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Výstava je poctou generálu Vojtěchu B. Lužovi

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!

´

Vernisáž výstavy o gen. Lužovi proběhla v úterý 17. 2. Foto: Martina Strnadová

Velké Meziříčí hostí putovní 
výstavu o generálu Vojtěchu 
Borisi Lužovi. Ve foyer kina Ju-
piter clubu ji můžete zhlédnout 
až do 13. března.

Výstavu, která je poctou uher-
skobrodskému rodákovi ar-
mádnímu generálu Vojtěchu 
Borisi Lužovi (1891–1944), při-
pravila při příležitosti 70. výročí 
jeho tragické smrti Nadace bratří 
Lužů. Poprvé proběhla v  rodišti 
Luži v  Uherském Brodě, podru-
hé na  Univerzitě obrany v  Brně 
a třetím místem je nyní na pod-
nět Vlastivědné a  genealogické 
společnosti i Velké Meziříčí.
Generál Vojtěch Luža byl účast-
níkem bojů v  ruských legiích, 
významným představitelem 
prvorepublikové armády, od-
půrcem mnichovské kapitulace 
a jedním z velitelů vojenské slož-
ky domácího protifašistického 
odboje. Nedožil se konce války, 

padl v  přestřelce s  protektorát-
ními četníky v Hřištích u Přiby-
slavi dne 2. října 1944. Výstava 
na  osmnácti panelech zachycuje 
průřez životem jediného česko-
slovenského generála, který padl 
se zbraní v ruce.

Pavlasovi ukrývali 
Lužovu rodinu
Vernisáž výstavy se konala mi-
nulý týden v  úterý. „Jsem moc 
rád, že se výstava dostala právě 
sem, na Vysočinu, kde je spous-
ta obdivuhodných a  statečných 
lidí. Mezi nimi i rodina Jaroslava 
Pavlase, která byla ochotna ris-
kovat životy a  poskytla generálu 
Lužovi a jeho příbuzným úkryt,“ 
sdělil při té příležitosti zakla-
datel Nadace bratří Lužů Milan 
Bábíček, jenž je prasynovcem 
gen. Luži. Vlastně tak trochu na-
stínil vazbu gen.  Luži k  našemu 
městu. 

Jaroslav Pavlas ji popsal po-
drobněji. Generál Luža působil 
v  našem městě a  okolí v  době 
nacistické okupace, kdy zde or-
ganizoval a velel partyzánskému 
odboji, jehož jednotky opero-
valy na  Velkomeziříčsku, Bíteš-
sku, Náměšťsku a Novoměstsku. 
„Osobnost gen.  Luži byla velmi 
úzce spjata přímo s  mojí rodi-
nou. Můj dědeček, hajný Josef 
Pavlas, který se aktivně účastnil 
odboje, ukrýval za  doby oku-
pace na  hájence u  netínského 
rybníka, kde působil jako hajný, 
manželku generála Luži Miladu 
Lužovou, tehdy pod krycím jmé-
nem Ludmila Peřinová,“ uvedl 
Jaroslav Pavlas.
Jeden z hostů vernisáže, vojenský 
historik plukovník Eduard Steh-
lík, ocenil zájem vedení našeho 
města o moderní dějiny, což usu-
zuje dle některých akcí, jichž se 
sám mohl zúčastnit. 

Pokračování na straně 3

Největší letošní investicí města má 
být nové zázemí pro fotbalisty
Velkomeziříčští zastupitelé 
rozdělili přebytek hospodaření 
města z loňského roku 2014 
ve výši sedmdesát tři a čtvrt mi-
lionu korun. Investičních akcí 
na rok 2015 moc nenaplánova-
li. Počítají hlavně s výstavbou 
zázemí a šaten na fotbalovém 
stadionu a s nutnými opravami 
kanalizací a vodovodů.

Přebytek hospodaření měs-
ta z  minulého roku ve  výši 
73.244.578 korun je rozdělen 

do dvou bloků. První tvoří částka 
třicet sedm milionů čtyři sta šest 
tisíc korun, což je převod nepro-
financovaných závazků z  roku 
2014. „Jednotlivé odbory měst-
ského úřadu si nárokují částky, jež 
byly naplánovány v rozpočtu loň-
ském a nestihly se profinancovat, 
nebo jde o převody dotací, které 
ještě po  čas dalšího roku trvají 
a  budou vypořádány s  ukonče-
ním různých projektů,“ vysvětlila 
Pavla Pólová, vedoucí finančního 
odboru radnice. Například je tam 

3,8 milionu korun na dokončení 
opravy komunikace a  veřejného 
osvětlení v ulici Družstevní, 13,5 
milionu na  realizaci zateplení 
ZŠ Sokolovská a  MŠ Sportovní 
a Nad Plovárnou, 1,6 milionu ko-
run na okružní křižovatku II/602 
východ, s jejíž stavbou bude Kraj 
Vysočina pokračovat letos zjara 
u  odbočky na  Dolní Radslavice. 
Také byla doplněna neúčelová 
rezerva rozpočtu o  4,6 milionu 
na částku deseti milionů korun. 
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Demonstrace proti potratům 
proběhla minulý týden v úterý 
před radnicí na velkomeziříč-
ském náměstí. Akce měla svoje 
podporovatele i odpůrce. V ka-
ždém případě vyvolala vlnu 
otázek a protichůdných názorů, 
rozvířila emoce.

Občanské sdružení Stop geno-
cidě přijelo do  Velkého Meziříčí 
bojovat za právní ochranu života 
dosud nenarozených dětí. „Boju-
jeme za  to, že každý by měl mít 
ústavní právo na  život od  po-
četí do  přirozené smrti. Dnes je 
v  ústavě napsáno, že má každý 
právo na život. Ale za tím je tečka 
a  zákonodárci si to mohou vy-
světlovat, jak chtějí. My bojujeme 

za  právo nenarozených dětí, ale 
i  důchodců a  postižených lidí, 
aby si jednou někdo neřekl, že 
je může zabíjet injekcí. Říká se 
tomu nedobrovolná eutanazie,“ 
sdělil Tomáš Vrbata, spolupořa-
datel demonstrace.
Ze strany sdružení však jde o boj 
značně šokujícím způsobem – 
na  velkých panelech vystavuje 
drastické fotografie týkající se 
nejen potratů. Ve  Velkém Me-
ziříčí tak učinilo přímo před 
radnicí. Na stejném místě mohli 
lidé podepsat i petici za obnove-
ní legislativní ochrany lidského 
života od  početí. Dle sdělení 
spolupořadatelů ji tam od  10 
do 17 hodin podepsalo 165 lidí. 
Mezi nimi i  Marcela Kutilová, 

již tato forma projevu na  veřej-
nosti nepobouřila. „Myslím si, 
že je důležité, aby si lidé uvědo-
mili, jakou hodnotu má život. 
A  dokázali se k  tomu nějakým 
způsobem vyjádřit. Hodnota 
života je tak veliká, že stojí za to 
dát to najevo. Spousta lidí si ani 
neuvědomí, když podstupuje 
tyto zákroky, jaké to má potom 
důsledky do konce života, třeba 
i na psychiku žen. Život se musí 
chránit už od  počátku,“ řekla 
k tomu Marcela Kutilová.
Demonstrace sdružení Stop 
genocidě cestuje postupně 
po  všech městech České repub-
liky a ve Velkém Meziříčí nebyla 
poprvé. 
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Kampaň Stop genocidě ve Velkém Meziříčí našla podporu i pobouřila

Kampaň i podepisování petice probíhaly před radnicí. Foto: Martina Strnadová

Absolventi učňovských oborů 
velkomeziříčské Světlé mají ne-
jen zajištěné kvalitní vzdělání, 
ale hlavně práci poté, co školu 
dokončí. Zaměstnavatelé z Vel-
kého Meziříčí a okolí o ně mají 
trvalý zájem. Po své návštěvě 
školy to uvedl starosta Velkého 
Meziříčí Radovan Necid.

„Škola nabízí takové obory, které 
jsou na trhu práce žádané. Navíc za-
městnavatelé mají zájem o  trvalou 
spolupráci i při výuce,“ řekl staros-

ta. Škola prošla sloučením s místní 
„zemědělkou“, a proto kromě stan-
dardních gastronomických oborů 
dnes nabízí učební obory elektrikář, 
automechanik, opravář zeměděl-
ských strojů, zedník, pekař, řezník 
či obráběč kovů a strojní mechanik. 
„Všechny tyto obory jsou pro naše 
firmy zdrojem kvalifikovaných za-
městnanců,“ doplnil Necid.
Rodiče žáků vyšších tříd základ-
ních škol tak dnes mohou při vý-
běru vzdělání pro své děti využít 
i faktu, že studium „doma“ zname-

ná i významnou finanční úsporu. 
„To ale není to nejdůležitější. Zdů-
razňuji, že hlavní je uplatnění při 
hledání práce – dobré řemeslníky 
a kvalitní zaměstnance do výroby 
každý přijme s otevřenou náručí,“ 
prohlásil starosta.
Po  loňském procesu slučování 
středních škol dnes ve Velkém Me-
ziříčí zůstalo gymnázium a Světlá, 
která připravuje budoucí zaměst-
nance hotelnictví a  gastronomie 
a  právě učně ve  zmíněných obo-
rech. 

Velké Meziříčí nabízí kvalitní učňovské 
obory se zajištěnou budoucí prací 

-ran-

Čtvrtek 5. března 2015 
od 16 hodin

na malé scéně Jupiter clubu. 
Vyhlášení výsledků soutěže 

VÁNOČNÍ MĚSTO

JEŠTĚ DNES
HLASUJTE 
O VÍTĚZE 
SOUTĚŽE 

VÁNOČNÍ MĚSTO
www.mestovm.cz
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Velkomeziříčští na svém rozhodnutí trvají. Hazard ve městě nechtějí
Zastupitelé potvrdili regulaci 
hazardu ve Velkém Meziříčí 
formou plošného zákazu všech 
loterií a herních zařízení. 
Nezměnili tak stejné rozhod-
nutí předchozího vedení města 
z roku 2013. A to i přesto, že 
město tak přichází o finance 
plynoucí z provozu zařízení.

