již deset let působí místní akční skupina MOST Vysočiny
Pokračování z minulého čísla.
MAS v období 2007–2011 úzce spolupracovala s Mikroregionem Vel-
komeziříčsko-Bítešsko, kdy manažeři obou organizací společně praco-
vali na žádostech o dotace pro obce v územní působnosti MAS Most 
Vysočiny, pro drobné podnikatele (mikropodniky), církve (především 
Program rozvoje venkova – ministerstva zemědělství, Program roz-
voje venkova MMR, Fond Vysočiny – Kraj Vysočina). Práce pro tyto 
subjekty se rozšířila i na pomoc při výběrových řízeních dle zákona 
o veřejných zakázkách a při závěrečném vyúčtování projektů.
Aktivita MAS MOST Vysočiny byla v plném rozsahu obnovena v roce 
2012, kdy se sešla na společném jednání správní a dozorčí rada MAS 
a bylo rozhodnuto, že je třeba pokračovat v díle, které bylo úspěšně 
nastartováno a které může přinést občanům regionu užitek.
V roce 2012 byl realizován projekt vzdělávání pro seniory. Kurzu an-
gličtiny pro začátečníky a kurzu obsluhy PC a využívání internetu se 
zúčastnilo celkem 20 osob, některé i obou kurzů současně.
MAS Most Vysočiny, o. p. s., se v současné době připravuje na nové plá-
novací období 2014–2020. Jedním z klíčových úkolů je zpracování ISRÚ 
(integrovaná strategie rozvoje území) a SPL (Strategický plán Leader). 
K  získání podkladů pro zpracování analytické a  strategické čás-
ti integrované strategie území získala MAS v  r. 2013 finanční dota-
ci 500  000 Kč z  dotačního titulu Program rozvoje venkova, Osa III, 
opatření III. 4. 1. Získávání dovedností, animace a provádění. Projekt, 
na jehož realizaci byla dotace získána, byl nazván Venkov pro Vyso-
činu – získávání dovedností. V rámci realizace tohoto projektu bylo 
mezi občany rozdáno 1 614 dotazníků a uskutečnila se tři setkání s ob-
čany. Výstupy z dotazníkového šetření a setkání občanů jsou cenným 
podkladem pro stanovení silných a  slabých stránek, příležitostí a hro-
zeb SWOT analýzy v  připravované rozvojové strategii území MAS 
na léta 2014–2020.
Je velmi potěšující, že při získávání údajů k  analytické studii území 
získala MAS velkou podporu obcí na území své působnosti. Vedení 
obcí a měst a obyvatelé připravili pro setkání velmi příjemné prostředí, 
překvapili nabídkou výrobků místních obyvatel i podnikatelů.
Komunitní setkání občanů, vedení obcí, podnikatelů i dalších subjek-
tů se konala v obcí Netín, městysu Křižanov a městě Velká Bíteš, zá-
věrečné potom 10. 12. 2013 ve Velkém Meziříčí, kterého se zúčastnilo 
téměř 60 účastníků.
K realizaci projektu Venkov pro Vysočinu – získávání dovedností zís-
kala MAS velmi zkušeného pomocníka – spolupracující MAS – Pře-
myslovské střední Čechy, o. p. s., Slaný. Její ředitelka Jaroslava Saifrto-
vá byla pro pracovní tým MAS MOST Vysočiny (ing. Helena Bučková, 
Mgr.  Milan Dufek, Mgr.  Dagmar Křížová, JUDr.  Diana Kutnerová, 
ing. Alena Vodová) cenným spolupracovníkem a rádcem.

Významnou akcí MAS bylo ve dnech 20. a 21. 7. 2013 pořádání akce 
LeaderFest.
Velké Meziříčí se stalo místem pro setkání zástupců místních akčních 
skupin a  dalších příznivců venkova, pracujících metodou LEADER. 
Místní akční skupiny z České republiky, Slovenska, Polska, Chorvat-
ska a Litvy diskutovaly na téma budoucnosti metody LEADER po roce 
2014 v návaznosti na vzdělávání, partnerství a spolupráci všech aktérů.
Cílem setkání bylo zjistit nové možnosti pro zapojení MAS do rozvoje 
venkovských oblastí a diskutovat o nich. Dvoudenní program byl pro-
tkán pásmy hudebních a divadelních představení, jarmarkem s ukáz-
kami řemesel a doplněn prezentací místních akčních skupin a venkov-
ských komunitních škol ve velkoplošném stanu na náměstí.
V nadcházejícím období čekají MAS dva důležité úkoly, a to:
1. Dopracování strategického plánu rozvoje území MAS na  období 
2014–2020. 2. Standardizace MAS.
Pro vypracování vlastní rozvojové strategie území pak MAS požáda-
la o dotaci z Operačního programu technické pomoci (MMR), který 
umožňoval získat finanční prostředky až do výše 750 000 Kč. Žádost 
byla úspěšná, pracovní skupina projektu za spolupráce společnosti Via 
ALTA vypracovala v první polovině roku 2014 pracovní verzi rozvo-
jové strategie území, se kterou se můžete seznámit na  internetových 
stránkách www.masmost.cz
V průběhu příštích měsíců bude nutné, aby se jednotlivé obce na úze-
mí MAS konkrétně vyjádřily ke svým potřebám, které v dotazníkovém 
šetření uváděly, vč. předběžných finančních požadavků, a tak mohla 

být Integrovaná rozvojová strategie území MAS dokončena. Bude-
-li tato rozvojová strategie MZe přijata, bude její příprava zúročena 
v tom, že MAS se stane jednou z tzv. podpořených MAS, že tedy bude 
mít možnost v následujícím období na svém území přidělovat finanční 
prostředky napomáhající k jeho rozvoji.
Dalším úkolem, se kterým se MAS bude muset rovněž vypořádat, je 
standardizace MAS. Dle požadavků standardizace bude MAS v příš-
tím období realizovat svoji činnost jako organizační složka obecně 
prospěšné společnosti MOST Vysočiny, poslání MAS se tímto kro-
kem však nijak nemění. Původní členové se stávají na  základě uza-
vření smlouvy o partnerství a spolupráci „partner“ zastupující veřejné 
a soukromé místní socioekonomické zájmy, kteří budou prostřednic-
tvím komunitně vedeného rozvoje území zárukou naplnění strategie 
rozvoje území. Nadále zůstává v platnosti zásada, že veřejný sektor ani 
žádná ze zájmových skupin uvedených v  partnerské smlouvě nesmí 
přesahovat více než 49% hlasovacích práv.
MAS bude muset doložit splnění celé řady dalších podmínek své čin-
nosti (standardů), aby prokázala svou dostatečnou kvalitu (např. stan-
dard územní působnosti, partnerství, orgánů MAS, kanceláře MAS 
a institucionalizace MAS). Tato práce je časově velmi náročná, a proto 
od září 2014 byla přijata na částečný pracovní úvazek manažerka MAS 
Mgr. Naděžda Jašová.
Tím bude umožněno i občanům žijícím na území MAS konzultovat 
problémy a  potřeby související s  projektovými záměry v  budoucím 
období.
Odpovíme-li si na otázku položenou v úvodu, zda úsilí, které bylo vy-
naloženo, odpovídá výsledkům naší práce, nemůžeme být zcela spo-
kojeni, avšak přínos cca 10 mil. Kč, rozšíření zkušeností a záměrů pro 
budoucí období jistě napomohl ke  zlepšení podmínek a  příležitostí 
pro krajinu i obyvatele žijící na území MAS. 
Naším cílem je spolupracovat na rozvoji venkova při získávání finanč-
ní podpory z EU a z národních programů ČR. Naplňování našich zá-
měrů vyžadovalo v uplynulém období značné úsilí a čas, ale jeho pří-
nosy i při relativně malých finančních alokacích, tyto náklady vyvážily. 
Jsou jimi viditelné dopady realizovaných projektů, vymýšlení nových 
přístupů a dosahování shody při přenášení do praxe. Přivítáme proto 
další partnery, kteří budou mít zájem se na rozvoji našeho území po-
dílet při naplňování vize MAS Území MAS MOST Vysočiny je místo, 
kde stojí za to žít a pracovat.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na činnosti MAS ja-
kýmkoliv způsobem podíleli, a popřát mnoho sil, nápadů a optimiz-
mu do dalšího desetiletí.                             Pracovní skupina MAS MOST 

foto: archiv MAS MOST

Tento víkend v mnoha obcích, ale 
nově i ve větších městech vrcholi-
lo masopustní veselí. V této době 
probíhají různé plesy a s blížícím 
se koncem masopustního období 
i  tradiční ostatkové či maškarní 
průvody. Dříve obcházely obce 
tradiční masky (např. medvěd, 
někdy vedený na  řetězu medvě-
dářem, klibna – kobyla – skrýva-
jící často dvě osoby, Žid s pytlem 
na  zádech, bába s  nůší, kominík 
se žebříkem, kozel…), nyní tvo-
ří průvody masky všeho druhu, 
nechybějí zpravidla i  „politické 
osobnosti“, masky inspirované 
kulturně-politickým aktuálním 
děním. Podle tradic se za  počá-
tek masopustu považuje obdo-
bí od  svátku Tří králů a  trvá až 
po neděli před Popeleční středou. 
V této době probíhají různé plesy 
a s blížícím se koncem masopust-

ního období i  tradiční ostatkové 
či maškarních průvody. Popeleč-
ní středa je v  římskokatolickém 
liturgickém kalendáři první den 
postní doby, po kterém následuje 
čtyřicetidenní půst. Šest nedě-
lí z  tohoto období se do  postní 
doby nezapočítávají, poněvadž se 
za  postní dny nepovažují. Pope-
leční středa připadá na  46. den 
před Velikonoční nedělí. Je dnem 
přísného půstu a  připomínkou 
pomíjivosti pozemského života. 
Znamenání popelem tzv. popelec, 
doprovází udělovatel slovy: Čiň-
te pokání a  věřte evangeliu nebo 
Pamatuj, že jsi prach a v prach se 
navrátíš.
Dnešní středou se tedy zahajuje 
příprava na Velikonoce, která dří-
ve bývala spojena s  odlehčeným 
jídelníčkem a lidovými očistnými 
kúrami, hlavně bylinami. Pro in-

spiraci připomeneme různé druhy 
osvědčených či ověřených přírod-
ních očist organizmu s  dlouho-
letou tradicí a  prověřenými po-
zitivními účinky. Za  očistnou 

klasiku je považován ostropestřec 
mariánský, dalšími stálicemi pro 
období půstu jsou pak čerstvě ra-
šící kopřivy, ale i nakládané kyselé 
zelí. Později s  počínajícím jarem 

pak přichází na  řadu čerstvé by-
linné čaje (např. z  kopřivových 
výhonků, pampeliškových lístků, 
břízových pupenů, květu podběle, 
jitrocelových lístků apod.), nebo 

saláty, polévky, pomazánky (pažit-
ka, řeřicha, špičky kopřivy, lístky 
pampelišky).     Zpracovala: -simf-,

  3× foto: Martina Strnadová
Více foto na našem webu.

Vrcholilo ostatkové veselí. Průvod masek prošel i Lhotkami, Kúskami 
a Dolními Radslavicemi
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V současné době neexistuje žádný speciální právní předpis, který by 
přímo upravoval výkon realitní činnosti. Za sebe tedy říkám – realitní 
zákon ANO. Mnohdy životní obchody za statisíce až miliony korun 
zprostředkovávají lidé s nulovou nebo nízkou odborností, a to jen díky 
tomu, že k založení realitní kanceláře nepotřebují nic než mobil, auto 
a živnostenský list na volnou živnost. Proto se do této branže dostalo 
mnoho lidí s nízkou morálkou, malou odborností a výsledkem jsou 
často životní tragédie pro prodávající či kupující, nátlak na  senio-
ry, smluvní pokuty nebo zneužité zálohy na  kupní cenu k  vlastním 
účelům. To vše je jen částečný výčet toho nejhoršího, co se za posled-
ní roky v naší branži událo. I ve Velkém Meziříčí je to již několikátý 

případ, kdy klienti svůj obchod s realitami realizovali u neseriozních 
realitních kanceláří se sídlem v Brně nebo v Praze. Nakonec museli 
vše řešit podáním trestních oznámení nebo využili možnost zveřej-
nit svůj problém prostřednictvím televizních reportáží, (např. pořad 
Černé ovce). Některým realitním kancelářím byly Českou obchodní 
inspekcí uloženy pokuty nebo nesmí uzavírat smlouvy, které klamou 
spotřebitele. Proto vám doporučuji obrátit se vždy se svými potřebami 
v oblasti realit na místní realitní kanceláře s vlastní kanceláří, dlou-
holetou praxí a dobrými referencemi. Ptejte se svých známých, jejich 
doporučení je vždy nejlepší reklamou.        