O změnu regulace hazardu, zru-
šení zákazu, a tím i změnu obec-
ně závazné vyhlášky města z roku 
2011 požádaly Velké Meziříčí 
koncem roku 2014 společnos-
ti BonverWin z  Ostravy a  Gapa 
Group z  Prahy, které herní zaří-
zení ve  městě provozují. Během 
roku 2014 totiž na  základě roz-
hodnutí zastupitelů ministerstvo 
financí postupně zrušilo další 
povolení k  provozování loterií 
a jiných podobných her na území 
města v provozovnách na Horno-

městské, na  Samotě u  Jestřábce. 
Posledních pět herních zařízení 
ještě funguje na  Hornoměstské, 
přičemž i na ty již bylo rozhodnu-
tí o zrušení také vydáno. A pro-
vozující společnosti pocítily nebo 
brzy pocítí dopady, a  proto se 
snaží postoj vedení města zvrátit.

„Velké Meziříčí v boji s hazardem 
začalo už někdy v roce 2006, jsme 
dokonce i  v  asociaci (Sdružení 
měst a obcí proti hazardu – pozn. 
red.). I minulé zastupitelstvo vy-
hlášku města odsouhlasilo,“ při-
pomněl před hlasováním zastu-
pitelům starosta Radovan Necid 

a  připustil, že je v  té souvislosti 
nutno brát na vědomí i to, že tak 
město přichází o  určité peníze. 
Za  loňský rok činil příjem z  ha-
zardu do městské pokladny 1,843 
mil. korun.
Přimět současné zastupitele 
k  přehodnocení postoje přišel 
Petr Vrzáň zastupující profesní 
sdružení provozovatelů v herním 
průmyslu Spelos. Způsob regula-
ce hazardu zákazem nazval pro-
hibicí a argumentoval, že ve měs-
tech, kde jsou legální herny 
zrušeny, se objevují černé herny. 
„Máme ověřeno od  městské po-
licie i  živnostenského úřadu, že 
žádné černé herny u nás ve městě 
nejsou,“ sdělila právnička měst-
ského úřadu Vilma Drápelová. 
Přesto Petr Vrzáň zastupitelům 
navrhl, ať vymezí místa, stanoví 
podmínky provozování heren. 
„My jsme ochotni na ně přistou-

pit, stojíme o  spolupráci. Pokud 
se nedohodneme, černé herny 
tady dříve či později budou,“ řekl 
Vrzáň.
Zastupitelka Michaela Salašová 
pak ještě požádala zastupitele, 
aby při svém rozhodování brali 
v potaz vedle černých heren a fi-
nancí také svobodu podnikání. 
„Přemýšlejte i  o  tom, za  co se 
tady v  České republice dlouhou 
dobu bojovalo, a  to je svoboda. 
Ať si každý rozhodne, jak naklá-
dat se svými penězi, se svým ča-
sem, jinak by se podle mě musel 
zakázat i alkohol, cigarety…,“ po-
dotkla Salašová.
Zastupitelé po zvážení všech argu-
mentů sedmnácti hlasy potvrdili 
stávající postoj města k  hazardu 
a jeho plošný zákaz na celém úze-
mí Velkého Meziříčí, pouze dva 
byli proti a jeden se zdržel hlaso-
vání.  

Regulace hazardu 
ve Velkém Meziříčí
Rok 1999 – Město Velké Mezi-
říčí vydalo v souladu s tehdejší 
legislativou obecně závaznou 
vyhlášku regulující provoz 
výherních hracích přístrojů 
ve městě.
Rok 2007 – Velké Meziříčí 
se stalo zakládajícím členem 
„Sdružení měst a obcí proti ha-
zardu“.
Rok 2011 – Město Velké Me-
ziříčí přijalo vyhlášku o  ploš-
ném zákazu hazardu jako jedno 
z prvních měst v republice.
Rok 2013 – Zastupitelstvo měs-
ta znovu hlasovalo o  plošném 
zákazu hazardu a potvrdilo jej.
Rok 2015 – Nové zastupitelstvo 
města opakovaně potvrdilo stá-
vající stav.

Petr Vrzáň na zastupitelstvu. Foto: Martina Strnadová

Martina Strnadová

Dopady protiruských sank-
cí na zakázkovou náplň, 
hospodaření podniku a jeho 
působení v regionu, doprav-
ní infrastruktura – to jsou 
témata, která byla předmětem 
jednání senátora Ing. Františ-
ka Bradáče a generálního ředi-
tele a předsedy představenstva 
PBS Velká Bíteš Ing. Milana 
Macholána.

Jednání se na  pozvání M. Ma-
cholána uskutečnilo v  areálu 
PBS ve Velké Bíteši dne 9. února 
letošního roku. Již před čtyřmi 
týdny si František Bradáč pro-
hlédl celý závod, kde se mu do-
stalo velice fundovaného a  od-
borného výkladu k  výrobnímu 
programu. „Zaujala mě mimo 

jiné příjemná pracovní atmo-
sféra, zručnost a řemeslný fortel 
pracovníků při mimořádných 
nárocích na  přesnost a  kvalitu, 
které výroba pro letecký průmysl 
bezpodmínečně vyžaduje,“ říká 
k  prohlídce František Bradáč. 
Nynější jednání proběhlo už jen 
za  účasti M. Macholána, který 
se předešlé prohlídky z  pracov-
ních důvodů nemohl zúčastnit. 
„V Senátu pracuji ve Výboru pro 
hospodářství, zemědělství a  do-
pravu. Vážím si vstřícnosti pana 
generálního ředitele jednak 
za  umožnění prohlídky celého 
závodu, ale zejména za  otevře-
nost a  poskytnuté informace. 
Ty jsou pro mě velmi užitečné. 
Jsem moc rád, že jsme se do-
hodli na  vzájemném informo-

vání i do budoucna. Ocenit chci 
také velkou snahu pana ředitele 
a  jeho spolupracovníků při zís-
kávání nových zakázek a udrže-
ní pracovních míst v  regionu,“ 
zhodnotil jednání senátor Fran-
tišek Bradáč.
„Převážná část naší produk-
ce, přes 70 %, je určena pro 
zahraniční trhy. Pečlivě proto 
sledujeme politickou situaci 
u  nás doma i  ve  světě. Aktu-
álně nám nehrozí nedostatek 
zakázek nebo výpadek výro-
by. Nebudu však zastírat, že 
velké obavy máme z  vývoje 
v  některých částech světa. 
A  mám teď na  mysli přede-
vším situaci na  rusko – ukra-
jinské hranici. Vždyť získá-
vání nových trhů pro odbyt 

našich výrobků není otázkou 
několika týdnů, či měsíců. To 
je dlouhodobá práce, obvykle 

na  několik let,“ dodává Milan 
Macholán, který před dvěma 
roky získal prestižní ocenění 

„Manažer odvětví roku 2012“.
Text a foto: Josef Herbrych, asis-
tent senátora Františka Bradáče

Senátor František Bradáč navštívil První brněnskou strojírnu ve Velké Bíteši

Od 1. dubna 2015 plánuje Ředitelství silnic a dálnic ČR opravu silni-
ce I/37 ve Velké Bíteši, v ulici Kpt. Jaroše. Práce budou dvouetapové. 
„První etapa stavby bude zahájena 1. 4. 2015 odfrézováním živičných 
vrstev firmou OHLŽS pro investora ŘSD, následně provede stavbu vo-
dovodu a kanalizace VAS s dokončením do 15. 5. 2015. Od 15. 5. 2015 
do 30. 6. 2015 bude OHLŽS realizovat úsek silnice od křižovatky s uli-
cí Za Loukama po křižovatku s ulicí Lipová (vjezd do ZZN),“ uvedla 
Nina Ledvinová z Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Začátek druhého termínu opravných prací by měl nastat 1. 8. 2015. Do-
jde k odfrézováním živičných vrstev, pak zhotovitel vodovodu a kanalizace 
provede rekonstrukci k plánovanému termínu 30. 8. 2015. Od 15. 9. do 31. 
10. 2015 proběhnou  závěrečné dokončovací práce.  Během oprav dojde 
k úplné uzavírce. Objížďka je navržena přes Košíkov od 1. 4. do 31. 10. 2015. 

Modernizace dálnice
V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele opravy úseku 
dálnice D1 Měřín – Velké Meziříčí západ, práce by měly být započa-
ty koncem zimy, přesný termín nebyl zatím stanoven. K plánovaným 
dalším úpravám na dálnici D1, konkrétně na úsecích Velké Meziříčí 
– Lhotka východ a Velká Bíteš – Devět křížů v  tomto roce nedojde, 
s jejich opravami se počítá až v roce 2016. 

Připravila: Simona Fňukalová, zdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na silnice se vrátí opravy
Osvětová akce Čistá Vysočina, 
spojená s jarním úklidem pří-
rody, proběhne také v letošním 
roce, a to již posedmé. Sběr 
odpadků probíhá především 
v okolí silnic na Vysočině 
a na veřejných prostranstvích 
v obcích a městech. 

„Čistá Vysočina probíhá v  ce-
lém našem kraji a  tradičně se 
na sběru odpadků podílejí obce, 
neziskové organizace, školy ale 
i  jednotlivci. Děkujeme všem, 
kteří se k  nám připojí a  po-
mohou ke  zkrášlení prostředí, 
ve  kterém společně žijeme,“ 
uvedl Martin Hyský, radní pro 
oblast regionálního rozvoje 
a územního plánování. 

V  roce 2014 se akce zúčastnilo 
aktivně přes 18 tisíc účastníků 
a  bylo sebráno přes 80 tun od-
padků.

Harmonogram akce 
se oproti dřívějším 
ročníkům mění
	 •	 Přihlášení	 probíhá	 od  1.	
ledna do  28. února 2015 pro-
střednictvím elektronického for-
muláře na  webových stránkách 
Kraje Vysočina – www.kr-vysoci-
na.cz/cistavysocina. 
	 •	Dne	 28.	 2.	 bude	 přihlašo-
vání uzavřeno. Zájemce vyplní 
krátký dotazník, který nám po-
může zajistit dobrou organizaci 
celé akce.

	 •	Úklid	bude	probíhat	v ter-
mínu od 11. dubna do 22. dubna 
2015.
•	 Registrovaní	účastníci	obdr-
ží zdarma pytle na odpadky (žlu-
té na  plasty a  modré na  ostatní 
komunální odpad).
	 •	Odpadky	se	 třídí	a nechá-
vají se v zavázaných pytlích vedle 
komunikací.
	 •	 Svoz	 sebraného	 odpadu	
u  silnic I., II. a  III. třídy mimo 
obec zajistí zdarma Krajská sprá-
va a údržba silnic Kraje Vysočina.
	 •	 V  případě	 úklidu	 přímo	
v  obcích a  městech budou po-
skytnuty pouze pytle a  účastníci 
si musí zajistit odvoz odpadků 
s  firmou, která v  místě provádí 
svoz odpadu.

	 •	Sběr	a svoz	odpadu	z ostat-
ních ploch je nutné konzultovat 
s jejich vlastníkem.
	 •	Akce	nenahrazuje	 svoz	do-
mácího velkoobjemového odpadu! 
Kontaktní osoby: 
O. Sklenář, odbor regionálního 
rozvoje, tel. 564  602  562, mobil: 
724  650  149, e-mail: sklenar.o@
kr-vysocina.cz 
P. Holý, odbor regionálního roz-
voje, tel. 564 602 538, e-mail: ho-
ly.p@kr-vysocina.cz
Více informací o  akci Čistá Vy-
sočina najdete na  www.kr-vyso-
cina.cz

Do akce Čistá Vysočina 2015 se můžete zapojit i vy. 
Přihlásit se lze ještě do konce února

-kv-

Město Velké Meziříčí má 
Parádní web. Ve stejnojmenné 
soutěži totiž oficiální městské 
webové stránky získaly Cenu 
časopisu Veřejná správa, 
kterou zástupci města převzali 
od pořadatelů soutěže minulý 
týden.

„Redakce časopisu ocenila ze-
jména naši postupnou přeměnu 
pasivního webu v  interaktiv-
ní nástroj komunikace radnice 
s občany,“ řekl starosta Radovan 
Necid. 

Podle odborníků a  redakce 
Veřejné správy jsou nejpozo-
ruhodnějšími prvky velkome-
ziříčského městského webu 
zejména aplikace Chat se sta-
rostou a  elektronická kniha 
přání a  stížností. Dále porota 
vyzdvihla historické dokumen-
tární filmy na kanálu YouTube, 
elektronické objednání a  on-
line viditelnost přítomnosti 
úředníka v  kanceláři, anebo 
například online kroniky či e-
-shop s městskými propagační-
mi předměty. 

„Jde o  příjemné ocenění práce 
všech, kdož se na budování na-
šeho webu podílejí,“ usmívá se 
starosta Necid. Soutěž Parádní 
web má za  sebou už tři roční-
ky a  pořádá ji časopis Veřejná 
správa. 
Slavnostní předání ocenění 
proběhlo za  účasti náměstky-
ně ministra vnitra pro veřejnou 
správu a  legislativu Jany Vildu-
metzové a  za  podpory Svazu 
měst a  obcí České republiky. 
V letošním roce v soutěži uspě-
ly Dolní Břežany (Cena poroty 

v  kategorii Vesnice, Městys), 
Olomouc (Cena poroty v  ka-
tegorii Města), Velké Meziříčí 
(Cena redakce časopisu Veřejná 
správa) a  Modlany (Parádní vi-
deo). 
Za  město Velké Meziříčí oce-
nění převzali starosta Radovan 
Necid (na  snímku vlevo), ve-
doucí správního odboru Josef 
Švec, správce IT Radek No-
votný a  referentka Turistické-
ho informačního centra Květa 
Hladíková.

-ran-, foto: Radoslav Bernat

Městský web ocenila porota za stálé vylepšování
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Středisko výchovné péče ve  Vel-
kém Meziříčí mohou zájemci 
navštívit v  nově zařízených pro-
storách na Obecníku. Dostane se 
jim tam preventivně-výchovné, 
poradenské i terapeutické ambu-
lantní péče. 
Ambulanci střediska najdou až 
nahoře ve  třetím poschodí bu-
dovy. První návštěvu je nejlep-
ší domluvit telefonicky na  čísle 
778  546  210, nebo e-mailem 
na adrese svpvm@vuvm.cz.
Středisko je v provozu již od prv-
ního ledna. Jeho ambulance 
na Obecníku je pro zájemce ote-
vřena čtyři dny v týdnu, od úterý 

do  pátku. „V  úterý a  ve  čtvrtek 
máme otevřeno od  8 do  16 ho-
din, v ambulantní středu nejdéle 
od 8 do 18 hodin a v pátek od 8 
do  14 hodin. Samozřejmě dle 
objednávek poskytneme služby 
i  v  pondělí, které jsme si jinak 
vyčlenili na  práci se spisy, pre-
zentaci u OSPOD (orgán sociál-
ně-právní ochrany dětí – pozn. 
red.) nebo na  různých úřadech 
atd.,“ vyjmenovala možné termí-
ny návštěvy etopedka Michaela 
Válková, pracovnice střediska.
První klienti střediska výchov-
né péče už se objevili. Přišli 
zejména na  doporučení kurá-

tora velkomeziříčské radnice, 
výchovného poradce ze Světlé, 
kurátorky z  Bystřice nad Pern-
štejnem, další zájemci se ozvali 
i  ze zdejšího nízkoprahového 
centra.
„Prozatím máme už tři klienty, 
kteří k  nám od  ledna docháze-
jí, vypadá to na  dlouhodoběj-
ší práci. Předchystané máme 
i  další na  jednorázovou krizo-
vou individuální terapii. Mys-
lím si, že vzhledem k  tomu, že 
je služba financovaná z  minis-
terstva školství, mládeže a  tě-
lovýchovy a  je tak k  dispozici 
zdarma, budeme mít klientů 

dost,“ sdělila Michaela Válková.
Návštěvníkům střediska jsou k dis-
pozici etopedka (speciální peda-
gožka), psycholog, externí psycho-
ložka a  dle počtu klientů přibude 
do budoucna možná další etoped.
Ti krom práce v ambulanci vyjíž-
dějí i do terénu. Zejména k těm, 
pro něž je finanční problém do-
pravit se do Velkého Meziříčí.
„Do  budoucna plánujeme před-
nášky na školách o šikaně, agresi-
vitě dětí, zefektivnění učení atd.,“ 
uzavřela Válková

Martina Strnadová
(Více fotek najdete ve fotogalerii 
na www.velkomeziricsko.cz) 

Středisko výchovné péče najdete na Obecníku

Etopedka Michaela Válková v nové ambulanci 
na Obecníku. Foto: Martina Strnadová

Dokončení ze strany 1
Tentokrát však vyvolala mezi 
Velkomeziříčany vedle podpo-
ry i  značné pobouření. „Došlo 
k  mému fyzickému napadení ze 
strany jednoho občana. Stává se 
to.	My	 na  lidi	 neútočíme.	 Útočí	
kampaň sama. Je docela násilná, 
což uznáváme, ale my jednáme 
za  to, že ukončení života dítěte 
je těžký akt, a chtěli bychom, aby 
to lidi viděli, protože oni to vidět 
nechtějí,“ popsal Tomáš Vrbata.
„Nejde o  mě, ale jde o  děti. To, 
co je před radnicí vystaveno, jsou 
podle mě tak šokující obrázky, že 
nejsou vhodné pro zraky malých 
dětí. To na  veřejnosti nemá co 
dělat. Děti z toho můžou mít šok, 

může jim to ublížit,“ vyjádřila ná-
zor z druhé strany Hana Dufková 
a dodala, „copak tohle lze na ve-
řejném místě tolerovat a  tvářit 
se, že je to v  pořádku jen proto, 
že je to podle všech právních no-
rem?!“ Sama učí děti ve  zdejším 
DDM a některé za ní přišly s tím, 
že obrázky viděly. Rozčílilo ji i to, 
že tato forma kampaně násilně 
zasahuje do  výchovy v  rodině. 
A ta má být v tak osobních a zá-
sadních věcech vždy záležitostí 
rodičů, míní H. Dufková. 
Demonstrace byla řádně ohlášena 
v  souladu s  platnou legislativou. 
„Vedení města tuto věc může vzít 
maximálně na vědomí, nic jiného 
s  tím nenaděláme,“ řekl k  tomu 

starosta Radovan Necid a  dodal, 
„paní je rozhořčená a  já jí rozu-
mím. A že je to přímo před radni-
cí také považuji za nešťastné.“
Právnička města Vilma Drápelo-
vá však potvrdila, že akce, která 
proběhla na  náměstí v  úterý 17. 
února, byla legálně oznámeným 
shromážděním v  souladu se 
shromažďovacím zákonem, dle 
nějž pořadatelé realizovali své 
právo shromažďovací. „Tento 
subjekt se pohybuje po  ČR mi-
nimálně od roku 2009. Podobné 
reakce způsobují obrázky i jinde. 
Bohužel, my nemáme možnost 
tohle shromáždění zakázat, po-
kud nenaplňuje důvody stano-
vené shromažďovacím zákonem 

a pod žádný z nich toto shromáž-
dění nelze podřadit,“ uzavřela 
právnička Drápelová.
Asi pět občanů podalo na způsob 
kampaně Stop genocidě stížnost 
na  městskou policii. „Oznámi-
li, že se s  tou akcí neztotožňují 
a prezentace drastických obrázků 
je pohoršila,“ potvrdil vedou-
cí městské policie Petr Dvořák. 
Strážníci nyní mají vyslechnout 
ještě jednu osobu a poté věc pře-
dají správnímu orgánu s  pode-
zřením na přestupek proti veřej-
nému pořádku. 
Demonstrace Stop genocidě 
ve  Velkém Meziříčí tedy roz-
hodně nezůstala bez povšimnutí, 
což byl i její účel. Vyvolala mimo 

jiné i otázky, kam až sahá právo 
na svobodu projevu a kde začíná 
etika.
Římskokatolický kněz a  také 
přednosta	 Ústavu	 etiky	 na  Lé-
kařské fakultě Univerzity Karlovy 
v  jedné osobě – Marek Vácha – 
k tomu na svém blogu Aktuálně.
cz říká: „Kampaň Stop genocidě 
je nepochybně silně agresivní. 
Naneštěstí žijeme v  dosti agre-
sivní době a naneštěstí agresivní 
kampaně fungují... Kampaň Stop 
genocidě byla agresivní, a  byla 
dokonce tak účinná, že se dostala 
5. února 2012 do pořadu 168 ho-
din. Agentura, která ji vytvořila, 
tedy může být velmi spokojena 
– za  předpokladu, že kritériem 

lidského konání je úspěšnost. 
Část věty po  pomlčce chci pod-
trhnout.
Žijeme, jak známo, v  pluralitní 
společnosti, ve  které různé sku-
piny dávají hlasitě najevo svou 
existenci či svoje názory. Máme 
zde nejrůznější ekologické inici-
ativy, od zelených aktivistů proti 
kácení na  Šumavě po  duhovou 
Gay Pride, máme zde rozmanité 
skupiny a spolky, máme zde pro-
-choice a  pro-life a  máme zde 
i Stop genocidě. Veřejné projevo-
vání těchto skupin se nám může 
nebo nemusí líbit, jejich prezen-
tace je však rysem svobodné ob-
čanské společnosti.“

Martina Strnadová

Kampaň Stop genocidě ve Velkém Meziříčí našla podporu i pobouřila

Dokončení ze strany 1
„Neúčelovou rezervu bychom 
chtěli čerpat hlavně na  budou-
cí výkupy garáží a  pozemků 
pro čtvrtou část obchvatu,“ uvedl 
starosta města Radovan Necid. 
Zbytek, což je 35.339.000 Kč, 
jsou volné zdroje k rozdělení pro 
letošní rok. Zastupitelé z  toho 
schválili vyčlenění třinácti milio-
nů korun na vybudování nového 
zázemí na  Tržišti pro fotbalisty 
a dvanácti milionů korun na po-
třebné opravy vodovodů a  ka-
nalizací. S  dalšími investicemi 
nepočítají.