Ivana Dočkalová, makléřka RK

V poslední školní den 1. polole-
tí zamířili žáci ze ZŠ a MŠ Tasov 
na zimní stadion ve Velkém Me-
ziříčí.  Po  hodině bruslení a  her 
je čekalo překvapení. Vysvědčení 
si netradičně přebírali s  brusle-
mi na  nohou, a  tak se tentokrát 
všechny děti usmívaly. Společně 
jsme se shodli, že nejlepší vy-
svědčení je na ledu!                            

ZŠ a MŠ Tasov, foto: archiv školy

Tasovští dostali vysvědčení na ledu

Realitní zákon – ANO či NE

Středa 18. 2.: 7.00 mše sv. – o. J. B., 8.00 mše sv. – o. L. Sz., 16.30 mše 
sv. – o. J. B., 18.00 mše sv. – o. J. B. Čtvrtek 19. 2.: 7.00 mše sv. – o. L. 
Sz., 18.00 mše sv. – o. L. Sz, Vídeň 18.00 mše sv. – o. J. B.
Pátek 20. 2.: 8.00 mše sv. – o. L. Sz., 14.00–15.30 příležitost ke svátosti 
smíření, 14.00–17.00 adorace nejsvětější svátosti, 17.00 mše sv. – o. L. 
Sz., domov pro seniory 13.30 mše sv. – o. J. B.
Sobota 21. 2.: 7.00 mše sv. – o. J. B., 18.00 mše sv. – o. J. B., Lavičky 
8.00 mše sv. – o. L. Sz.
Neděle 22. 2.: 7.30 mše sv. – o. J. B., 9.00 mše sv. – o. L. Sz., 10.30 mše 
sv. – o. L. Sz., 17.00 pobožnost křížové cesty, 18.00 mše sv. – o. L. Sz.
Bory mše sv.: 18. 2. – Horní Bory 18.00 mše sv. – o. L. Sz., 20. 2. – Dol-
ní Bory 17.30 adorace nejsvětější svátosti, 18.00 mše sv. – o. J. B., 22. 
2. – Horní Bory 9.45 mše sv. – o. J. B.
Farní oznámení: Popeleční středa – liturgie postní doby nás vede 
k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, sebe-
ovládání, kajícnosti a  smírnému odčiňování hříchů. To všechno nás 
má připravit na obnovu křestních slibů o Velikonocích. Popeleční stře-
da je dnem přísného půstu. Mše sv. s posypáním hlavy popelem budou 
v  7.00, 8.00, 16.30 a  18.00. Ve  středu nejsou úřední hodiny na  faře. 
V postní době v každý pátek v 15.00 bude společná modlitba Korunky 
k Božímu milosrdenství. Křížová cesta s kázáním o umučení a smrti 
Pána Ježíše a svátostným požehnáním bude v neděli v 17.00. Čtvrtek 
po večerní mši sv. bude teologická hodina. Pátek 14.00–17.00 adorace 
nejsvětější svátosti, 14.00–15.30 příležitost ke svátosti smíření a poká-
ní. Sobota 18.30 příprava na křest dětí. Děkujeme všem, kteří praco-
vali ve farnosti a děkujeme také za sbírku z neděle 8. 2., která činila 
35.500 Kč. Děkujeme také dětem a rodičům za dary u našeho betléma. 
Darovali jste 14.600 Kč, peníze byly odeslány prostřednictvím PMD 
dětem postiženým hladem.
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

Karneval a půst
Dnes, 18. února 2015, je podle církevního kalendáře Popeleční stře-
da. Křesťanům začíná postní doba. Jak vzít tento čas vážně a nezůstat 
na povrchu? Snad ze všeho nejvíc jde o svobodné rozhodnutí člověka 
si něco v životě na čas odepřít, aby zpozorněl a více se přiblížil pod-
statě života či Bohu samotnému. Smyslem tohoto odřeknutí se něčeho 
má být osvobozující a tvůrčí účinek.
Ve dnech předcházejících Popeleční středě se na mnoha místech slaví 
masopust a konají různé karnevaly. V dřívějších dobách všude končila 
v úterý masopustní zábava přesně o půlnoci. Tehdy zatroubil ponocný 
a lidé se v klidu rozešli domů, protože nastala středa a s ní předveli-
konoční půst. Někteří se dokonce obávali, že pokud budou o maso-
pustu tancovat přes půlnoc, objeví se mezi nimi ďábel. V postní době 
můžeme v jistém smyslu i dnes jakoby „zahlédnout ďábla”. Tím, že si 
něco odřekneme, se totiž staneme vnímavější a můžeme vidět leccos 
pozorněji. Uvidíme možná jasněji i to, co nás spoutává a činí vnitřně 
nesvobodnými. Zahlédneme možná zřetelněji zlo v  nás samotných, 
třebaže se snaží tvářit jako dobro. 
V knize britského spisovatele C. S. Lewise s názvem Přípitek zkušené-
ho ďábla, jejíž děj se odehrává v pekle na výroční večeři, pronáší zku-
šený ďábel se sklenkou vína v ruce přípitek: „Urození ďáblové přivoňte 
a oblažte své chřípí. Víte, jak se toto víno míchá? Ze sklizně různých 
druhů pokrytectví a licoměrností. Jsou to odrůdy, které spolu nejvíce 
soupeřily na zemi. Některé se oháněly pokyny, jiné se honosily pro-
táhlými obličeji a neupřímnými výrazy. Oboje spojuje společný rys – 
nadřazenost a egoismus. Živou doktrínou každého z nich byla zkaže-
nost jiných náboženství, pomluvy byly jejich evangeliem a ponižování 
jiných jejich litaniemi. Nikde se našemu pokušitelství nedaří lépe, jako 
na stupních k oltářům.“ Zahlédnout zlo a demaskovat ho u sebe samé-
ho je prvním krokem k tomu, jak nad ním získat převahu a nenechat 
se jím ovládat.                                                                          Pavel Janošík

V letošním roce slaví Jupiter club 
50. výročí organizované kultury 
ve Velkém Meziříčí. 
V  souvislosti s  tímto jubileem 
zapůjčil ing.  Antonín Dvořák 
redakci Velkomeziříčska ke  zve-
řejnění své fotografie z dřívějších 
kulturních akcí klubu. 
Snímek vlevo zachycuje jednu 
z  besed Vladimíra Menšíka se 
svými – hosty Danou Medřickou 
a  jejím synem Václavem Vydrou.  
Večery Vladimíra Menšíka byly 
pořádány v  Jednotném klubu 
pracujících ROH Vysočina v roce 
1980. Hosty na  těchto velmi po-
pulárních besedách byli i  Josef 
Vinklář, Jaromír Hanzlík, Dag-
mar Veškrnová, Josef Sovák. 
Fotografii vytvořil A. Dvořák  
ještě během probíhajícího večera, 
a  potom ji stihl dát přítomným 
umělcům na místě k podpisu.

-red-

Zdejší kulturní centrum navštívily již stovky 
známých osobností z oblasti kultury

Řídil bez oprávnění
Velkomeziříčští policisté 
prověřují případ řízení vozidla 
pod vlivem alkoholu.
Třiadvacetiletý muž ve středu 11. 
2. v pozdních večerních hodinách 
řídil osobní automobil mezi 
obcemi Lhotkou a  Pikárcem. 
Při dechové zkoušce na  alkohol 
muž nadýchal 1,17 promile. 
Policisté navíc zjistili, že muž 
má rozsudkem okresního soudu 
uložen zákaz řízení motorových 
vozidel, a to až do prosince roku 
2016.
Další řízení vozidla muži poli-
cisté zakázali. Veškeré okolnosti 
případu jsou předmětem dalšího 
prověřování. 
                                                      -pčr-

Přišel o peněženku
Policisté obvodního odděle-
ní ve  Velkém Meziříčí přijali 
ve  středu 11. 2. večer oznámení 
o  krádeži peněženky, ke  které 
mělo dojít v  restauraci na  ulici 
Novosady ve  Velkém Meziříčí. 
Dosud neznámý pachatel v době 
mezi půl sedmou a  půl desátou 
hodinou večer odcizil z  kapsy 
bundy pověšené na  věšáku v  re-
stauraci peněženku s  finanční 
hotovostí a majiteli tím způsobil 
škodu za  1500 korun. Policisté 
případ zadokumentovali a  šetří 
ho jako přestupek proti majet-
ku. Pachateli, po kterém policisté 
pátrají, hrozí až patnáctitisícová 
pokuta nebo zákaz pobytu. 
                                                     -pčr-

Nedávno jsme vás informovali o našich vy-
lepšených  interiérech. Povedlo se nám do-
dělat fotografický ateliér a nyní se vám chce-
me pochlubit jazykovou učebnou. V  této 
třídě probíhají kurzy anglického, německé-
ho a francouzského jazyka. Navštěvují je děti 
od předškolního věku, žáci základních škol 
a také dospělí, úrovně od začátečníků po po-
kročilé.  V jazykové učebně je nově nainsta-
lována televize a DVD přehrávač a také nové 
obrazové materiály. Zdi pokrývá originál-
ní malba inspirovaná Londýnem. Třeba se 
s vámi v naší učebně někdy uvidíme, kurzy 
se rozbíhají vždy v novém školním roce.           

Text a foto: -ddmvm-

Další příjemná 
změna 
na Domě dětí

Foto: A. Dvořák
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MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ
Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí

Zubní pohotovost: 
Sobota 21. 2.  MUDr.  To-
máš Konečný, Žďárská 73, 
Nové Město na  Moravě, tel.: 
566  618  060. Neděle 22. 2.: 
MUDr.  Romana Konečná, 
Žďárská 73, Nové Město na Mo-
ravě, tel.: 566 618 060.  
(www.nnm.cz). 
Víkendová pohotovost 
MUDr.  Zuzany Moravusové:  
Nový Telečkov 30 (cca 10 km 
od  VM), čtvrtek 17.00–neděle 
7.00, tel.: 737 585 224. 

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 vánoční-
ho stromečku aj.
• zimní motiv – zimní krajina, de-
tail.
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 spolu s pře-
dáním 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 
soutěže Vánoční město

Výstavní sál velkomeziříčského muzea po  roce opět zaplnil historické 
hračky. Po sbírce pokojíčků pro panenky, která byla k vidění v loňském 
roce, výstava tentokrát přiblíží hry a hračky malých aristokratů. Návštěv-
níci se tak mohou těšit na desítky hraček prezentujících především život 
dětí na šlechtických sídlech.
Exponáty zapůjčilo, stejně jako v  předešlých letech, Muzeum hraček 
z Rychnova nad Kněžnou. Výstava je otevřena od 17. února do 7. dub-
na. 
Zájemci si historické hračky mohou prohlédnout každý den kromě 
pondělí od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin. Dospělí zaplatí dvacet korun, 
děti polovinu.                                                                                                  -muz-

Muzeum zve na výstavu 
hraček, tentokrát 
šlechtických

Ordinační hodiny 
V minulém čísle došlo při 
závěrečné předtiskové úpravě 
k chybě u ordinační doby 
dr. Beneše. 
Vypadl z ní pátek.
Dětští lékaři:
MUDr. Libor Beneš 
praktický lékař pro děti a dorost
Vrchovecká 21, Velké Meziříčí
tel.: 566 523 983
pro nemocné 
Po 7.30–11.30
Út 7.30–11.30 
St 7.30–11.30 
Čt 7.30–11.30
Pá 7.30–11.30 
poradna pro kojence
Út 12.00–14.30
Čt 12.00–14.30
preventivní prohlídky
St 13.00–18.00

Prodej bytů ve Velkém Meziříčí
Město Velké Meziříčí vyhlásilo veřejnou soutěž o nejvhodnější 

nabídku na  p r o d e j bytu č. 3 o velikosti 2+1 na adrese 
U Světlé 805/22, Velké Meziříčí, bytu č. 1 o velikosti 4+1 

a bytu č. 2 o velikosti 1+1 na adrese Příkopy 665/41, 
Velké Meziříčí. 

Podmínky soutěže jsou zveřejněny na úřední desce 
Městského úřadu Velké Meziříčí. 

www.mestovm.cz/cs/mestsky-urad/uredni-deska 
Termín pro předložení nabídek je 27. 2. 2015, 12 hodin.