Starosta vysvětlil proč. „Začát-
kem ledna se vyskytla možnost, 
že bychom mohli uspět se žá-
dostí o  dotaci na  ministerstvu 
školství, mládeže a tělovýchovy,“ 
informoval Necid s  tím, že jde 
o  rychlou výzvu s  velkou šancí, 
neboť letos jsou v  ní k  dispozici 
téměř tři miliardy korun. „Roz-
hodli jsme se této možnosti vyu-
žít, abychom na  Tržišti vystavěli 
nový areál fotbalistům. Zasluhují 
si to, neboť dobře pracují. Nyní 
mají pro svých třináct mančaftů 
nedůstojné prostory,“ dodal Ne-
cid. Jde o akci za celkem 26 mi-

lionů korun a  dotace by mohla 
být až padesátiprocentní. To však 
znamená, že s dalšími plánovaný-
mi investicemi od překladiště od-
padů, přes provizorní parkoviště 
ve Svitu, parkoviště v Čechových 
sadech, opravu atletického oválu 
či výměnu trávníku u  třetí zá-
kladní školy až po heliport musí 
město počkat.
„Zlepší-li se situace ve druhé půl-
ce roku, můžeme plánovat další 
drobné investice a  opravy. Bude 
se nám průběžně vracet zhruba 
12,5 milionu ze zateplovaček, 
a  také z  regenerace zeleně, kte-

rá teď aktuálně odstartovala,“ 
dodal starosta. Obě jmenované 
akce jsou totiž s dotací a město je 
předfinancovává.
„Finanční výbor doporučuje z fi-
nančních prostředků, které se 
vrátí do  rozpočtu z  obdržených 
dotací, ať už je to zateplení škol 
případně další příjmy z  toho, co 
je předfinancováno, každý rok 
ukládat minimálně pět milionů 
korun právě na  ty dlouhodobě 
plánované investice,“ podotkla 
ještě předsedkyně finančního vý-
boru města Marie Ripperová.

Martina Strnadová

Dne 15. 2. 2015 byl na  výroč-
ní členské schůzi jednomyslně 
zvolen novým předsedou místní 
KDU-ČSL ve  Velkém Meziříčí 
Pavel Pešek. 
Dosavadní předseda a  nově 
zvolený senátor za  volební ob-
vod 53 ing. František Bradáč se 
chce v  budoucnu plně věnovat 
své nové funkci senátora a práci 
pro okresní organizaci KDU-
-ČSL.
Do  funkce místopředsedy MO 
KDU-ČSL byl taktéž jednomysl-
ně zvolen ing. Stanislav Rosa.

MO KDU-ČSL

Předsedou MO KDU-
ČSL se stal Pavel Pešek

Největší letošní investicí města má být nové zázemí 
pro fotbalisty

Program slavnostního zahájení výstavy zpestřil pěvecký sbor Andante základní 
umělecké školy. Foto: Martina Strnadová

Dokončení ze strany 1
Jsou připomínkou důležitých 
historických událostí ve  Velkém 
Meziříčí. Krom právě probíha-
jící výstavy jmenoval další, jako 

třeba pietní vzpomínky Velko-
meziříčské tragédie, odhalení 
pamětního kamene zdejšímu ro-
dákovi generálu Jiřímu Jarošovi 
apod., které se vážou k  regionu. 

A  v  té souvislosti zdůraznil, že 
být hrdinou neznamenalo jen být 
odbojářem, připraveným bojovat 
se zbraní v  ruce, ale i  to, že ně-
kdo otevřel dveře, poskytl úkryt, 

nechal přespat, dal najíst. „Nero-
zumím tomu, když někdo říká, že 
my Češi jsme národem zbabělců 
a  kolaborantů, není to pravda. 
Celá řada dalších národů má své 

stránky kolaborace s  nacismem 
daleko temnější než my,“ uzavřel 
E. Stehlík.
Výstava Pocta generálu Lužovi 
ve foyer kina Jupiter clubu je pří-

stupná do 13. března v pracovní 
dny od 8 do 16 hodin po ohlášení 
na  programovém oddělení v  1. 
patře a v době promítání kina.

Martina Strnadová

Vernisáže výstavy se zúčastnili krom vedení města i zástupci armády, Nadace 
bratří Lužů, VGS a mnozí další. Zájem byl velký. Foto: Martina Strnadová

Výstava je poctou generálu Vojtěchu B. Lužovi
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FOTOGALERIE Z AKCÍ OD 20. DO 22. ÚNORA

Vlasta Buryanová ze Starletu vedla 
kurzy taneční. Foto: Martina Strnadová

Barevná prodloužená byla pro oba kurzy tanečních. Velký sál zaplnili také rodiče 
a známí. Foto: Martina Strnadová

Všechny prodloužené doprovázela živou hudbou kapela M.E.Š. 
Foto: Martina Strnadová

Barevnou prodlouženou v pátek 20. 2. zahájila mazurka.
Foto: Martina Strnadová

O víkendu stále ještě probíhaly ostatkové průvody. Při výrobě masek se hledá 
inspirace v každodenním životě... Foto: Simona Fňukalová

Vítězný pár taneční soutěže. 
Foto: Martina Strnadová

Účastníci tradičního sobotního masopustního průvodu v Dolních Heřmanicích řídí 
silniční provoz ve vsi. Foto: Simona Fňukalová

Sál místní hasičky uvítal v neděli 22. 2. děti v maskách. Princezen bývá vždy nejvíce...
Foto: Simona Fňukalová

Soutěže na dětském karnevalu připravili a uváděli Bob a Bobek s Večerníčkem.
Foto: Simona Fňukalová
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Středa 25. 2.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., Oslavice 18.00 mše sv. – o. J. B.
Čtvrtek 26. 2.: 7.00 mše sv. – o. J. B., 18.00 mše sv. – o. L. Sz., Hrbov 
17.00 mše sv. – o. J. B.
Pátek 27. 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. J. 
B., 20.00–22.00 Nikodémova noc, domov pro seniory 13.30 mše sv. – 
o. L. Sz.
Sobota 28. 2.: 7.00 mše sv. – o. J. B., 18.00 mše sv. – o. L. Sz., Lavičky 
8.00 mše sv. – o. J. B.
Neděle 1. 3.: 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.: 27. 2. Horní Bory 18.15 mše sv. – o. J. B., 1. 3. Horní Bory 
9.45 mše sv. – o. J. B.
Farní oznámení: Středa 18.00 náboženství pro starší děti a mládež. 
Čtvrtek mše sv. teologická hodina. Pátek 14.00–17.00 adorace nejsvě-
tější svátosti. Od 14.00 do 15.00 bude příležitost ke  svátosti smíření 
a pokání, pozván cizí zpovědník, 15.00 modlitba Korunky k Božímu 
milosrdenství, 17.00 setkání mládeže na mši sv., 20.00–22.00 Nikodé-
mova noc. Sobota 19.30 – I. příprava na svátost manželství. Děkujeme 
všem, kteří pracovali ve farnosti a děkujeme také za všechny dary.
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

Vzhůru nohama
Kdysi, ještě když jsem byl na základní škole, jsem dostal jako dárek 
knížku s názvem Do góry nogami (Vzhůru nohama). Dnes si už pa-
matuji jenom první povídku, která tam byla. Šlo o překroucenou his-
torii bratrů Kaina a Ábela. Autor vyměnil postavy, takže nakonec to 
byl Ábel, který zabil Kaina. Další historky byly asi stejného druhu…
skutečnost byla převrácena vzhůru nohama.
V posledních dnech, v době kdy se blížil začátek postní doby, jsem měl 
také dojem, že něco tady nehraje… že je to nějaké vzhůru nohama. 
V lednu byla plesová sezona. Potom byly ostatky. Přišla Popeleční stře-
da – začátek postní doby… a v jedné škole mají masopustní maškarní 
zábavu. Další sobotu v jedné obci byly zase ostatky. A někdo mi říkal, 
že v březnu budou mít masopust. Je to nějaké divné. 
Lidová tradice, kterou je samozřejmě vhodné dodržovat v evropském 
prostředí, i přestože má často pohanský původ, je spojena s křesťan-
ským liturgickým kalendářem. I přesto, že ne všichni jsou věřící nebo 
praktikující, si myslím, že by bylo správné i v dodržovaní různých li-
dových zvyků držet se určitého pořádku. A tak, používaje interneto-
vou encyklopedii, chtěl bych připomenout, že: 
Karneval neboli masopust je v  původním smyslu „opuštění masa“ 
(slovo karneval pochází nejspíš z  italského carne levare, „dát pryč 
maso“). Začíná 6. ledna a  končí na  Popeleční středu. Zatímco jeho 
počátek má pevné datum, tak jeho konec je závislý na datu Velikonoc 
a končí tak v rozmezí od poloviny února do počátku března. Vrcholí 
posledním čtvrtkem tohoto období, zvaným Tučný čtvrtek, spojeným 
se zabijačkou a  hostinou. Poslední tři dny, tedy masopustní neděle, 
pondělí a úterý jsou zvány končiny, ostatky, fašank či přímo masopust, 
se konají různé rituální úkony, průvod masek, scénické výstupy a kon-
čí taneční zábavou.                                                      P. Lukasz Szendzielorz

V minulém čísle jsme otiskli foto-
grafii zachycující besedu oblíbe-
ného herce a nezapomenutelného 
vypravěče Vladimíra Menšíka 
s kolegy Danou Medřickou a Vác-
lavem Vydrou. Dnes vám nabí-
zíme další, tentokrát Vladimíra 
Menšíka s Josefem Vinklářem.
Tyto snímky z  archivu místního 
fotografa Antonína Dvořáka zve-
řejňujeme v souvislosti s letošním 
50. výročím  organizované kultu-
ry ve Velkém Meziříčí. 
Z Menšíkova životopisu je patrné, 
že měl hektické pracovní tempo 
a denně dělával až tři besedy spo-
lečně s  několika kolegy z  herecké 
branže, třeba i  dvacetkrát za  dva 
týdny. Přímý kontakt s diváky Men-
šík miloval, o prázdninách pak více 
točil filmy. V divadle hrával velmi 
málo, a to spíše v začátcích své he-
recké kariéry. Neměl rád natáčení 
Bakalářů, považoval to za  „kouli 
na noze, která je k uzoufání pravi-
delná a nudná, kde je sevřen banál-
ním textem“.  Raději měl natáčení 
pořadu Křeslo pro hosta, do  kte-
rého si zval především vědce a lé-

kaře. Jakmile byl však nucen zvát 
i komunistické funkcionáře, snažil 
se z  pořadu vyvázat. Na  snímku 
nahoře je společně s Josefem Vin-
klářem, taktéž na  „besedě“ v  teh-
dejším JKP ROH Vysočina Velké 

Meziříčí. Kromě filmových rolí 
je „dr.  Cvach“ nezapomenutelný 
svým hlasem z dabingu a rozhlasu. 
Zastřený a  bohatě odstíněný hlas, 
který se mění z přirozené svěžesti 
na  pomalý, klidný a  promyšlený 

laskavý hlasový projev s perfektní 
výslovností – tak lze také připo-
menout Josefa Vinkláře. 