Více informací podá:
Odbor správy majetku a bytů

Ing. Magdaléna Kašparová
Náměstí 79/3

594 13 Velké Meziříčí
Tel. 566 781 230, 566 781 234

Knihovna z Dobré Vody pořádá zájezd
na inscenaci Horáckého divadla Jihlava

NĚKDO TO RÁD HORKÉ
hudební komedie o gangsterech, dvou muzikantech,

o „mužských“ a „ženských“ snech
sobota 30. května v 19 hodin

Doprava zajištěna. Zájemci se mohou přihlásit
na tel. čísle 737 565 009 (Drápelová)

PŘIHLÁŠKA: 
Vystavovat může kdokoliv s těmito podmínkami:
▶ vystavovatel musí být starší 18 let
▶ k soutěži (na výstavu) se předkládá 0,50 litru pálenky
▶ počet vystavovaných lahví není omezen
▶ maximální lihovitost je do 55 % lihu (po domluvě naředíme)
Vzorky označte jménem vystavovatele, druhem ovoce, rokem výroby
a procentem alkoholu, popř. uveďte místo pálení (nepovinný údaj).
Soutěží se dle kategorií ovoce (slivovice, jablkovice, hruškovice, meruňkovice, rynglovice atd.)
Vzorky pálenek můžete odevzdávat již nyní, nejpozději však do 27. března 2015 (poté bude vyhod-
nocení v komisích):
•  u Jaromíra Plodka (bytem Kozlov, nádraží č. 32 – tel.: 604 809 429), možno i poštou na adresu:  
 Kozlov 32, 594 51 Křižanov (po domluvě je možné osobně předat i v Brně)
•  v pěstitelské pálenici Kozlov č. 29 u Karla Eliáše (tel.: 604 758 947), možno i poštou na adresu:  
 Kozlov 29, 594 51 Křižanov
•  v pěstitelské pálenici Osová Bítýška u Jiřího Horkého (tel.:776 320 856), možno i poštou 
 na adresu: 594 53 Osová Bítýška 213,
• v pěstitelské pálenici Lavičky u Jiřího Skryji (tel.: 608 038 550), možno i poštou na adresu: 
 Lavičky 111, 594 01 Velké Meziříčí
• v pěstitelské pálenici Hlinné u Stanislava Marka (tel.: 564 034 914 či 774 617 113), možno i poštou
  na adresu: Hlinné 40, 592 31 Nové Město na Moravě
Pozor: likéry nebereme a nehodnotíme! 
Bližší informace jsou na našich webových stránkách: www.kostpalenek.wbs.cz

Tradiční  košt  pálenek
11.  dubna  2015   již  11.  ročník

Netradiční ochutnávka domácích pálenek a likérů, vzorky mohou obsahovat 
jakékoliv množství procent alkoholu, záleží jen na vašem posouzení, 

hodnotit je nebude komise, ale vy, 
občerstvení zajištěno. Soutěžit se bude i o nejlepší buchtu.

Propozice:
sběr vzorků (min. množství 0,5l) do 5. 3. 2015
kam: hospůdka Dobrá Voda, hospůdka Martinice

vinárna Šenk v Podhradí Velké Meziříčí
Vzorky musí být označeny jménem a adresou a také z čeho mok pochází.

Buchty doneste v den konání – minimálně 1 velký talíř.
Večer budeme pokračovat s kapelou Maraton, která se postará o vaši zábavu.

Vstupné: soutěžící 30 Kč, ostatní 120 Kč.
Informace: e-mail m.kobi@seznam.cz, tel.: 737 727 511.

Přiznání k  dani z  příjmů za  rok 
2014 jsou poplatníci povinni po-
dat nejpozději do středy 1. dubna 
2015. Poplatníkům, jimž daňové 
přiznání zpracovává a  podává 
poradce, nebo poplatníkům, kte-
ří mají podle zvláštního zákona 
povinnost mít účetní závěrku 
ověřenou auditorem, se lhůta 
prodlužuje do  středy 1. červen-
ce 2015. Podat daňové přiznání 
v  prodloužené lhůtě je možné, 
jen pokud je příslušná plná moc 
k zastupování uplatněna u správ-
ce daně před uplynutím nepro-
dloužené lhůty, tj. před 1. dub-
nem 2015. Informace nezbytné 
pro správné plnění daňových po-
vinností k daním z příjmů nalez-
nete na www.financnisprava.cz. 
Územní pracoviště finanční-
ho úřadu (ÚP) budou pracovat 
v rozšířených úředních hodinách: 
• v  termínu od  23. 3. 2015 do 
1. 4. 2015 v  pracovních 
dnech vždy od  8 do  18 hodin,

• o  víkendových dnech praco-
viště Finanční správy otevřena 
nebudou. 
Další rozšíření úředních hodin je 
možné a bude zveřejněno přímo 
na jednotlivých ÚP. 
Pracovníci ÚP zajistí přijímání 
daňových přiznání a poskytování 
informací s  tím spojených také 
formou výjezdů do  vybraných 
obcí (Golčův Jeníkov, Hrotovi-
ce, Jaroměřice nad Rokytnou, 
Jimramov, Kamenice nad Lipou, 
Lukavec, Nové Město na  Mo-
ravě, Počátky, Polná, Přibyslav, 
Světlá nad Sázavou, Třešť a Velká 
Bíteš). Detailní informace o  vý-
jezdech pracovníků finančních 
úřadů do  vybraných obcí v  roce 
2015 zveřejňuje Finanční správa 
na  svých webových stránkách: 
www.financnisprava.cz. 
K vyplnění tiskopisu DAP k da-
ním z  příjmů za  zdaňovací ob-
dobí roku 2014 a k jeho vytištění 
je možno využít klasické nebo 

interaktivní tiskopisy dostupné 
na webových stránkách FS. Tyto 
formuláře jsou určeny k „papíro-
vému“ podání. 
Zpracování a  odeslání vyplně-
ných DAP je možné i  elektro-
nicky v  aplikaci EPO na  daňo-
vém portálu FS na  adrese www.
daneelektronicky.cz. Má-li da-
ňový subjekt nebo jeho zástupce 
zpřístupněnu datovou schránku 
nebo zákonem uloženou povin-
nost mít účetní závěrku ověřenou 
auditorem, je povinen podání 
daňového přiznání učinit pou-
ze datovou zprávou ve  formátu 
a  struktuře zveřejněné správcem 
daně. 
Kontakty na pracoviště FS nalez-
nete na  webových stránkách FS: 
www.financnisprava.cz, (Velká 
Bíteš – 18. 3. a  25. 3. 2015, 12–
17 hodin, Informační centrum 
a Klub kultury.                                                                                   
                                                                         -fú-

Finanční úřad pro Kraj Vysočina 
informuje

Besedy o včelařství 
Budou probíhat v Netíně 
v 9.30 hodin. Podrobnější 

informace získáte na:  
tel. 737 650 598, 

e-mail: vkralicek@seznam.cz
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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.

Sběrny řádkové soukromé inzerce 
pro týdeník Velkomeziříčsko 

– mimo redakci: 
Měřín – Papírnictví  Wasserbauerová, Informační centrum 

ve Velké Bíteši, Tasov – u pana Böhma.

Různé

Seznámení

▶ SOS – pravidelná poradna
(sdružení obrany spotřebitelů) 

každou středu 14–16 hodin, 
obecní živnostenský úřad, dveře č. 4

▶ Občanská poradna – středy v sudých týdnech, 
11.30–15.00 v budově MěÚ Velké Meziříčí 

v zasedací místnosti, 2. patro. 
Tel.: 721 137 458, www.opzdar.cz.

Koupím
Tel.: 604 112 837.

Koupím 
Tel.: 604 112 837.

Koupím

Nemovitosti

Pronajmu 

PŘÍJEM INZERCE:
▶  osobně v redakci úterý až pátek: 8.00–12.00, 12.30–15.30 

▶  PROSTŘEDNICTVÍM e-mailu: velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz
     nebo můžete použít náš uploader pro předávání podkladů na: 

w w w. v e l k o m e z i r i c s k o . c z 

lze platit převodem na č. ú.: 1621489309/0800, v. s. 4649

Řádková inzerce v rubrikách:
 PRODÁM ● KOUPÍM ● NEMOVITOSTI ● PRONÁJEM 

RŮZNÉ ● SEZNÁMENÍ ● DARUJI
Plošná inzerce na titulní, inzertní, redakční straně 

SLEVY PŘI OPAKOVÁNÍ 
PLOŠNÉ INZERCE: 10 % ● 20 % ● 30 %

PR články a banner  na webu 
ZDARMA k inzerci plošné.

■ Kachlový kuchyňský sporák 
chromovaný. Dále elektrický 
bojler 80 l Tatramat, 2 roky starý. 
Plynový kotel bohumínský, litina 
G 27 kW. Cena dohodou. Volejte 
po 17.00, tel.: 776 360 164.
■ Ledničku s  mrazákem Elect-
rolux (226 L–111L), výška 
1845 mm, šířka 595 mm, hloub-
ka 642 mm. Jeden měsíc v  pro-
vozu (stěhování). Původní cena 
11.000 Kč, nyní 9.000 Kč. Tel.: 
724 065 912.
■ Domácí vodárnu – nádrž 100 l 
(Dukla–agumat–V) – málo pou-
žívanou, čerpadlo Dab – Jeinox 
102 M, 2800 ot./min., 220–240 
V, H 47–25 m. Plně funkční, cena 
dohodou. Volejte 731 240 613.
■ Fiat Brava 1998 1,2 16 V na ná-
hradní díly. Cena dohodou. Tel.: 
731 010 532.
■ Selata, 55 Kč/kg. Tel.: 
732 316 312.
■ Hoblovku kombinovanou, 
šíře válce 400 cm, litina. Tel.: 
732 712 236.
■ Wartburg 353 W. Prodám 
ve VM garážovaný Wartburg 353 
W, r. v. 1980, najeto 66 tis. km, 
STK do  8/2015, cena dohodou. 
Tel: 702 062 923.
■ Stáčecí válce – pohon el. mo-
toru s  převodovkou, průměr 

válce 60 mm, šířka válce 330 mm. 
Vhodné na  kulatinu, pásovi-
nu, cena 3.500 Kč. Dále pro-
dám ruční plačku na  brambory, 
cena 2.500 Kč. Krbovou vložku 
za  2.000 Kč, 2 ks páskovačky 
za 500 Kč. Velká zplynovací kam-
na na 80 cm štípy. Cena dohodou. 
Tel.: 605 472 679.
■ Brambory konzumní, od-
růdy Belana, Adéla, Marabel + 
na  sázení stejné odrůdy. Dále 
prodám pšenici a  ječmen. Tel.: 
607 299 168.
■ 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.

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

■ Vykoupíme vaše auto, 
i  bez STK. Tel.: 608  029  036.

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

■ Sběratel koupí půdní nálezy.
Koupím a dobře zaplatím za sta-
ré pivní lahve s  nápisem, vo-
jenské helmy, kožené vojenské 
řemeny, opaskové přezky, kože-
ná pouzdra na  pistole, plecho-
vé – dřevěné muniční bedýnky, 
zásobníky do  zbrání, nábojnice, 
vojenské uniformy (i  potrhané), 
maskovací celty, maskovací ob-
lečení, vatované kabáty, vyzna-
menání, vojenské nášivky, mas-
ky, vojenské čepice, brigadýrky, 
bodáky, dýky, šavle a  pochvy 
k  nim, staré fotografie vojáků, 
staré žehličky, hmoždíře atd. 

z vaší půdy, stodoly, pozůstalosti.
Za  nabídky předem děkuji.  
Tel.: 608  714  444; 776  776  007.

■ Prodáme RD 3+1 ve Vídni, RD 
2+1 v Oslavici a RD 7+2 ve Vel-
kém Meziříčí. Více informací 
na tel.: 605 054 470. RK nevolat.
■ Prodám stavební pozemek 
na Fajtově kopci a v centru Vel-
kého Meziříčí. Tel.: 731 457 371. 
RK nevolat.

■ Koupím byt nebo rodinný do-
mek ve  Velkém Meziříčí nebo 
okolí. Platím hotově. Pouze so-
lidní jednání! Žáková S. Tel.:  
724 100 161.

■ Pronajmu chalupu v  Horních 
Radslavicích. Dám do  trvalého 
bezplatného pronájmu jen za opra-
vu, nejlépe schopnému kutilovi. 
Po opravě je možné trvalé bydlení. 
Důvodem je nemoc a  vyšší věk. 
Poslední majitel nemá dědice. Po-
drobnosti na tel.: 725 955 665.