Připravila Simona Fňukalová
zdroj: www.osobnosti.cz

Foto: ing. Antonín Dvořák

Zdejší kulturní centrum navštívily již stovky 
známých osobností z oblasti kultury (2)

V Heřmanově se ostatků již tradičně zúčastnilo 42 masek a 10 muzi-
kantů i hasičů, což je na obec s 210 obyvateli opravdu slušný počet.
Masky se nesly v duchu pohádek – 50. výročí Večerníčku. Potkat jsme 
tak mohli Šmouly, Vilíka s  Májou, vlka a  zajíce, Makovou panenku 

s Emanuelem, Sněhurku s trpaslíky, Rákosníčka, Křemílka a Vocho-
můrku, Boba a  Bobka, vílu Amálku, Pata a  Mata, skupinu postav 
z Mrazíka a celou řadu dalších...

Pavla Chadimová, foto: archiv obce

Přesto, že byl pátek 13. února, malí předškoláci se nezalekli a v dopro-
vodu rodičů přišli do „zimní vesničky“ na ZŠ Sokolovská. Zde je při-
vítali víly a skřítci, kteří pro ně měli připravené úkoly, za které sbírali 
pochvalné lístečky. Poté děti přešly k opravdovému zápisu, kde opět 
ukázaly svoji šikovnost. Všichni si za svoji snahu a píli odnesli na pa-
mátku drobné upomínkové dárečky.                                           Text a foto: 

1. stupeň ZŠ Sokolovská

ZŠ Sokolovská přivítala 
budoucí prvňáčky

Vážení občané,
chtěla bych podat vysvětlení ohledně výstavy 
Stop genocidě z pohledu nás, kteří jsme se jí 
zúčastnili a  podpořili ji. Nejsem exhibicio-
nistka ani masochistka, abych s radostí stála 
u strašných obrázků utýraných nenarozených 
dětí. Často musím sbírat odvahu, abych doká-
zala čelit útokům a  poznámkám procházejí-
cích lidí. Ale jsem matka. A stojím zde za prá-
va těch nejmenších, kteří se sami nemohou 
bránit a kteří jsou v rámci genocidy zabíjeni 
jako nechtění svými nejbližšími s pomocí lé-
kařů, již složili Hippokratovu přísahu. Chápu 
kolemjdoucí s  prohlášením, že je to hnus. 
Ano, je to hnus, na který upozorňujeme. Je to 
hnus vyrvat dítě z bezpečí matčina lůna. Sou-
hlasím s vámi. Nazýváme věci pravými jmé-
ny. Není to „obnovení menstruace“ (terminus 
technicus odborníků), ani „přerušení těho-
tenství“ (nelze ho přerušit jako studium, ale 
definitivně ukončit likvidací dítěte). Chceme 
ukázat, že nejde o „shluk buněk“, ale o oprav-
dového, byť maličkého člověka, ne potenci-
álního, ale spíše s  obrovským potenciálem. 
Ani argument, že žena si může dělat se svým 
tělem, co chce, neobstojí. Vždyť počaté dítě 
není její tělo, ale jde o novou bytost s vlastním 
bijícím srdcem, jinou krevní skupinou, gene-
tickou výbavou. Z lůna ženy se může narodit 
jen člověk, takže tvrzení, že „ještě nejde o člo-
věka“, je zde naprosto nesmyslné. A že něko-
mu vadí srovnání se světovými genocidami? 
Vždyť co jiného je genocida, než vyvražďová-
ní skupiny obyvatel vlastního národa? A tady 
jde o  skupinu nenarozených dětí. Ptáte se, 
proč ukazovat tuto hrůzu tak otevřeně? Právě 

proto, co se tady děje. Právě proto, že je v naší 
republice denně zavražděno tímto způsobem 
60 dětí, to jsou dvě třídy školáků nebo jedna 
mateřská škola. Za rok je to 23 tisíc dětí. 
Jeden místní lékař nám říkal, že výstavu ne-
mají vidět menší děti a  lidé, kteří ji prostě 
nechtějí vidět. S  tím naprosto souhlasíme. 
A také jsme měli na několika stranách vývěs-
ky, že jde o brutální fotografie. Kdo je nechtěl 
vidět, mohl si zvolit jinou cestu. Co však říci 
na  to, když varujete školáka, aby se nedíval, 
a  on se postaví před jednu fotku a  prohlásí: 
„Pche, to máme doma horší hry v počítači.“ 
Ano, děti jsou traumatizovány, ale ne výsta-
vou Stop genocidě. Děti jsou traumatizová-
ny rozvody rodičů, sledováním nevhodných 
televizních pořadů plných sexu a  násilí, 
brouzdáním po internetu a vyhledáváním po-
chybných stránek, hraním krvavých videoher. 
A také tím, že se třeba dozví, že jeho souroze-
nec byl zabit v lůně jeho mámy. 
Jeden z  procházejících nám sdělil, že kdysi 
v dětství viděl záběry z porážky krávy a nikdy 
by se toho nechtěl účastnit. To je právě to, co 
by výstava měla dát. Aby si žena či dívka nebo 
mladý muž řekli: „Tuhle strašnou věc nemůžu 
udělat svému dítěti.“ Vždy se najde jiné řešení 
než vražda, i když ji zákony země v této podo-
bě zatím povolují. A od legalizace interrupcí 
v  roce 1957 byly takto usmrceny 3  300  000 
dětí. Kdo však má právo na  základě stávají-
cích zákonů udělit dítěti trest smrti? Nabízí-
me pomoc těm ženám, které čekají „nechtě-
né“ či postižené dítě. S  manželem patříme 
do  skupiny rodičů, kteří se nabídli k  adopci 
těchto dětí. A  nesmírně mě bolí, když z  úst 

ženy, která čeká třetí dítě, slyším, že kdyby 
šla na potrat, bude považována za rozumnou, 
ale kdyby dala dítě po porodu k adopci, bude 
odsouzena jako krkavčí matka. Zde apeluji 
na veřejnost, aby neodsuzovala ženy, které si 
děti nemohou dovolit, ale zvolí možnost da-
rovat život svému dítěti a jeho předání milují-
cím adoptivním rodičům.
Je velmi potěšující, když na  výstavu přijde 
maminka s malými dětmi a společně projde-
me barevné obrázky ukazující vývoj dítěte 
v  prenatálním stádiu (opravdu zde nemáme 
jen brutální fotky). Poté si šťastně odnášejí 
v dlani model malého miminka ve 12. týdnu 
těhotenství. Je také velmi povzbudivé, když 
petici za ochranu práv nenarozených podepí-
še žena s dítětem v  ruce a  s dojetím v hlase 
a  slzami v  očích říká, že nebýt tehdy naše-
ho letáku, ta malá zde nemusela být. Děkuji 
všem lidem – věřícím i nevěřícím, kteří po-
depsali petici. Vždyť tady nejde o otázku víry, 
ale o základní lidské hodnoty.
Je mi velmi líto žen zraněných pohledem 
na  fotky, ať už prožily interrupci, nebo po-
tratily samovolně. Je mi líto žen, které trpí 
postabortivním syndromem a musí vyhledat 
péči psychiatra. Modlím se i  za  lékaře, kteří 
interrupce provádějí, aby našli sílu opustit to, 
co dělají. Je mi líto žen, které nemohou otě-
hotnět a dívají se na to, jak jiné ženy utrácejí 
své děti. Ale nejvíce je mi líto těch malých, 
bezbranných dětí v lůně matek. Proto zde sto-
jím a bojuji za právo ochrany života od poče-
tí. Proto a pro nic jiného. A kdyby měl jediný 
leták zachránit jediné dítě, nestáli jsme zde 
zbytečně.                                           Iva Syptáková

Proč výstava Stop genocidě?

V Heřmanově měli večerníčkový masopust...
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Zubní pohotovost: 
So 28. 2. MDDr. Jana Samohýlo-
vá, Vratislavovo nám. 449, Nové 
Město na Mor., tel.: 566 616 904. 
Ne 1. 3.: MDDr.  Věra Šíro-
vá, Vratislavovo nám. 12, 
Nové Město na  Moravě, tel.: 
566 616 901. (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. 

Knihovna z Dobré Vody 
pořádá zájezd na inscenaci 
Horáckého divadla Jihlava

NĚKDO TO RÁD 
HORKÉ

hudební komedie o gang-
sterech, dvou muzikantech,

o „mužských“ 
a „ženských“ snech

sobota 30. 5. v 19 hodin
Doprava zajištěna. 