■ Pronajmu zrekonstruovaný 
byt 3+1 ve  Velkém Meziříčí, 
cena pronájmu 9.000 Kč včetně 
inkasa. Tel.: 724 100 161.
■ Pronajmu byt 3+kk na  ulici 
Čermákova, cihlový, slunný, čás-
tečně zařízený. Nájem 7 tis. + ener-
gie, vratná kauce – 1 nájem. Volný 
od  1. 3. 2015. Tel.: 606  403  508.
■ Pronajmu byt v  přízemí 
2+kk Velké Meziříčí, Čecho-
vy sady. Tel.: 725  187  507.

■ Důchodce 59/180/70 hledá pří-

telkyni pro trvalý vztah. Prátel-
ství je víc, než láska, samota tíží. 
Tel.: 736 437 838, večer.
■ Štíhlá nekuřačka, abstinentka 
v  důchodovém věku se sezná-
mí s  pánem (důchodcem 70–75 
roků), nekuřákem, abstinentem, 
nejraději z Křižanova nebo okolí.
Tel.: 604 571 367.

■ Hledáme někoho na  občas-
nou výpomoc. Lehká práce. Tel.: 
723 128 907.

Prodám

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 

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: 

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 n. Sáz. 

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.

Pamětní medaile 
z vánočního koncertu 

Tóny vévodkyně 
Eleonory, 

které jsou vyrobeny 
z daňčího paroží, 

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

Kontakt: 721 423 232.

Ředitelka Domova pro seniory Třebíč, Koutkova – Kubešova, 
příspěvková organizace

vypisuje
výběrové řízení na pozici

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/PRACOVNICE
s místem výkonu práce Kubešova 841/14

Bližší informace o kvalifikačních požadavcích a termínu odeslání 
přihlášek jsou uvedeny na webových stránkách domova: 

www.dpstrebic.cz  v sekci „Volná pracovní místa“.

Přijďte nás navštívit - jsme tu stále pro Vás! 

Otevírací doba:
Po-Pá: 6:30 - 17:30
So: 7:00 - 11:00

Nabízíme Vám:
- široký sortiment potravin 
   i drogerie 
- stále čerstvou nabídku 
   ovoce a zeleniny, uzenin
   a mléčných výrobků
- pravidelné akce na vybraný 
sortiment od čtvrtka do soboty

OC  PANORAMA
„nákupy plné radosti“

družstvo Velké Meziříčí 

OC PANORAMA
Třebíčská 194
Velké Meziříčí

PŘIJMEME  PRACOVNÍKA NA POZICI  
VEDOUCÍHO NÁKUPU A SKLADU NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Pracovní náplň: 
– zodpovědnost  za nákup náhradních dílů a sklad
– vyjednávání cen a obchodních podmínek
– zpracování objednávek a uzavírání smluv
– příjem a výdej zboží, skladování a vedení administrativy
Požadavky:
– SŠ nebo VŠ 
– organizační schopnosti
– předpoklady pro obchodní jednání
– svědomitost, odpovědnost, loajalita
– časová flexibilita
– zvládání stresových situací
– znalost práce na PC
– řidičský průkaz sk. B
Mzda: 25–30 tis. Kč
Kontakt: ing. Pech, tel.: 723 682 526 
e-mail: agro@agro-merin.cz

STUHLECK 7. 3. 
Jednodenní lyžování 

Rakousko, doprava 550 Kč. 
Více o skipasu na www.stuh-

leck.com, cca 37 Eur – celoden-
ní. Nástup: Měřín – 3.00 

Velké Meziříčí – 3.20 (Billa)
Info:  775 055 501, 607 541 915               
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Blahopřání

sudoku

Autor sudoku: 
Zdeněk Málek ©

Řešení z minulého čísla:

Poděkování

společenská rubrika

kino jupiter Club – Únor 2015

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

24. 2. Knihovny ve Velkém Meziříčí, přednáška
   PhDr. Marie Ripperová
  3. 3. Mozambic  Ing. Jaroslav Pazdera  
10. 3. přednáška Průmyslová výstava v r. 1938 
   PaedDr. Josef Láznička
17. 3. přednáška Život a dílo Bohumila Hrabala – Jan Prchal
31. 3. Národní parky v USA – zážitky z cestování, přednáší 
   Mgr. Hana Kátrová
  7. 4. filmová projekce: 1. Kamenná 
          2. Motocykl. závodníci z Vel. Meziříčí a okolí – Jaromír Kafka
14. 4. přednáška Pocta prof. Záviškovi 
   Ing. Václav Křepelka, Ph.D.
21. 4. přednáška Osobnost malířky Zdenky Vorlové – Vlčkové 
   Ing. Miloslav Fialka
28. 4. zájezd pro VGS – Synagoga v Polné  Jan Prchal
                                                                    Změna programu vyhrazena.

● Středa 18. 2. v 19.30 hodin
KÓD ENIGMY
Alan Turing byl matematický 
génius, duchovní otec počítačů 
a  umělé inteligence, a  klíčový 
člen tajného týmu, který za  vál-
ky rozšifroval zprávy nacistic-
kého Německa. Alan Turing byl 
homosexuál v Anglii 50. let, kdy 
tyto praktiky byly trestným či-
nem a za něž byl zatčen a odsou-
zen… Válečné životopisné drama 
Velké Británie/USA 2014, české 
titulky. Vstupné: 110 Kč, 114 mi-
nut, mládeži přístupný od 12 let.
● Sobota 21. 2. v 19.30 hodin
JUPITER VYCHÁZÍ
Když se pod noční oblohou naro-
dila Jupiter, znamení napovídala, 
že je předurčena k  velkým či-
nům. Nyní již dospělá Jupiter sní 
o hvězdách, neprobouzí se do…
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
SpongeBob je mořská houba, 
která nosí kalhoty, bydlí v anana-
su a  dělá úžasné krabí hambáče 
u Křupavého kraba. Jeho dalším 
poznávacím znamením je, že ho 
milují děti na celém světě, proto-
že je tělem i duší dobrodruh, kte-
rý ke  všemu přistupuje s  humo-
rem, někdy pořádně svérázným.
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
…nevynikal a  popravdě ho ani 
nikdy nezkoušel, teď ale bude 
muset vybalancovat partičku 
solidně naštvaných Rusů, brit-
skou MI5, mezinárodní teroristy 
a  také svoji manželku s  nekřes-
ťansky dlouhýma nohama. Akční 
komedie USA, české titulky. Hra-
je J. Depp, G. Paltrow. Vstupné: 

110 Kč, 97 minut, mládeži pří-
stupný od 12 let
● Středa 25. 2. v 19.30 hodin
SLÍDIL
Příběh vypráví o  mladíkovi Lou 
Bloomovi , který se snaží prosadit 
jako novinář. Nedaří se mu najít 
uplatnění v již zavedených agen-
turách a  tak se vrhne na  vlastní 
pěst do  pátrání po  stopách zlo-
činu. Pro atraktivní novinářský 
materiál se neštítí udělat cokoliv. 
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
Film vypráví výjimečný a neuvě
řitelný životní příběh Stephena 
Hawkinga, který na  svém velmi 
nemocném těle nosí jednu z nej-
chytřejších hlav, jako kdy lidstvo 
poznalo. Životopisné romantické 
drama Velké Británie 2014, české 
titulky. Životopisné romantické 
drama Velké Británie 2014, české 
titulky. Vstupné 120 Kč, 123 mi-
nut, přístupný.

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.
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Otevři zadní vrátka,
však ti na ně klepe osmdesátka.

Dne 21. 2. 2015 oslaví své životní 

jubileum pan Jan Pisk
z Frankova Zhořce.

 
Vše nejlepší, hodně zdraví a boží-

ho požehnání přejí přátelé.

Svaz diabetiků letos opět nabízí pro všechny ozdravné pobyty u moře 
pro rok 2015  do Itálie – San Benedetto a Chorvatska – ostrov Krk

Palmová riviéra San Benedetto del Tronto
Apartmánový dům Collina
Termín: 19.–28. 6. 2015, polopenze je v ceně. Cena od 4.700 do 7.000 Kč 
dle typu apartmánů a osob. Zálohu 1.000 Kč nutno zaplatit do konce 
března, zbytek doplatit do konce května.  

Chorvatsko-Kvarner – ostrov Krk
Hotel Beli Kamik.
Termín: 11.–20. 9. 2015. Cena 6.990 Kč včetně polopenze, ubytování 
ve dvoulůžkových pokojích. Zálohu 1.000 Kč nutno zaplatit do konce 
dubna, zbytek ceny do konce srpna. 
Odjezdy z Velkého Meziříčí. V ceně je doprava a ubytování, cestovní 
pojištění zajistíme za 160 Kč. Členství ve svazu Dia není podmínkou 
k účasti.
Přihlášky: Josef Savara, ul. Nad sv. Josefem 238, tel.: 606 375 555 nebo 
566  523  605. Přihlásit se lze také každy čtvrtek v  Klubu důchodců, 
Komenského 6, Velké Meziříčí od 15 do 16 hodin.                               -js-

Svaz diabetiků nabízí 
měření glykémie, tlaku krve a BMI

Každý čtvrtek od 15.00 do 16.00
Klub důchodců, Komenského 6 – pečovatelská služba.

Cena jen 10 Kč – nutné režijní náklady.
Účast není podmíněná členstvím ve svazu diabetiků.

Za svaz diabetiků Josef Savara

Poděkování za pomoc
Děkuji zaměstnancům Hotelu a restaurace Jelínkovova vila ve Velkém 
Meziříčí za poskytnutí pomoci při úrazu ze dne 10. února 2014.

Jaroslava Hladíková

CENTRUM KOCIÁNKA, PRACOVIŠTĚ BŘEZEJC
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA BŘEZEJC

JUPITER CLUB, s. r. o., VELKÉ MEZIŘÍČÍ

XV. ROČNÍK
CHARITATIVNÍ PLES 2015

CENTRA KOCIÁNKA, PRACOVIŠTĚ BŘEZEJC
  PÁTEK 13. BŘEZNA 2015 ve 20 hodin

velký sál Jupiter clubu, Velké Meziříčí
Po celý večer vám bude hrát skupina M.E.Š. VELKÉ MEZIŘÍČÍ

Hostem večera: zpěvák PETR BENDE

Program:
▶ Taneční vystoupení uživatelů Centra Kociánka, 

pracoviště Březejc
▶ Irské tance žáci ZŠ a SŠ Březejc

▶ Latinsko-americké standardní tance – Iveta Mrňová
▶ Módní přehlídka svatebních a společenských šatů

▶ Líčení s týmem nezávislých kosmetických poradkyň Mary Kay
▶ Slavnostní dražba výrobků klientů Centra Kociánka, 

pracoviště Březejc, tradiční bohatá tombola
Rezervace vstupenek na programové oddělení Jupiter clubu, 
tel.: 566 782 004, 566 782 001. Vstupné: 150 Kč vč. místenky.

Svaz diabetiků opět 
pořádá ozdravné pobyty

Mediální partner: 
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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 postavení, prospe-
rující firmu. Jednoho dne ale srazí autem bezdomovce a vůbec 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

SPORTOVNÍ MAŠKARNÍ 
PLES

21. 2. 2015 v Osové Bítýšce 
hudba M. E. Š.

plesová  sezona  2015

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

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 VM 
zve všechny malé diváky 
na pohádku s loutkami
POKLAD NA KRÁSNÉ HOŘE
sobota 21. února 2015  v 15.00 
malá scéna Jupiter clubu. 
Vstupné 40 Kč. 
Rezervace na tel.: 566 782 001, (004), 
programové oddělení Jupiter clubu, 
po–čt 8–16 hodin, pá 8–14 hodin. 
Rezervované vstupenky je nutné vyzvednout 
do  pátku před termínem divadla. Výjimka v  so-
botu, a  to po  předchozí tel. domluvě nejpozději 
do 14.45 hodin, poté jsou vstupenky dány do vol-
ného prodeje.