Info na tel.: 737 565 009 
(Drápelová)

MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ
Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí

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

Velkomeziříčské muzeum po roce opět připravilo výstavu historických 
hraček. Letošním tématem jsou hračky z prostředí šlechtických sídel.
Výstava, kterou i tentokrát zapůjčilo Muzeum hraček z Rychnova nad 
Kněžnou, bude otevřena až do 7. dubna.
Návštěvníci se mohou těšit na sportovní potřeby, kočárky pro panenky 
či puzzle z roku 1860. Nechybí ani liturgické předměty, které měly vést 
děti od nejútlejšího věku ke zbožnosti a modlitbám.
Dívky se od útlého věku připravovaly na život budoucí manželky, mat-
ky a dámy ze společnosti. Musely ovládat chod domácnosti, hru na hu-
dební nástroje a ruční práce. K oblíbeným činnostem patřilo vedení 
deníčků a psaní do památníků. Dívky se za pomoci hry učily nejen 
vařit, ale osvojovaly si i etiketu stolování. Vystavena jsou například zá-
mecká dětská kamna s lihovými kahánky a porcelánový servis.
Jelikož šlechta preferovala tradiční domácí výuku, nechybí na výstavě 
ukázka učebního koutku se sešity, učebnicemi a aktovkou.
Výstava je otevřena denně kromě pondělí, a to od 9 do 12 a od 13 do 16 
hodin. Dospělí zaplatí 20 korun, děti polovinu.            Text a foto: -muz-

Muzeum otevřelo výstavu 
šlechtických hraček

MAGNA DIESIS 
HLEDÁ NOVÉ 
ČLENY
Pěvecký sbor Magna 
Diesis by rád rozší-
řil svoje řady, a  pro-
to mezi sebe zveme 
všechny, co rádi zpí-
vají. Hledáme členy 
do  všech hlasů – sop-
rán, altu, tenoru i basu. 
Pokud budete mít zá-
jem, kontaktujte nás 
na  mailu ambromar@
email.cz nebo na  tel. 
čísle 777 631 785.
Budeme se těšit.    -md-

Stalo se už téměř tradicí, že žáci 
SOŠ J. Tiraye, kteří absolvují pra-
xi ve  Středisku praktického vy-
učování První brněnské strojírny 
získávají důležité ocenění.
Nejinak tomu bylo i  17. a  18. 2. 
2015. V  těchto dnech se totiž 
konala krajská soutěž Řemeslo 
Vysočiny 2015, která proběhla 
pod patronací radní Kraje Vyso-
čina pro oblast školství, mládeže 
a sportu ing. Jany Fialové.  
Soutěž byla uspořádána jako 
krajské kolo soutěží zručnosti 
KOVO Junior 2015 v  rámci ce-
lostátní přehlídky České ručičky 
pro žáky učebního oboru obrá-
běč kovů – soustružení.
Soutěž pořádala Vyšší odborná 
škola a Střední průmyslová škola 
Žďár nad Sázavou. 
Úkolem	 soutěžících	 byla	 výro-
ba součásti na  soustruhu dle 
výkresové dokumentace a  mě-
ření součásti, včetně prokázání 
základních teoretických zna-

lostí v  oblasti rozboru uložení.
Této akce se zúčastnilo celkem 
8 dvoučlenných družstev, z  toho 
bylo 6 družstev z Kraje Vysočina 
a 2 družstva ze Slovenské repub-
liky.
Za SOŠ J. Tiraye byli do soutěže 

nominováni dva žáci 3. ročníku 
učebního oboru obráběč kovů 
ve  složení Petr Chytka a  Martin 
Volný.
Výsledky soutěže jasně napo-
vídají, že žáci byli velmi dobře 
připraveni. Petr Chytka obsadil 

pěkné páté místo a Martin Volný 
skončil celkově druhý. V katego-
rii družstev skončili na krásném 
druhém místě.
A  protože podle pravidel Cechu 
KOVO postupují do  celostátní 
soutěže soutěžící, kteří se umístili 
na 1. a 2. místě, bude nás v tomto 
klání o  nejlepšího obráběče za-
stupovat Martin Volný. 
Tuto celostátní soutěž obráběčů 
kovů pořádá ve dnech 26. až 28. 
4. 2015 Střední škola technická, 
gastronomická a  automobilní 
v Chomutově.
Přejme tedy Martinovi hodně 
úspěchů a štěstí nejen v této sou-
těži, ale i ve zdárném dokončení 
učebního oboru obráběč kovů.
Poděkování patří rovněž nejen 
oběma žákům za vzornou repre-
zentaci školy a  SPV, ale i  peda-
gogům, kteří připravují žáky jak 
v teoretické, tak i praktické části.

Bc. Aleš Janíček, ředitel SPV PBS 
Velká Bíteš, foto: archiv 

Žáci ze SOŠ J. Tiraye uspěli v krajské soutěži

,Šamanka‘ Taisha přijela opět do Meziříčí
V  prostředí zaplněného Happy squashe proběhlo v pátek pohodové 
povídání s mladou léčitelkou Taishou Tauma. Již potřetí se jihlavská 
esoterička (civilním jménem taktéž Taisha) setkala s meziříčským pu-
blikem a tentokrát se povídalo na téma léčitelství aneb léčitelství v nás. 
Iniciátorem a moderátorem akce byl Jiří Doležal, který se zná s jihlav-
skou léčitelkou z rozhlasového pořadu. Jiří a Taisha jsou již sehraná 
dvojice, která spolu pracuje delší dobu, a  tak není divu, že povídání 

mělo spád. „Žena hovořící s duchy“ přítomným připomněla a při-
blížila svoje široké léčitelské spektrum a metody, které používá nejen 
v diagnostice, ale i v následné léčbě a pomoci svým klientům. Působí 
a žije jako karmaložka a numeroložka, médium, šamanka a spirituální 
učitelka. Stejně jako na minulých setkáních i na tomto (zatím) posled-
ním se do povídání zapojili i lidé z publika.                                      (-pi-)
                                                                             Text a foto Simona Fňukalová

LÉČITELSTVÍ
TAISHA TAUMA

poradenství, výklad karet, 
karmalogie, přístroj 

OBERON – diagnostika
Tel.: 739 506 755

www.samanizmus.cz
e-mail: cestakdusi@seznam.cz

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.

Mediální partner: 
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Peníze do týdne za Váš dům, 
byt či chalupu ! Volejte bez-

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

hotově ! Nabídka je nezávaz-
ná – bez poplatků.

Různé

Seznámení

Koupím
Tel.: 604 112 837.

Koupím 
Tel.: 604 112 837.

Koupím

Nemovitosti

Pronajmu 

Daruji

Výkup králičích kůží, 
každou 1. neděli v měsíci 

u býv. sběrného dvora, 
K Novému nádraží v 9.00. 

Za nejvyšší cenu. 
Tel.: 723 128 907.

■Betonové skruže studniční, 
100×80×7,5 cm, 80×80×5 cm. Sil-
niční panely 260–300×100×13 cm. 
Tel.: 731 272 074.
■ Selata. Tel.: 737 825 873.
■ Rádio Hitachi Hyphonic WH 
– 838, r. v. 1972, nepoužívané, 
v  originálním obalu se sluchát-
ky. Anténu HAMA 36 dB, VHF, 
UHF, FM 43  993 v  originálním 
obalu, nepoužitou. Starší televizi 
Philips, levně. Nový celoplynový 
sporák, 4 hořáky, trouba, značka 
MORA. Starší hliníkovou lodnu, 
4× použitou. Vše levně. Křiža-
nov. Tel.: 605 924 019.
■ Kvalitní násadu kapra lysce 
z  jarního výlovu o  váze 1,20 kg. 
Tel.: 731 415 786.
■ 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.
■ Brambory konzumní, od-
růdy Belana, Adéla, Marabel + 
na  sázení stejné odrůdy. Dále 
prodám pšenici a  ječmen. Tel.: 
607 299 168.

■ Ford Fusion 1,4–1,6 benzin. 
Tel.: 737 141 612.
■ Rybářské náčiní, použité. Pru-
ty, navijáky atd. Tel.: 608 046 624.
■ Knihy: 1) Zoe Klusáková Svo-
bodová: O  tom, co bylo, vyd. 
2005 Mladá Fronta. 2) P.  Aug. 
Kratochvíl: Vlastivěda morav-
ská. Velkomeziříčský okres, vyd. 
v Brně 1907. 3) Jaromír Kubíček, 
Ivan Štarha: Bibliografie okre-
su Žďár nad Sázavou, vyd. Brno 
1993, Musejní a vlastivědná spo-
lečnost, Státní vědecká knihovna. 
4) Kulturní zpravodaje Velkého 
Meziříčí vydané Jupiter clubem 
VM. Za nabídky předem děkuji. 
Tel.: 603 328 286. 

■ 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.

■ Koupím byt nebo rodinný do-
mek ve  Velkém Meziříčí nebo 
okolí. Platím hotově. Pouze so-
lidní jednání! Žáková S. Tel.: 
724 100 161.
■ Prodáme RD 3+1 ve  Vídni 
a  RD 2+1 v  Oslavici a  RD 7+2 
ve  Velkém Meziříčí. Více infor-
mací 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 2+1 ve  Velkém 
Meziříčí. Tel.: 604  373  799, 
777 173 164.
■ Prodám byt 1+1, přízemí, 
Velké Meziříčí, Karlov. Tel.: 
723 401 431.
■ Prodáme stavební parcelu přes 
1300 m2 v přírodě, ale blízko cen-
tra Křižanova. Cena dohodou. 
Tel.: 721 850 485.

■ Pronajmu zrekonstruovaný 
byt 3+1 ve  Velkém Meziříčí, 
cena pronájmu 9.000 Kč včetně 
inkasa. Tel.: 724 100 161.
■ Hledám pronájem zahrady 
ve  Velkém Meziříčí na  letošní 
rok. Tel.: 604 164 072.

■ Pronajmu byt 2+1 na ul. Bez-
děkov ve  Velkém Meziříčí. Tel.: 
603 383 699.
■ Pronajmu  byt 1+1 v blízkosti 
centra ve  Velkém Meziříčí, ná-
jemné 4.000 Kč + energie,  volný 
v  březenu 2015. Prohlídky dle 
dohody.Tel.: 604 590 518.
■ Pronajmu zánovní slunečný 
byt 3+kk na  ulici Sluneční; čás-
tečně zařízený se dvěma balkony. 
Cena 7.000 Kč + energie. Tel.: 
777 780 719.
■ Pronajmu byt 3+kk na  uli-
ci Čermákova, cihlový, slun-
ný, částečně zařízený. Ná-
jem 7 tis. + energie, 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. Přátel-
ství je víc, než láska, samota tíží. 
Tel.: 736 437 838, večer.