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.: 566 782 004, 001
Změna programu vyhrazena

14. března, 20.00 velký sál – CHINASKI 
28. března, 20.00 velký sál – STETSON – KONCERT
29. března, 15.00 velký sál 
MICHALŮV SALÁT – pořad s Michalem Nesvadbou
10. dubna, 19.30 velký sál – KONCERT VĚRY MARTINOVÉ
18. dubna, 19.30 velký sál – HRADIŠŤAN & JIŘÍ PAVLICA
15. května, 20.00 v. sál – ČECHOMOR KOOPERATIVA TOUR 2015
  4. června, 19.30 Jupiter club – CONCENTUS MORAVIAE
soubor Solamente naturali s houslistou a uměleckým vedoucím 
Milošem Valentou
  6. června, 21.00 velký sál – KONCERT VLASTY REDLA
12. června, 20.00 velký sál – URIAH HEEP
19. června, 19.30 zámek Velké Meziříčí – CONCENTUS MORAVIAE
ArParla – Maria Christina Cleary (harfa), Davide Monti (housle), 
Marco Uccellini, Michelangelo Rossi
informace na programovém oddělení JC, tel.: 566 782 001, 004.

Změna programu vyhrazena. Zdroj: www.jupiterclub.cz

FAJTFEST ples
6. 3. Nový Svit VM 19.00 

2. ročník 
DEMONIUM

SYSTEM OF A DOWN revival

programová nabídka v jupiter Clubu

Plesy v Jupiter clubu:
20. 2. – BAREVNÝ PLES

27. 2.  – PLES HOTELOVÉ ŠKOLY SVĚTLÉ
13. 3. – CHARITATIVNÍ PLES, hudba M.E.Š, host Petr Bende

21. 3. – MOTORISTICKÝ PLES

▶ sobota 28. 2. – VEČER S TÓNY MALEBNÉHO KLAVÍRU 
A HOUSLÍ, hraje Pavla Kamanová – klavír, Dan Blaha – housle 
(20.00–24.00)

PÁTEČNÍ PODVEČER 
V KATOLICKÉM DOMĚ KŘIŽANOV
▶ 20. 2. – IMPROKAPRO, 19.30, spolek Katolického domu a slo-
venské „nielen improvizačné divadlo“ Kapor na scéne uvedou im-
provizační večer tří slovenských herců a  jednoho křižanovského 
hosta...
▶ 27. 2. – ČOKOVEČER, 19.30 (Dojde kakao? Jak je to s kakaem 
a se spravedlivým obchodem?  V rámci večera bude probíhat i vý-
roba čokolády, provází  Pavla Kotíková

www.katak-krizanov.cz

Únor 2015

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 předprode-

ji, na místě 250 Kč
Rezervace a prodej vstupenek 
na programovém oddělení JC, 

tel. 566 782 001, 004

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. 

Zastupitelstvo obce 
Dolní Heřmanice 

pořádá

OBECNÍ PLES
28. 2. 2015

Obecní dům ve 20.00
hudba F-Box
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Únor/březen
sobota 21. 2. 10.00 dorost st. – 
SFK Vrchovina
sobota 21. 2. 12.00 dorost ml. – 
SFK Vrchovina
sobota 21. 2. 14.00 muži A – FC 
Slovan Rosice
neděle 22. 2. 10.00 žáci st. U15 – 
Kohoutovice
neděle 22. 2. 14.00 muži B – Čás-
lavice
sobota 28. 2. 10.00 dorost st. – 
HFK Třebíč
sobota 28. 2. 12.00 dorost ml. – 
HFK Třebíč
sobota 28. 2. 14.00 muži A – FC 
Sparta Brno
neděle 1. 3. 10.00 žáci st. U15 – 
MFK Chrudim

neděle 1. 3. 11.45 žáci st. U14 – 
MFK Chrudim
ne 1. 3. 14.00 muži B – Moravec
sobota 7. 3. 10.00 dorost st. – x
sobota 7. 3. 12.00 dorost ml. – x
sobota 7. 3. 14.00 muži A – Jind-
řichův Hradec
neděle 8. 3. 10.00 HFK Olomouc 
– žáci st. U15
neděle 8. 3. 11.45 HFK Olomouc 
– žáci st. U14
neděle 8. 3. 14.00 muži B – SK 
Okříšky
sobota 14. 3. 10.00 dorost st. – 
Blansko
sobota 14. 3. 12.00 dorost ml. – 
Blansko
sobota 14. 3. 14.00 žáci ml. U12 
– FC Vysočina Jihlava

sobota 14. 3. 14.00 SK Líšeň – 
muži A
neděle 15. 3. 10.00 žáci st. U15 – 
FC Vysočina Jihlava
neděle 15. 3. 11.45 žáci st. U14 – 
FC Vysočina Jihlava
neděle 15. 3. 14.00 muži B – TJ 
Jiskra Měřín
sobota 21. 3. 10.00 dorost st. – 
FC Žďas Žďár nad Sázavou
sobota 21. 3. 12.00 dorost ml. – 
FC Žďas Žďár nad Sázavou
sobota 21. 3. 14.00 muži B – Sa-
peli Polná
neděle 22. 3. 10.00 žáci st. U15 – 
1. SC Znojmo
neděle 22. 3. 11.45 žáci st. U14 – 
1. SC Znojmo

rozpis přípravnýCh utkání týmů FC velké meziříčí

-fcvm-

Právě dnes, 18. února 2015 slaví kulaté životní jubileum Jaromír Ce-
nek, ve volejbalovém prostředí a nejenom v Meziříčí možná známější 
pod zkrácenou přezdívkou Cenda. 
Je sice původem z Křenovic, z městyse mezi Šlapanicemi a Slavkovem, 
ale za  těch 41 let, co bydlí v našem městě, se z něj stal starousedlík 
a  patriot se vším všudy. Již od  svého příchodu se zapojil do  života 
v našem městě. Profesně na stavebním úřadě MěÚ a jako volejbalis-
ta, který prošel volejbalovým Spartakem Brno (předchůdce Zbrojov-
ky) a rukama Karla Lázničky, pochopitelně v tehdejším volejbalovém 
oddílu OZS. Byl vždy srdcař, který dával volejbalu maximum.  Jako 
hráč, později trenér, dokázal seřvat i povzbudit, ale hlavně předávat 
nastupujícím generacím své bohaté zkušenosti. Výraznou měrou se 
zasloužil o vybudování prvního zázemí volejbalistů, tenistů a kužel-
kářů za Světlou a vždy patřil mezi hlavní tahouny. I vzhledem k tomu, 
že se nikdy svými zásluhami nechlubil a vždy přiložil ruce k dílu, je 
dodnes přirozenou autoritou nejen pro nás volejbalisty a určitě jí bude 
i  v  budoucnu. Dovolte mi proto na  tomto místě, abych mu za  sebe 
i za všechny kluky „od volejbalu“ popřál hodně zdraví a nevyčerpatel-
nou zásobu energie a dobré nálady.

Cenda má narozeniny

-kon-

Přípravka FC Velké Meziříčí U 8 
sehrála v lednu 2015 tři silně ob-
sazené turnaje v  Chrudimi, Ho-
doníně a Nezamyslicích. 
V Chrudimi jsme prohráli ve fi-
nále s  okresním rivalem Žďá-
rem nad Sázavou 1:4 a obsadili 
2. místo. Turnaj se konal hned 
na  začátku roku a  v  prvních 
dvou zápasech byla znát dlouhá 
vánoční přestávka bez tréninků. 
Výkony se postupně zlepšovaly, 
ale finále nám nevyšlo, na hrá-
čích byla znát velká nervozita.
V  Hodoníně jsme pouze jed-
nou prohráli, ale 3 remízy nás 
srazily až za  stupně vítězů na  4. 
místo. Na  tomto turnaji jsme 
zklamali střelecky a  v  rozho-
dujícím zápasu se slovenským 
soupeřem i  vlastním výkonem.
Na konci měsíce nás čekal turnaj 
v  Nezamyslicích. Tým zasáh-
la chřipková epidemie a  během 
vlastního turnaje i  zranění, ale 
hráči, kteří čekají na  svou příle-
žitost, nezklamali Druhé místo, 

které jsme vybojovali, bylo ten-
tokrát hodně cenné a  kluci si 
medailí a  poháru tentokrát užili 
o něco více než jindy.
S  herní stránkou můžeme být 

relativně spokojeni. Na  turna-
jích vždy končíme v  horních 
patrech umístění. Na  hřišti sa-
motném nás ale tlačí bota v úto-
ku. Oproti jiným týmům nedá-

váme tolik gólů. Kluci v  této 
disciplíně ještě nemají potřebný 
klid. Naopak se můžeme opírat 
o  pevnou defenzívu a  naše dva 
brankáře, kteří nás na  každém 

turnaji vždy podrží. Tyto tři 
složky týmu by však nemohly 
fungovat bez sebe. Vytvořila se 
mezi námi skvělá parta, která 
drží pospolu a snáší spolu dobré 
i zlé. Porážky i vítězství. Radost 
i zklamání. To k tomuto sportu 
patří. 
Nedílnou součástí jsou také ro-
diče, kteří jsou ochotni děti vozit 
na tréninky a na turnaje. Bez je-
jich podpory by bylo vše výrazně 
těžší, za což jim patří velký dík.
Turnajů se zúčastnili tito hráči: 
Josef Voda, Lukáš Dobrovol-
ný, Tobiáš Šváb, Roman Starý 
(5 vstřelených gólů), Dominik 
Maňhal, Marek Teplý (6), Filip 
Liška (1), Ondřej Navrátil (1), 
David Svoboda (3), Sebastian 
Zmrhal (12), Adam Staněk (8), 
Tomáš Bartoš (2), Jakub Valík 
(3), Šimon Chromý (2), Marek 
Sedlák a Jakub Zahradníček.
Trenéři: Jakub Rosický, Josef 
Voda, Radek Navrátil.

Text a foto: Jaroslav Zmrhal

Nábor do fotbalu
Hledáme šikovné kluky 
a holky ročníku 2007, kteří by 
se stali plnohodnotnými čle-
ny našeho úspěšného týmu. 

Kontakt: Jakub Rosický, 
732 922 877. 

Nebo přijďte rovnou na  náš 
trénink, do konce března tré-
nujeme v tělocvičnách v těch-
to časech:
pondělí od 16 hodin – 2. ZŠ 
Oslavická,
čtvrtek od 16.30 – tělocvična 
u kostela,
pátek od  15.30 – tělocvična 
Bezděkov.

Těšíme se na vás! 

Fotbalová přípravka v lednu odehrála tři turnaje a vyzkoušela si připravenost

Krajská liga
Starší žáci
SK HS Třebíč – HHK VM 7:4 
(2:1, 3:1, 2:2)
Branky a  asistence HHK: 19. 
Třeštík, 34. Zacha (Procházka), 
49. Havliš, 51. Havliš (Šande-
ra). Sestava HHK: Honiš (Pes-
tr) – Šandera, Kratochvíl, Bez-
ák, Bartošek – Třeštík, Havliš, 
Sobotka – Kapusta L., Procház-
ka, Strádal D. – Šilpoch, Za-
cha. Rozhodčí: Sibera – Erat, 
Roupec. Vyloučení: 2:4. Vyu-
žití: 2:0, v  oslabení: 0:0. Střely 
na  branku: 34:21 (15:4, 10:8, 
9:9). Diváci: 50. 
Výsledky sedmého kola: 

HC Ledeč nad Sázavou – HC Pel-
hřimov 22:0.
Krajská liga st. žáků po 7. kole 
nadstavbové části
1.	Ledeč	n.	S.	 6	 6	 0	 0	 94:114	 12
2.	Třebíč	 6	 4	 1	 1	 31:25	 9
3. V. Meziříčí 7 2 1 4 28:56 5
4.	Pelhřimov	 7	 0	 0	 7	 6:64	 0

Mladší žáci
SK HS Třebíč – HHK VM 4:3 
(3:0, 0:3, 1:0)
Branky a  asistence HHK: 22. 
Vrzal (Strádal T.), 26. Strádal T. 
(Křikava Vác.), 31. Broža. Sesta-
va HHK: Juda P.  – Broža, Ne-
svadba J., Vildomec, Křikava Vít, 
Chalupa – Švejda, Nesvadba V., 
Kuřátko – Křikava Vác., Vrzal, 
Strádal T. – Zdvihal, Hejduk, 

Jašek. Rozhodčí: Kotrba, Rou-
pec. Vyloučení: 3:3. Využití: 0:1, 
v oslabení: 0:0. Střely na branku: 
23:16 (9:3, 7:7, 7:6). Diváci: 55.
Výsledky sedmého kola: HC Le-
deč nad Sázavou – HC Pelhřimov 
3:6.
Krajská liga ml. žáků po 7. kole 
nadstavbové části
1.	Třebíč	 6	 5	 0	 1	 38:16	 10

2.	Pelhřimov	 7	 5	 0	 2	 47:16	 10

3. V. Meziříčí 7 3 0 4 42:25 6

4.	Ledeč	n.	S.	 6	 0	 0	 6	 10:70	 0

Program mládeže na  ZS VM: 
sobota 21. 2. v 9.30 HHK mlad-
ší žáci – HC Pelhřimov, v  11.30 
HHK starší žáci – HC Pelhřimov.

Žáci Horáckého hokejového klubu 
prohráli s HS Třebíč

-hhk-

Hokejový dorost prohrál ve Valašském 
Meziříčí

-hhk-

-jz-

ST VM B – TJ Žďár nad Sázavou 
F 16:2
Body: Maštera Martin 4/0, Šou-
kal Slavomír 4/0, Klíma Tomáš 
3/1, Zelený David 3/1
Čtyřhry: Maštera, Zelený
Klíma, Šoukal
TK Autocolor Oslavice B – ST 
VM C 6:12
Body: Zelený David 4/0, Dvořák 
František 3/1, Klíma Tomáš 2/2, 
Bednář Ivan 1/1, Juda Zdenek 
0/2
Čtyřhry: Dvořák, Kořínek
Zelený, Bednář
ST VM D – TJ Žďár nad Sáza-
vou G 6:12
Body: Vodák Petr 3/1, Zelený To-

máš 2/2
Čtyřhra: Vodák, Zelený
TJ Spartak Velká Bíteš C – ST 
VM E 4:14
Body: Kališ Petr 4/0, Přikryl Ra-
dek 4/0, Minařík Jakub 3/1, Vo-
dák Daniel 1/3
Čtyřhry: Minařík, Kališ
Přikryl, Vodák
Dalšími koly pokračovaly v  ne-
děli okresní přebory. Rezerva se 
opět nemýlila a  rozstřílela Žďár 
16:2. V  utkání se dařilo všem 
hráčům. 
Družstvo C mělo v  programu 
odvetu s  druhým týmem Osla-
vice a mělo co oplácet z prvního 
duelu. Dobrá připravenost a pří-

stup všech našich hráčů rozhod-
ly. Výhru 12:6, tudíž plný počet 
bodů jsme si odvezli z  tohoto 
střetnutí. Pochvalu si zaslouží 
Zelený David, uhrál všechny 
možné body.
Poslední družstvo nejmenších 
přehrálo Velkou Bíteš. Bezchybně 
odehráli Kališ a Přikryl.
V sobotu čeká naše áčko veledů-
ležitý souboj proti Jihlavě. Půjde 
o hodně, především o postupové 
místo do divize. Přijďte nás do tě-
locvičny podpořit.
Program: 
21. února v  10.00 v  tělocvičně 
Hornoměstská 36, ST VM – SK 
Jihlava

Všem družstvům stolních tenistů se 
o uplynulém víkendu dařilo

-pk-

Krajský přebor v hale
V  lednu proběhl v  atletické hale 
v  Praze na  Strahově halový pře-
bor Kraje Vysočina. Medaile se 
rozdělovaly v  žákovských a  do-
rosteneckých kategoriích a v  tzv. 
kategoriích „open“ (junioři a do-
spělí společně).
Z výsledků:
Žákovské kategorie 
1. místo 
Karolína Jelínková 60 m 8,49 s
Eliška Běhounková výška 150 cm
2. místo
Karolína Jelínková 150 m 21,12 s
Eliška Maloušková 800 m 2:44,54
Eliška Běhounková 60 m překá-
žek 10,08 s
Dorost
3. místo
Sabina Koudelová 800 m 2:48,77
Kategorie „open“
1. místo
Martina Homolová 60 m 8,00 s; 
200 m 26,10 s.

Atleti startovali 
na halovém přeboru 
kraje v Praze

Provozní doba vleku
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

-vill-

-skivm-

Krajská liga dorostu po 24. kole
1.	Brno	 24	 20	 2	 2	 138:43	 42

2.	Orlová	 23	 17	 1	 5	 137:52	 35

3.	Val.	Meziříčí	 23	 16	 2	 5	 142:71	 34

4.	Hodonín	B	 23	 9	 1	 13	 83:128	 19

5.	Kroměříž	 22	 8	 1	 13	 73:94	 17

6.	Brumov-Bylnice	 23	 7	 3	 13	 73:104	 17

7. Vel. Meziříčí 23 4 2 17 57:127 10

8.	Uh.	Brod	 23	 5	 0	 18	 50:134	 10

HC Bobři Valašské Meziříčí – 
HHK VM 5:0 (4:0, 1:0, 0:0)
Sestava Horáckého hokejového 
klubu Velké Meziříčí: Svoboda 
– Srba, Kampas F., Kameník, 
Přinesdomů, Báňa D. – Dundá-
lek, Nevěčný, Karásek – Burian 
M., Dobrovolná, Kapusta O.
Rozhodčí: Bambuch – Krát-
ký, Valentík. Vyloučení: 
4:4. Využití: 0:0, v  oslabení: 
0:0. Střely na  branku: 46:26 
(17:13, 15:7, 14:6). Diváci: 50. 

Ostatní výsledky sobot-
ního kola: Uherský Brod 
– Orlová 1:8, Brumov-Byl-
nice – Kroměříž 6:0, Hodo-
nín B – Technika Brno 1:8
Ostatní výsledky nedělní-
ho kola: Brumov-Bylnice 
– Uherský Brod 2:3, Orlová 
– Valašské Meziříčí 4:6, Tech-
nika Brno – Kroměříž 9:1.
Program dorostu na  tento tý-
den: v  neděli 22. února HK 
Kroměříž – HHK VM, začá-

tek  utkání v  9.30 na  zimním 
stadionu v Kroměříži.
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2. liga mladší dorost Morava
12. kolo
TJ Sokol VM – TJ Rožnov pod 
Radhoštěm 24:25 (11:14)
V  sobotu sehrálo družstvo do-
rostu utkání s  družstvem Rož-
nova, na  které se nám v  posled-
ních letech nedaří. Bohužel, ani 
tentokrát se nám soupeře přehrát 
nepodařilo.
Do  utkání vstoupilo naše druž-
stvo příliš vlažně a  brzy jsme 
prohrávali 1:3. Naše nedůrazná 
obrana dovolovala soupeři střílet 
branky z  bezprostřední blízkosti 
a  útočné snahy postrádaly po-
třebnou razanci. Nepomohl ani 
oddechový čas a soupeř si udržo-
val dvou až čtyřbrankové vedení. 
V závěru poločasu jsme po dobře 
ubráněných útocích soupeře ně-
kolikrát ztratili míč při přechodu 
do rychlého útoku a do šaten se 
šlo za stavu 11:14.
V druhé půli si Rožnovští do 38. 

minuty udržovali vypracova-
ný náskok. Následně se našemu 
družstvu podařilo šňůrou pěti 
branek v řadě obrátit skóre v náš 
prospěch na  19:18. Následující 
minuty patřily opět soupeři, který 
si díky naší nepřesné střelbě opět 
vzal vedení zpět (24. min 21:23). 
V posledních pěti minutách jsme 
osobní obranou dokázali získat 
míče a přiblížit se na  jediný gól. 
V závěrečných vteřinách jsme sa-
hali po remíze, bohužel jsme opět 
ztroskotali na  dobře chytajícím 
brankáři soupeře. Po nepřesvěd-
čivém výkonu především v první 
půli a velkém množství chyb bě-
hem utkání jsme podlehli Rožno-
vu 24:25.
Za dva týdny nás čeká opět v do-
mácím prostředí dosud nepora-
žený celek druhé ligy SK Velká 
Bystřice.
7m hody 3/2:1/1 vyloučení: 2:2, 
diváků 56

Sled branek: 1:3, 2:6, 4:9, 8:13, 
11:14, 13:17, 19:18, 21:23, 24:25
Sestava a  branky: Drápela Voj-
těch, Kratochvíl František – Janí-
ček Martin (9/2), Svoboda Filip 
(5), Stupka Tomáš (4), Macoun 
Filip (3), Buchta Dominik (2), 
Ambrož Michael (1), Frejlich To-
máš, Babáček Kamil, trenér Šidlo 
Ladislav, vedoucí družstva Kácal 
Petr.

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,	

doprovod	10	Kč

veřejné 
bruslení

NÁBOR DO HÁZENÉ
Oddíl házené TJ Sokol Vel-
ké Meziříčí zve do  svých řad 
chlapce a  děvčata narozené 
1998–2008 se zájmem o pohyb.

Pravidelné tréninky ve sportov-
ní hale za Světlou: dívky pondě-
lí a středa 15.00–19.30; chlapci 
úterý a čtvrtek 16.00–17.30 

V sobotu po jarních prázdninách se naši lyžaři vydali na další díl Poháru Orlických hor, 
tentokráte na Dolní Moravu. Toto moderní středisko přivítalo naše závodníky mrazi-
vým počasím a změřit své síly s  lyžaři reprezentujícím převážně oddíly z hor přijelo 
šestnáct našich členů.
V přípravce Karolína Balejová porazila celou řadu skvělých soupeřek a obsadila výbor-
né 8. místo, Dana Harvey byla 16. a Marie Bartošová 33. Mezi 52 chlapci téže kategorie 
obsadil Tomíno Malec 27. místo, Oliver Harvey 45. a Pavel Bartoš 49.
V předžactvu si Zuzana Rašovská vyjela 13. místo, poprvé letos závodící Martin Von-
dráček místo 10. a Tadeáš Bíbr byl 17. 
Od mladších žáků se jel obří slalom dvoukolově, Sára Krbečková byla 9., Hanka Krčá-
lová 10. a Filip Vošmera bohužel při velmi pěkné, agresivní jízdě téměř spadl a obsadil 
14. pozici. Tamara Bočková byla potom ve starších žákyních 8.
Tři naši závodníci se bohužel ve výsledkové listině neobjevili. Smůlu si tentokráte vy-
brala Natálie Malcová, která těsně před cílem minula poslední branku a byla diskvali-
fikována. Následně spadl v mladších žácích také Jan Vondráček. Matyáš Mucha, který 
se chystal na svůj vůbec první lyžařský závod, se bohužel nedostavil včas do startovní 
budky. Nezkušenost hrála své, ale příště to určitě bude lepší.
Další závod POH se koná za 14 dní, takže přejeme hodně štěstí v Deštném.

Ivo Doležal, foto: archiv Ski klubu

Lyžaři ski klubu odjeli další kolo poháru na Dolní Moravě

8. kolo nadstavbové části
O vítěze městské ligy
SK Omega VB – HC Netín 2:3
Káňa, Černý – Plhák T., Kolář, 
Černý
Horní Heřmanice – Sanborn 
VM 8:8
Mejzlík J. 3, Kutílek 2, Mejzlík Z., 
Mezlík, Horký – Hanus 3, Fenyk 
2, Fritz, Svoboda, Puffer
Tech. služby VM – HC Lukáš 
5:12
Šlapal O. 3, Kružík, Chudoba – 

Beránek 3, Studený 2, Jirkovský 
2, Tomáš, Bláha, Krutiš, Bartej, 
Matoušek
HC Pikárec – Agromotor VM 
2:7
Jaša, Broža – Šlapal 2, Musil 2, 
Netík, Kavina, Sobotka
1.	HC	Lukáš	 8	 8	 0	 0	61:26	 16
2.	Sanborn	VM	 8	 5	 2	 1	50:32	 12
3.	Agromotor	VM	 8	 4	 2	 2	40:27	 10
4.	Tech.	služby	VM	 8	 4	 2	 2	47:38	 10
5.	SK	Omega	VB	 8	 3	 0	 5	30:42	 6
6.	Horní	Heřmanice	 8	 2	 1	 5	31:53	 5
7.	SK	Netín	 8	 2	 0	 6	28:47	 4	
8.	HC	Pikárec	 8	 0	 1	 7	26:48	 1

O postup do extraligy
Auto Dobrovolný VM – SK Ví-
deň 3:6
Vondráček, Láznička, Novák – 
Janák 2, Nedoma, Bojanovský, 
Pálka, Pospíšil
NHÚ Balinka VM – SK Mostiště 
1:10
Navrátil – Krejčí Vojta 4, Krejčí 
V. ml. 2, Strnad 2, Burian F. ml., 
Vidlák 
SK Afcon Kunšovec VM – HC 
Ořechov 9:4

Pavlíček 4, Jankovský 2, Florián 
2, Klouda – Zeman, Burian, Dvo-
řák, Musil
SPL Radostín nad Oslavou – 
HC Benetice 3:3
Němec 2, Láznička – Rygl 2, 
Houzar 
SK Vídeň – NHÚ Balinka VM 
9:4
Vyhlídal 3, Pálka 2, Vídeňský 2, 
Uhlíř, Nedoma – Necid 2, Cink, 
Mucha Jar.
O konečné umístění v 1. lize