■ Hledáme chůvu k  naší osmii-
leté dceři. Vyzvedávání ze školy 
v  odpoledních hodinách, hlídání 
3–5 hodin, pondělí až pátek, ka-
ždý druhý týden. Náplň a povin-
nosti sdělíme osobně, mobilita 
autem nutná, bydlíme v Měříně.
Tel.: 724 380 974. Volat po 18. ho-
dině.
■ Hledáme pomocnici na úklid, 
jednou týdně, maximálně 4 
hodiny, pečlivou a  důslednou. 
Volat prosím po  18.00 na tel.: 
724 380 974, Měřín.
■ Hledáme šikovného pomocní-
ka k vystěhování kuchyně, případ-
ně člověka, který ovládá zednické 
práce – obklady, omítky. Odměna 
na domluvě. Tel.: 736 261 214.
■ Hledáme někoho na  občas-
nou výpomoc. Lehká práce. Tel.: 
723 128 907.

■ Daruji laminátový bazén 
4×2 m, hloubka 60 cm, vč. filtra-
ce. Tel.: 603 514 416.
■ Daruji kvalitní hnůj na  za-
hrádku. Nutný vlastní odvoz. 
Tel.: 736 261 214.

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 

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 celodenní. 
Nástup: Měřín – 3.00 

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

Držitel certifikátu Vysočina regionální produkt
▶ V. KRKOVICE     79,90         
▶ V. BOK     62,--
▶ K. ČTVRTKY karton  10 kg 34,90/kg
▶ STAROČESKÁ KLOBÁSA 97,--

Bonus při nákupu od 499 Kč játrová paštika ve skle. 
Ceny jsou platné do vyprodání zboží.

Jsme úspěšná moderní a stabilní technologická společnost se 
150 zaměstnanci. Vyvíjíme a  vyrábíme díly pro mezinárodní 
automobilový a elektroprůmysl. Nyní hledáme nové kolegy!

Máš  „jiskru v oku“? Máš technické myšlení?
Nebojíš se nových výzev a učení? Pak hledáme právě Tebe!

  OBCHODNÍK/PROJEKTOVÝ  MANAŽER

 TECHNIK 3D MĚŘENÍ

TECHNOLOG   NÁSTROJÁRNY

 NÁSTROJAŘ  (ve 2směnném provozu)

Požadujeme: VŠ/SŠ technického směru  +  znalost práce 
na 3D měřicím přístroji (praxe min. 2 roky) + čtení tech-
nických výkresů + skvělou prostorovou představivost
+ praxe v měření plastových dílů výhodou

Požadujeme:  VŠ/SŠ technického směru  + praxi v  ob-
chodní činnosti ve výrobní firmě   +  komunikativní zna-
lost angličtiny + prezentační a vyjednávací dovednosti 

Požadujeme: min. SŠ technického směru + znalost ob-
ráběcích postupů a  řezných nástrojů + znalost progra-
mování CNC frézek (CAM) podmínkou + znalost výroby 
vstřikovacích forem výhodou

Požadujeme: vyučení v oboru nástrojař či jiném příbuzném 
oboru  + praxi v oboru nástrojař  + přesnost, přemýšlivost

Nabízíme:
Velmi dobré mzdové podmínky + 13. a 14. plat + podíly na zisku firmy + 5–6 týdnů dovolené + 
příspěvek na stravování +  další zaměstnanecké výhody  (masáže, posilovna, kulturní akce)

V případě vašeho zájmu se těšíme na vaši písemnou nabídku se strukturovaným životopisem 
na katerina.novakova@lisovnavm.cz,  tel. 566 502 566 

nebo poštou na Lisovna plastů, spol.  s r. o.,   Karlov 139,  594 01 Velké Meziříčí.
Bližší informace o jednotlivých pozicích najdete  na webových stránkách společnosti www.lisovnavm.cz

Náplň práce:  získávání a projektové řízení zakázek 
+ zpracování poptávek a nabídek + komunikace 
a péče o stávající a nové zákazníky

Náplň práce:  programování a měření na 3D mě-
řicích přístrojích + analýza a prezentace výsledků 
měření + práce v  konstrukčních programech + 
práce ve dvousměnném provozu (pondělí–pátek)

Náplň práce:  stanovování technologií výroby dílů 
vstřikovacích forem + programování CNC strojů, 
vytváření a úprava programů + příjem technické 
dokumentace vstřikovacích forem

Náplň práce:  opravy a údržba forem a nástrojů 
+ výroba nových 

Dům zdraví, spol. s r. o., 
Velké Meziříčí nabízí 

K PRONÁJMU GARÁŽE 
A GARÁŽOVÉ STÁNÍ.

Cena dohodou.
Informace: pan Babák, 

tel.: 566 522 442.

Testy CERMAT, SCIO aj.
Žáky 9. a 5. tříd připravím

na přijímací zkoušky 
z matematiky. www.mat-fyz.cz, 

tel.: 774 621 703.
Kontakt tel:  775 112 016, paní Procházková

Firma HKP METAL s. r. o. 
se sídlem v Osové Bítýšce 
přijme do pracovního poměru 

ZÁMEČNÍKY, SVÁŘEČE, MISTRA ZÁMEČNICKÉ DÍLNY

PRO ZÁJMOVÉ

     SKUPINY
FIREMNÍ AKCE RODINNÉ OSLAVY,

SVATBY

ŠKOLY V PŘÍRODĚ,

ŠKOLNÍ VÝLETY

775 636 137tel.
e-mail: info@zaseka.cz

www.zaseka.cz

Rekreační středisko

      na Vysočině

relax v přírodě

Pronajmu  byt 1+1 v blízkos-
ti centra ve  Velkém Meziříčí, 
nájemné 4000 + energie,  volný 
březen 2015. Prohlídky dle do-
hody.Tel.: 604 590 518.

 ■ Servisní technik 
Požadujeme: vyučení v oboru (opravář zem. techniky,  
automechanik), znalost elektrických a hydraulických  
systémů,  řidičský průkaz sk. B, T, manuální zručnost,  
zodpovědnost, flexibilita. 

Nabízíme: práci v mladém kolektivu ve stabilní firmě,  
která je na trhu 25 let, odpovídající finanční ohodnocení, 
zaměstnanecké benefity, možnost profesního růstu.

Pro provozovnu ve Velkém Meziříčí, která zajišťuje obchodní  
a servisní činnost v oblasti zemědělské techniky, hledáme nové 
pracovníky na pozici:

Životopis v rozsahu 1 strany A4 prosím zasílejte do 10.3. 2015 
poštou nebo elektronicky na adresu:

Pracovní příležitost

P & L, spol. s. r. o. 
Třebíčská 74b, 594 01  Velké Meziříčí

tel.: 566 590 530 • e-mail: ebibrova@pal.cz • url: www.pal.cz

Objednáváme kvalitní 
17týdenní nosnice, 
odběr 28. 3.  od 12.00 

v Hrbově 42. Tel.: 737 477 773.

Své strukturované životopisy 
posílejte na e-mail:

sedo@eurowagon.cz

VODOINSTALATÉRA
●

ELEKTRIKÁŘE
●

MONTÁŽNÍHO DĚLNÍKA 

Výrobce mobilních buněk
Přijme do pracovního poměru

ŘEZNICTVÍ   JIŘÍ MALEC   SOKOLOVSKÁ 287
AKČNÍ CENY  od 25. 2. do 6. 3. 2015

Držitel certifikátu Vysočina regionální produkt
▶ V. KRKOVICE     79,90         
▶ V. BOK     62,--
▶ K. ČTVRTKY karton  10 kg 34,90/kg
▶ STAROČESKÁ KLOBÁSA 97,--

Bonus při nákupu od 499 Kč játrová paštika ve skle. 
Ceny jsou platné do vyprodání zboží.
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Hudba:
Příjemné zpestření večera dalším programem 

suDOKu

Autor sudoku: 
Zdeněk Málek ©

Řešení z minulého čísla:

Vzpomínky
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

  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 25. 2. v 19.30 hodin
SLÍDIL
Kriminální drama USA 2014, 
české titulky. Vstupné: 110 Kč, 
117 minut, mládeži přístupný.
● Čtvrtek 26. 2. v 19.30 hodin
PŘÍBĚH MARIE 
I vy máte svůj příběh. Těm, kte-
rým do  něj zasáhne nemoc, bo-
lesti či postižení, pomáhá ve Vel-
kém Meziříčí najít práci a  cestu 
zpět do života Liga vozíčkářů 
www.ligavozic.cz/velke-meziric
Na  film vás srdečně zve Jupiter 
club a Liga vozíčkářů
PŘÍBĚH MARIE – Film vypráví 
o dívce, která se naučila normál-
ně žít, ač byla od narození hluchá 
a slepá. Tento malý zázrak se ode-
hrál ve Francii na konci 19. stole-

tí. Životopisný film Francie 2014, 
české titulky. Vstupné 90 Kč, 95 
minut, přístupný.
● Sobota 28. 2. v 19.30 hodin
TEORIE VŠEHO
Životopisné romantické drama 
Velké Británie 2014, české titulky. 
Životopisné romantické drama 
Velké Británie 2014, české titulky. 
Vstupné 120 Kč, 123 minut, pří-
stupný.

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

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. Zálo-
hu 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

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.

Zájemci, kteří by rádi přispěli a přidali své dary do tomboly získají 
bližší informace na programovém oddělení Jupiter clubu 

nebo na tel.: 566 782 004, 001

Svaz diabetiků opět 
pořádá ozdravné pobyty

Mediální partner: 

Dnes, 25. 2. 2015, by oslavila 
80. narozeniny naše maminka, 

paní Marie Kryštofová
z Březejce.

V  prosinci letošního roku záro-
veň vzpomeneme 10. výročí její-
ho úmrtí.

Stále vzpomínají děti s rodinami.

❧ Žádný čas není tak dlouhý, aby nám dal zapomenout. ❧

Tichou vzpomínkou jsme  25. 2. uctili čtrnácté výročí úmrtí 

Vítězslava Piska z Frankova Zhořce č. 4.
S úctou vzpomínají bratři Jan a František.

Dne 23. února 2015 jsme vzpo-
mněli 15. výročí úmrtí pana 

Aloise Holána.

Stále vzpomínají manželka 
a dcery s rodinami.
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Obtížnost: středníDivadelní soubor Becheráček Radostín nad Oslavou 

zve všechny své příznivce  na  představení veselé pohádky 
se zpěvy Olgy Friedrichové

DRAK DYNAMIT A PRINCEZNA ŽOFINKA
Veselá pohádka se zpěvy o jednom popleteném pletoucím 

čaroději, neustále se fintících dvorních dámách, starostlivé paní 
královně a její nezbedné dceři, princezně Žofince, 

která rozzlobí čarodějnici Meluzínu…
Režie:  Věra Ambrožová, hudba:  Dája Rybová

KD Radostín nad Oslavou 
sobota 7. 3. v 19.00, neděle  8. 3. v 16.00, sobota 14. 3. v 19.00, 

neděle 15. 3.  v 16.00, sobota 21. 3. v 19.00, neděle  22.3. v 16.00. 