(1.–8. místo)

HC Tasov – SK Lavičky 1:5
Sláma – Nevěčný 3, Skryja, Chrást
SK Str. Zhoř – HC Křižanov 6:2
Kopřiva 3, Bartušek 2, Kazda – 
Horký, Kružík

HC Bory – Kabadesign VM 3:5
Kovář, Pokorný, Váša – 
Wasserbauer 2, Vacula, Krula, 
Hamáček
Farma Měřín – River VM 6:0
Štoček Jan 3, Kožený, Solař, Puža
1.	SK	Lavičky	 8	 7	 0	 1	53:21	 14
2.	Farma	Měřín	 8	 7	 0	 1	36:19	 14
3.	HC	Tasov	 8	 4	 1	 3	25:25	 9
4.	River	VM	 8	 4	 0	 4	28:30	 8
5.	Kabadesign	VM	 8	 3	 1	 4	32:33	 7
6.	SK	Stránecká	Zhoř	 8	 2	 0	 6	23:35	 4
7.	HCKřižanov	 8	 2	 0	 6	24:40	 4
8.	HC	Bory	 8	 2	 0	 6	27:45	 4

-vid-

Městská hokejová liga má za sebou již osmé kolo nadstavby

2. přátelské utkání
FC VM B – Sokol Radostín 2:1 
(2:1)
Rozhodčí: Prokop. Diváci: 10. 
Branky: Dostál (20.), Havlíček 
(40.) – Fabík (19.). Sestava:  Sy-
sel – Nováček, Malec, Halámek, 
J. Kafka – Bradáč – Bublan, Rá-
ček, Nevoral, Havlíček – Dostál. 
Náhradníci: Řeháček, Řezníček, 
Pavlíček.
Pro velké množství sněhu 
na  umělé trávě jsme hráli další 
přátelské utkání až po  čtrnác-
ti dnech. Opět jsem musel lepit 
obranu. K utkání nastoupil i do-
rostenec Pavlíček, který podle mě 
podal velice dobrý výkon. 
V prvním poločase jsme se spíše 
hledali a  často kazili finální při-
hrávky. V  19. minutě vyzkoušel 
dalekonosnou střelu Fabík, kon-
troloval to brankář Sysel, ale ro-
taci míče neodhadl a ten překva-
pivě skončil na  tyči a  následně 
v bráně. Na to odpověděl Dostál, 
který nekompromisní střelou 

nedal brankáři šanci. V  závěru 
poločasu se důrazně dostal před 
obránce Havlíček, který podél 
brankáře poslal míč do  brány. 
Ve  druhém poločase jsme byli 
jako vyměnění, protože jsme 
hráli po  zemi a  hlavně jsme se 
snažili udržet míč na kopačkách. 
Ve vápně byl faulován Dostál, ale 

sám postižený penaltu nepromě-
nil. Do třech samostatných úniků 
se dostal Dostál, ale nedokázal 
je využít, protože byl v  tu chvíli 
proti brankář, nebo špatně prove-
dl situaci. Druhý poločas by měl 
být pro hráče nějakým vodítkem 
do dalších zápasů. 

Text a foto: Libor Smejkal ml. 

Dorost házené podlehl Rožnovu pod 
Radhoštěm o jedinou branku

Příprava: Benfika porazila Radostín

1.	SK	Mostiště	 8	 7	 0	 1	51:19	 14
2.	SPL	Radostín	nad	Osl.	7	 6	 1	 0	34:14	 13
3.	SK	Afcon	Kunšovec	VM	7	 3	 2	 2	34:36	 8
4.	SK	Vídeň	 8	 3	 1	 4	39:41	 7
5.	NHÚ	Balinka	VM	 8	 3	 0	 5	28:44	 6
6.	HC	Benetice	 7	 2	 1	 4	30:34	 5
7.	Auto	Dobrovolný	VM	 7	 2	 1	 4	24:31	 5
8.	HCF	Dráhy	VM	 7	 2	 0	 5	27:36	 4
9.	HC	Ořechov	 7	 2	 0	 5	27:36	 4

VSC Zlín – Spartak VM 3:1 (18, 
–22, 17, 17), 3:0 (16, 18, 17)
Spartak VM – Volejbal Brno 2:3 
(19, –25, –21, 13, –10), 2:3 (20, 
–22, 18, –22, –10)
Předposlední dvojkolo juniorské 
extraligy nám přilosovalo dva 
velice těžké soupeře. V  sobotu 
vedoucí celek tabulky Zlín, navíc 
na jejich palubovce. V neděli po-
tom v naší tělocvičně za kostelem 
obhájce titulu Brno. Z těchto bi-
tev jsme vyšli jako poražení. 
Ve  Zlíně jsme se nemohli zo-
rientovat ve  velké hale, nešel 
nám příjem podání a  následně 
z toho jsme velice obtížně útočili. 
Množstvím nevynucených chyb 
jsme usnadnili soupeři poměrně 
snadno vyhrát. 
Škoda, protože k  poražení roz-
hodně byli, což ostatně uká-
zali následující den v  Ostravě, 

kdy jasně dvakrát prohráli. 
V neděli přijelo Brno. Tato utká-
ní mají vždy zvláštní nádech 
a  přívlastek regionálního derby, 
byť je každý tým z  jiného kraje. 
Oba zápasy byly jak přes kopírák. 
Výborné volejbalové okamžiky 
střídaly situace, na  něž by hráči 
co nejrychleji zapomněli. Oba 
první sety jsme vyhráli. Potom se 
soupeř zvednul, nám utekly vždy 
začátky druhých setů a v koncov-
kách si Brno již vítězství pohlída-
lo. V  prvním zápase vedlo Brno 
2:1, v  druhém zase my. Druhý 
zápas byl smolný v tom, že jsme 
nedotáhli nadějné vedení 22:18 
ve  čtvrtém setu do  vítězného 
konce. Škoda a  zase škoda. Páté 
sety již byly vždy plně v  moci 
soupeře z  moravské metropole. 
Dva vydřené body z  dvanácti 
možných. Je to dost nebo ne? Va-

rování do  závěrečných bojů. My 
sice nic nepodcenili, určitě jsme 
ze soupeřů neměli strach, ale 
nechali jsme se přehrát i  v  oka-
mžicích, kdy jsme byli na  výši 
a  měli zápas ve  svých rukou. To 
je varování. My nemáme hráče 
takových parametrů jako sou-
peři z čela tabulky ať první nebo 
druhé skupiny. My nemáme tak 
širokou lavičku jako tito dva 
soupeři. Nás však zdobí bojov-
nost, šikovnost, týmový výkon. 
A to stojí hodně sil, velkou kon-
centraci a  pevné nervy. Ty nám 
občas a  hlavně v  rozhodujících 
chvílích chyběly. S čelem tabulky 
neztrácíme kontakt, na celky pod 
sebou máme dostatečný náskok. 
Z tohoto hlediska nemusíme mít 
strach. 
Za  dva týdny nás čeká reparát. 
28. února jedeme na  palubovku 

snad největšího favorita skupiny 
do  Ostravy a  v  neděli 1. března 
se s  domácími diváky rozlou-

číme zápasy se  ŠSK Beskydy.
Sestava: Slavík, Heřmánek, Jaku-
bec, Římal, Žaba, Pospíchal, libe-

ro Kacafírek. Střídali: Jaša, Indra, 
Kasan, Hamara, Staněk.

-jud-, foto: archiv volejbalu

Volejbalové varování ve správný čas?

-šid-
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První mužstvo HHK přestřílelo boskovickou Minervu

kdy a kam

Na hokej na zimní stadion v so-
botu 21. února v 9.30 HHK ml. 
žáci – HC Pelhřimov; v  11.30 
HHK st. žáci – HC Pelhřimov
Na  házenou do  haly za  Světlou 
v neděli 22. února v 15.00 2. liga 
ženy – Sokol Karviná; v  17.00 2. 
liga st. dorostenky – HK Hodonín
Na  stolní tenis do  tělocvičny 
Hornoměstská v sobotu 21. úno-
ra v 10.00 ST VM – SK Jihlava

FC VM – FC Hlinsko 4:0 (1:0)
Branky: 36. 60. (pk) a  77. Simr, 
56. Polanský. Sestava FC VM: 
Invald – Mucha Z., Mucha P., 
Šimáček, Krejčí – Bouček, Du-
rajka, Berka, Smejkal, Demeter 
– Simr, střídali Simandl, Pokor-
ný, Polanský a  Souček. Rozhod-

čí – Štefka, Myška. Diváci – 25.
V prvním poločase domácí 
hráči moc pohledného fotba-
lu svým fanouškům neukázali. 
Chyby v  kombinaci, slabý po-
hyb bez míče a  pozorná de-
fenziva hostů moc brankových 
příležitostí nepřinesly. Hosté 

hrozili z  rychlých protiútoků, 
ale chyběl jim klid v  zakonče-
ní. Ve druhém poločase domácí 
zpřesnili kombinaci a  ukázali 
několik pohledných akcí. Hos-
té bez střídání toho již ve dru-
hém poločase moc neukázali. 

Fotbalisté v přípravě porazili Hlinsko

-myn-

2. liga mužů Morava jih
12. kolo
TJ Sokol VM – SHC Maloměři-
ce 32:25 (14:8)
První utkání jara sehráli muži 
proti Maloměřicím. Utkání při-
neslo první dva body pro naše 
barvy a také celkem 17 proměně-
ných „sedmiček“.
Obě družstva vstoupila do utká-
ní s  dobře pracující obranou. 
První branka padla až po  třech 
minutách hry. Záhy se Malomě-
řice ujaly vedení 1:2. To bylo ale 
od soupeře vše. Pak převzali otě-
že zápasu domácí a  postupně si 
budovali brankový rozdíl. Dobře 
fungující obrana přinesla pouze 
osm branek v  naší síti za  první 
půlku. Poločasový výsledek tak 
byl 14:8.
V  začátku druhé půle se poda-
řilo náskok ještě navýšit. Obě 

družstva už méně bránila a  více 
se soustředila na  útok. Houžev-
natý soupeř se nevzdával a snažil 
se naši hru rozkouskovat osobní 
obranou na  Romana Matušíka. 
Po  individuálních akcích buď 
vsítili naši hráči branky, nebo 
vybojovali 7m hody, které spo-
lehlivě proměňoval Pavel Strašák 
(celkem osm proměněných sed-
miček z osmi!). V 53. minutě se 
hosté dostali na dostřel tří branek 
24:21. Následně se opět rozjel náš 
brankostroj a  utkání se v  klidu 
dotáhlo do vítězného konce s vý-
sledkem 32:25.
V příštím kole zajíždí naše první 
mužstvo na půdu aktuálně třetí-
ho Juliánova! Soupeř má o  bod 
méně, takže to bude přímý sou-
boj o setrvání na čele druholigo-
vé tabulky.
7m hody 9/9:8/8 vyloučení: 4:1, 

počet diváků 106. Sled branek: 
1:2, 4:3, 9:5, 14:8, 17:10, 19:13, 
23:16, 24:21, 29:22, 32:25.
Sestava a  branky: Kotík Libor, 
Poul Ondřej – Strašák Pavel 
(9/8), Večeřa Vítězslav (7), Bez-
děk Jakub (4), Matušík Roman 
(4), Kaštan Jiří (3/1), Živčic Pa-
vol (2), Pavliš David (2), Necid 
Miloš (1), Lečbych Jan, Babá-
ček Petr, Kříbala Pavel, Kříbala 
Martin, trenér Vaverka Vlas-
timil, vedoucí družstva Vodák 
Petr.
1. V. Meziříčí 12 9 1 2 350:310 19
2.	Ivančice	 12	 9	 0	 3	 328:270	 18
3.	Juliánov		 12	 8	 2	 2	 358:318	 18
4.	Hustopeče	 12	 6	 2	 4	 353:314	 14
5.	Napajedla	 11	 6	 1	 4	 340:309	 13
6.	Prostějov	 12	 4	 4	 4	 351:343	 12
7.	Maloměřice	 12	 6	 0	 6	 335:330	 12
8.	Kostelec	n.	H.	 12	 5	 0	 7	 325:322	 10
9.	Brno	B	 11	 4	 0	 7	 335:349	 8
10.	Telnice	 12	 3	 2	 7	 284:327	 8
11.	Kuřim	 12	 3	 1	 8	 302:387	 7
12.	Bohunice	B	 12	 1	 1	 10	 278:360	 3

Házenkáři vstoupili do ‚jara‘ výhrou 
nad Maloměřicemi

-šid-
Ke střele se dostal domácí Robin Demeter. Foto: Libor Smejkal ml.

Semifinále mistrovství ČR v ku-
želkách
Dne 14. 2. 2015 se uskutečnilo 
semifinále mistrovství ČR v  ku-
želkách na 120 hodů sdružených 
– muži na  kuželně ve  Vyškově 
a senioři na kuželně v Kroměříži. 
Tohoto semifinále se zúčastnili 
naši velkomeziříčští odchovaci 
Milan Souček (KV Auerstahl), 
Petr Března (TJ Třebíč) a  Miro-
slav Mátl (BoPo Třebíč).
V  každé kategorii hrálo 48 zá-
vodníků, kteří bojovali o  postup 
do  finále mistrovství ČR. Počet 
postupových míst byl omezen – 

muži 11 postupových míst, senio-
ři 14 postupových míst. Naši hráči 
nezahráli na  kvalitu pořádajících 
kuželen vůbec špatně, ale postup 
byl bohužel jen třetinový. Milan 
Souček zahrál ve  Vyškově vyrov-
nanou hrou na  čtyřech drahách 
výkon 557 kuželek, čímž obsa-
dil 16. místo, pouhých 7 kuželek 
od místa postupového. Sedmička 
nepřinesla štěstí ani Petru Břez-
novi. Po  nervózně zahrané první 
dráze začal na druhé a třetí dráze 
přidávat kuželky ve svůj prospěch, 
ale bohužel čtvrtá dráha ukázala 
záludnost kroměřížské kuželny. 

Konečný nához byl 525 kuželek 
a  celkové 18. místo a  již zmí-
něných 7 kuželek za  postupem. 
Na rozdíl od Petra zvládl závěr své 
hry Mirda Mátl. První dvě dráhy 
byly trochu rozpačité, ale na  tře-
tí dráze zahrál nejvyšší nához 
ze všech účastníků (166) a  když 
k  tomu přidal na  čtvrté dráze 
154, byl z toho konečný výsledek 
583 kuželek a celkové první mís-
to v  kvalifikaci! Perfektní výkon 
a velká gratulace k postupu.
Mistrovství ČR se bude konat 
25.–26. dubna 2015 na  kuželně 
v Jičíně. 

Miroslav Mátl postupuje do finále 
mistrovství ČR v kuželkách

-bp-

II. liga starší dorostenky
TJ Sokol Poruba – TJ Sokol VM 
34:22 (16:9)
Utkání netradičně hrané v kar-
vinské sportovní hale bylo 
od prvních minut jasnou záleži-
tostí Severomoravanek. Ty díky 
pestré a  nápadité útočné hře si 
již během první části hrací doby 
vytvořily dostatečný náskok. 
I když jsme se snažili vysunutou 
obranou eliminovat hru soupe-
řových vysokých spojek a  po-
čtem střel se přiblížili domá-
címu týmu, mizerná koncovka 
a  zejména chaotická obranná 
hra měly za  následek propast-
ný rozdíl mezi oběma kolek-

tivy. Naše „hrstka statečných“ 
bojovala, ovšem spousta indi-
viduálních chyb a  nepřesností 
otevírala prostor soupeřkám 
k brejkovým situacím. Po změ-
ně stran jsme se chvílemi Ost-
ravankám dostali až na dostřel, 
leč následné neproměňování 
dobrých brankových příleži-
tostí a technické chyby přinesly 
opět soupeřkám možnosti skó-
rovat. V samotném závěru jsme 
již nestíhali a soupeřky nás jed-
noznačně „přejely“.  
V dalším soutěžním kole přivítá-
me, tentokráte v  nedělním pod-
večeru, soupeřky z Hodonína.
Sled branek – 0:1, 7:1, 7:3, 10:6, 

12:9, 18:9, 18:13, 20:15, 22:15, 
24:17, 25:19, 27:19, 28:21, 30:22.
7m hody 5/3:3/2, vyloučení 1:1. 
Počet střel 53:51.
Hrály: Syptáková Veronika – Zá-
višková Kateřina (6/2), Škrdlová 
Renata (6), Koudelová Eliška (4), 
Janečková Denisa (3), Rymešová 
Andrea (1), Homolová Michaela 
(1), Nejedlá Michaela (1), Patoč-
ková Hana. Trenér ing.  Záviška, 
Ivana Škrdlová.
http://www.hazenavm.estranky.cz/
1.	Poruba	 2	 2	 0	 0	 63:50	 4
2.	H.	Brod	 2	 1	 0	 1	 63:53	 2
3.	Hodonín	 1	 1	 0	 0	 26:20	 2
4.	Otrokovice	 2	 1	 0	 1	 42:42	 2
5. Velké Meziříčí 3 1 0 2 79:88 2
6.	Ostrava	 2	 0	 0	 2	 35:55	 0

Dorostenky házené nestačily na Porubu  

-záv-

Halové MČR v  mládežnických 
kategoriích
Atletická hala pražského Olympu 
ve  Stromovce hostila o  víkendu 
souboje o halové  republikové ti-
tuly v  juniorských a dorostenec-
kých kategoriích.
V juniorské kategorii se předsta-
vila z  našich atletů pouze Mar-
tina Homolová. V  nejkratším 
sprintu – v běhu na 60 m – zvítě-
zila v rozběhu (7, 91 s) a ve finále 

obsadila 5. místo časem 7,94 s. 
Ve  sprintu na  200 m technický 
delegát nasadil Martinu naprosto 
nesmyslně – jako jednu z favori-
tek – do  6. dráhy. Tato dráha je 
nejméně příznivá v  tom smyslu, 
že vnější ohraničení dráhy tvo-
ří zábradlí a  závodník tak běží 
v těsném kontaktu jak se zábrad-
lím, tak i s diváky. Z těchto důvo-
dů tato dráha zůstává i pro finále 
neobsazovaná.

Přesto běžela výborně – 4. nej-
rychlejší čas z celého startovního 
pole juniorek – ale do finále ji po-
stupový klíč nepustil.
Martina by měla startovat 
i  na  mistrovství ČR dospělých 
o  tomto víkendu, kde si – věří-
me – trošku spraví náladu a chuť 
do další přípravy na hlavní sezo-
nu na dráze.
-vill-, ilustrační foto z MČR v Os-

travě: archiv atletiky

Atletka Martina Homolová běžela o juniorský republikový titul

HHK VM – SK Minerva Bosko-
vice 8:5 (6:2, 0:2, 2:1)
Branky a  asistence: 2. Sláma 
(Krča, Kudláček), 9. Střecha L. 
(Sobotka, Křenek), 13. Křenek 
(Sobotka), 13. Krča (Sláma), 15. 
Marek (Sobotka), 16. Sobotka 
(Marek, Křenek), 52. Sobotka 
(Křenek, Střecha L.), 60. Burian 
(Kudláček, Střecha L.) – 2. Bed-
nář (Karlíček), 12. Surý A. (Bed-
nář), 28. Bednář (Karlíček), 33. 
Holub, 50. Karný (Hökl, Bednář). 
Sestava HHK VM: Wolf (Juda) – 
Střecha L., Šerý, Sláma, Vlašín, 
Ambrož, Vondráček – Křenek, 
Marek, Sobotka – Krča, Kudlá-
ček, Burian – Štěpánek, Střecha 
F., Pejchal – Bula. Rozhodčí: Pe-
kárek – Sobotka, Brabec. Vylou-

čení: 3:8. Využití: 1:1, v oslabení 
0:1. Střely: 35:23 (15:10, 12:5, 
8:8). Diváci: 230.
Krajská liga se kvapem blíží do play 
off. Ve  vyrovnané jihomoravské 
konferenci potřebují týmy sbírat 
každý mistrovský bodík a  neji-
nak tomu bylo v sobotním utkání 
tradičních soupeřů. Do  Velkého 
Meziříčí dorazil tým Boskovic, 
který měl na  kontě o  jeden bod 
více a jedno utkání k dobru opro-
ti našemu týmu. Bodovat s  ním 
by našemu týmu velmi pomohlo 
a výrazně by se přiblížil k postupu 
do závěrečných bojů KL.
Úvod utkání přinesl dvě slepe-
né branky. Nejprve otevřel skóre 
na začátku druhé minuty, dělovkou 
od  modré, Lukáš Sláma. Asisten-

ci si připsali Michal Krča a  Jirka 
Kudláček. Po vhození buly ve stře-
dovém kruhu se ke kotouči dostal 
boskovický Karlíček, jenž přihrál 
najíždějícímu Bednářovi. Ten 
z  útočného pásma vyslal na  naši 
branku neposedný kotouč, který 
skončil v  pravém horním růžku 
naší svatyně – 1:1. Polovina deváté 
minuty přinesla opět gólovou ra-
dost do našeho týmu. Po přihrávce 
Davida Křenka a  Lukáše Sobotky 
strhl vedení na  naši stranu Libor 
Střecha – 2:1. Ve 12. minutě hostu-
jící tým opět srovnal krok – 2:2. Náš 
tým rychlá odpověď boskovických 
hráčů zdravě „nakopla“. V rozmezí 
následujících čtyř minut doslova 
rozmetal hostující obranu jeden 
útok HHK za druhým. V čase 12:44 

min. vstřelil gól David Křenek, kte-
rého za 10 vteřin napodobil Michal 
Krča – 4:2. Po této ledové sprše se 
poroučel z  branky Vrba, kterého 
vystřídal Zrza. Náhradní gólman 
udržel čistý štít pouze dvě minuty, 
když se po přihrávce Lukáše Sobot-
ky, prosadil Nikola Marek. V témže 
čase si vzal hostující trenér odde-
chový čas. Definitivní tečku za gólo-
vou přestřelkou první třetiny udělal 
Lukáš Sobotka, který zvýšil na 6:2.
Do  druhé třetiny přišli hráči hostí 
podstatně koncentrovanější. Ve 27. 
minutě hráli naši přesilovou hru, 
z  které se po  sporném zákroku 
na  Petra Vlašína dostal do  brejku 
Bednář a snížil na 6:3. Po pěti ode-
hraných minutách se opět radovali 
hráči hostí, kteří snížili – 6:4. Ve 36. 

minutě měli naši hráči velkou šanci 
definitivně zlomit odpor hostí. Při 
téměř dvouminutové dvojnásobné 
přesilovce se domácí několikrát do-
stali do vyložené šance, přesto se ne-
podařilo překonat pozorného Zrzu. 
Třetí třetina nejprve přinesla kon-
taktní gól hostujícího týmu. To 
běžela 50. minuta utkání. Z  naší 
strany přišla blesková odpověď. 
Nejprve se prosadil David Křenek, 
kterému po konzultaci s čárovými 
rozhodčími hlavní branku neu-
znal. O půl minuty později se ko-
nečně mohli hráči radovat. Po při-
hrávce Libora Střechy a  Davida 
Křenka překonal Zrzu Lukáš So-
botka. Konečnou podobu výsledku 
dal v šedesáté minutě po nádherné 
akci Viktor Burian. Asistenci si při-

psali Libor Střecha a  Jirka Kudlá-
ček. Velmi dobře rozehrané utkání 
si náš celek hodně zdramatizoval, 
přesto si po zásluze připisuje další 
tři body do tabulky.
V  dalším kole zajíždí do  Uher-
ského Ostrohu, kde vyzve lídra 
soutěže.
Jihomoravská konference
1.	Šumperk	 21	 11	 3	 0	 7	 107:70	 39
2.	Uničov	 22	 10	 2	 2	 8	 118:103	 36
3. Vel. Meziříčí 22 9 0 6 7 91:80 33
4.	Rosice	 21	 10	 1	 1	 9	 67:72	 33
5.	Boskovice	 20	 9	 2	 0	 9	 88:83	 31
6.	Blansko	 19	 9	 1	 1	 8	 66:77	 30
7.	Šternberk	 21	 7	 2	 2	 10	 85:100	 27
8. Vel. Bíteš 20 6 1 4 9 77:81 24

Zlínská konference
1.	Uh.	Ostroh	 20	 12	 3	 2	 3	 114:75	 44
2.	Kroměříž	 20	 12	 1	 0	 7	 121:73	 38
3.	Uh.	Brod	A	 20	 10	 2	 1	 7	 88:71	 35
4.	Uh.	Hradiště	 21	 8	 3	 1	 9	 96:92	 31
5.	Uh.	Brod	B	 21	 0	 0	 1	 20	 52:193	 1
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