TURNAJ V KARETNÍ HŘE PRŠÍ
V sobotu 14. března se v pivnici Na Lipnici uskuteční II. ročník 
soutěže v karetní hře Prší, a to v základní variantě. Akce je určena 
pro všechny zájemce bez rozdílu, ovšem až od osmnácti let věku. 
Začíná se prezentací účastníků v 16 hodin. Závazné přihlášky do 
10. 3. u provozovatelky pivnice Lenky Markové, ale jen do naplnění 
kapacity místnosti. Při přihlašování se hned platí i startovné 50 Kč, 
v němž je zahrnuto také občerstvení (klobása). Pořadateli turnaje 
jsou Lenka Marková a Stanislav Dočkal, který bude řídit jak losová-
ní do jednotlivých kvalifikačních skupin, tak také samotný průběh. 
Na úspěšné hráče čekají hodnotné věcné ceny. 
                                  Všichni zájemci jsou srdečně zváni k účasti. -vp-
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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 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:
27. 2.  – PLES HOTELOVÉ ŠKOLY SVĚTLÉ

13. 3. – CHARITATIVNÍ PLES, hudba M.E.Š, 
host Petr Bende

21. 3. – MOTORISTICKÝ PLES

PÁTEČNÍ PODVEČER 
V KATOLICKÉM DOMĚ KŘIŽANOV

▶ 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

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

Mediální partner: 

BABSKÝ MAŠKARNÍ 
PLES 

28. 2. 2015
Otín

JP EXPRES

Zveme vás na oslavu 30. výročí činnosti country kapely Stetson pod 
„křídly“ Jupiter clubu, s. r. o. (dříve JKP a SKP) Velké Meziříčí.
Slavnostní večer se bude konat v sobotu 28. 3. 2015 na velkém sále JC. 
Začátek ve 20 hodin.
V první koncertní části se představí se svými country tanečky taneč-
ní skupina Kosatky z Domu dětí a mládeže ve Velkém Meziříčí. Poté 
bude Stetson hrát k tanci a poslechu do 2 hodin.
Přijďte s námi oslavit významné výročí kapely a vytvořit tu správnou 
country atmosféru v krásných nových prostorách Jupiter clubu. 
Občerstvení zajištěno. Těší se na vás country kapela Stetson.                   -pa-

Loutkoherecký soubor 
při Jupiter clubu VM 

zve všechny na pohádku 
OSTROV SPLNĚNÝCH 

PŘÁNÍ
sobota 7. a  21. března 2015  
v  15.00, malá scéna Jupiter clu-
bu. Vstupné 40 Kč. Rezerva-
ce na  tel.: 566  782  001, (004), 
program. oddělení JC, po–čt 
8–16 hodin, pá 8–14 hodin. 
Vstupenky je nutné vyzved-
nout do  pátku před termínem 
divadla. Výjimka v sobotu, a to 
po předchozí tel. domluvě nej-
později do 14.45 hodin.

Stetson bude slavit...
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V sobotu 14. února 2015 se v há-
zenkářské hale ve  Velkém Me-
ziříčí uskutečnil tradiční turnaj 
mladších žáků s  názvem Zimní 
pohár. Z turnaje se kvůli chřipce 
na  poslední chvíli omluvila tři 
družstva, a  tak bylo celkem pět 
týmů. Kromě domácího muž-
stva	 se	účastnily	TJ	 Sokol	Újezd	
u Brna, Jiskra Třeboň, HK Ivanči-
ce a Jiskra Havlíčkův Brod.
V  zahajovacím utkání jsme se 
střetli	 s  Újezdem	 u  Brna.	 První	
poločas byl z naší strany poněkud 
ospalý, kdy jsme vedli o tři bran-
ky (10:7), v  druhém poločase 
jsme se zlepšili ve všech směrech 

a zápas pohodlně zvládli (25:10).
V druhém zápase nás čekala těž-
ká Třeboň. Hned od začátku nám 
soupeř odskočil a během hry ná-
skok navyšoval. Náš výkon byl 
plný nepřesností, v  obraně jsme 
postrádali důraz. Nakonec jsme 
prohráli 12:21.
Do  dalšího střetnutí jsme na-
stoupili proti Ivančicím, se kte-
rými jsme v  minulosti odehráli 
vyrovnané zápasy. První poločas 
nabízel vyrovnanou hru (9:8), 
v  druhém poločase jsme měli 
průběh zcela pod kontrolou 
a zaslouženě jsme zvítězili 20:14.
V posledním utkání jsme se střet-

li s tradičním soupeřem z Havlíč-
kova Brodu. V tomto zápase jsme 
hodně rotovali se sestavou, ale 
i tak jsme slavili výhru 16:8.
S  výkonem můžeme být spo-
kojeni, kluci až na  jeden zápas 
předváděli kvalitní házenou, 
i když určité mezery samozřejmě 
máme. Šanci se ukázat dostali 
všichni hráči, někteří věkově pa-
tří ještě do  minižáků. Nicméně 
po  sérii čtvrtých míst jsme se 
konečně dostali na  medailové 
umístění.
Herně a  střelecky se dařilo Voj-
tovi Svobodovi, který byl záro-
veň vyhlášen nejlepším střelcem 

turnaje, dále pak Štěpánu Fia-
lovi a  Lukáši Dobejvalovi, který 
bohužel odehrál jen dvě utkání. 
Roli pivota dobře zvládl Milan 
Krejčí a  na  křídlech dobře fun-
govali Alex Kuřátko a Kuba Russ, 
pro kterého to byly první zápasy 
na velkém hřišti.
Sestava a  branky: Víťa Rohov-
ský (2) – Vojtěch Svoboda (31), 
Štěpán Fiala (22), Lukáš Dobe-
jval (7), Milan Krejčí (4), Lukáš 
Dobrovolný (2), Martin Poul (2), 
Tomáš Kučera (1), Alex Kuřát-
ko, Jakub Russ, Jakub Borkovec, 
trenéři Petr Kaštan a David Sto-
klasa. 

Zimní pohár má pro mladší žáky házené odlesk stříbra

Text a foto: Petr Kaštan

3. přátelské utkání: FC VM B – FC Spartak Velká Bíteš B 3:2 (0:2)
Rozhodčí: Jakub Rosický. Diváci: 10. Branky: Polák (53.), Ráček (61.), 
Bradáč (69.) – Bartošek (2.), Rozum (13.). Sestava: Sysel – Maloušek, 
Malec, Polák, Nováček – Bradáč – Nevoral, Ráček, Dostál, Řezníček – 
Liška. Náhradníci: Řeháček, Jakeš, Benda, Halámek.
Po  domluvě s  Velkou Bíteší jsme se dohodli, že odehrajeme zrušené 
přátelské utkání tento čtvrtek. Hráli jsme netradičně večer pod umělým 
osvětlením. K zápasu jsem musel opět improvizovat se sestavou, pro-
tože někteří hráči nestíhali skrz práci nebo marodili. První poločas byl 
z naší strany přímo katastrofální a těžko hodnotitelný. Hráli jsme velmi 
naivně a soupeř nás naprosto zaslouženě i potrestal. Nedokázali jsme si 
nahrát, nemluvili jsme na sebe a podcenili i soupeře. O poločase jsem 
musel zvýšit hlas, protože hra neměla nic společného s fotbalem. Hod-
ně pomohl ke zkvalitnění druhého poločasu náhradník Halámek, který 
vnesl do hry organizaci. Hráči byli jak vyměnění a po právu i otočili 
průběh zápasu. K vidění byly z naší strany i tři ligové přímočaré akce, 
které bohužel neskončily gólem. Za první poločas musím hráče pokárat, 
ale za druhý je musím do jednoho pochválit.

Po  úspěšném prvním turnaji 
v  házení šipek na  elektronic-
ký terč se v  pivnici Na  Lipnici 
uskutečnilo druhé setkání přátel 
vyznavačů tohoto populárního 
sportu. Pravidla zůstala stejná 
jako minule – vyřazovací způsob 
a  postup v  tabulce tzv. pavouka 
na  dva vítězné legy (leg = jed-
na hra). Na  rozdíl od  minulého 
turnaje přišla většina účastníků 
s  vlastním sportovním náčiním. 
To se samozřejmě, v  dobrém, 
neobešlo bez různých konzultací 
a  připomínek, jako např. „s  tím 
tam ani nedohodíš“ či „s  těmi 
šipkami házeli ještě v Athénách“. 
Prostě, skvělá atmosféra!
V  samotných zápasech šla však 
legrace stranou. V  mnoha zá-
pasech rozhodovaly šipky až 

v posledním kole. Dokonce jsme 
byli svědky i dvou rozhozů, kte-
ré určovali postupující. Divácky 
nejatraktivnější zápas byl oprav-
du ten finálový. Za  stavu 1:1 
rozhodoval mezi finalisty druhý 
leg. Když první hráč ukončil hru 
ke svému prospěchu, měl druhý 
hráč možnost tento leg dohrát 
a  hru vyrovnat. Toto se skuteč-
ně stalo a následoval tzv. rozhoz 
jednou šipkou na  střed terče 
(kdo umístí šipku blíže středu 
terče, vyhrává). Výsledek byl tak 
vyrovnaný, že vítěz byl od středu 
terče 10 dírek v hracím segmen-
tu a poražený o pouhé dvě více, 
tedy 12.
Konečné výsledky: 1. Michal Špa-
ček, 2. Martin Bezděk, 3. Petr Břez-
na, 4. Vladimír Pařil. 

-ls-

Na Lipnici házeli šipky

Fotbalové béčko 
nakonec přehrálo Bíteš

-bp-

HHK VM starší žáci – HC Led-
ní medvědi Pelhřimov 8:3 (3:1, 
3:1, 2:1)
Branky a  asistence HHK: 7. Ha-
vliš, 17. Havliš, 19. Šandera, 23. 
Havliš (Kapusta L.), 39. Bezák 
(Havliš, Šilpoch), 40. Havliš, 55. 
Bezák (Procházka), 60. Šilpoch 
(Havliš). Sestava HHK:  Pestr (31. 
Honiš) – Šandera, Kratochvíl, 
Bezák, Šilpoch – Třeštík, Havliš, 

Kapusta L. – Strádal D., Procház-
ka, Křapa – Zacha. Rozhodčí: 
Jeřábek st. – Tichý, Zmeškalová. 
Vyloučení: 5:4. Navíc: Hroch 10 
min. OT za nesportovní chování. 
Využití: 0:1, v oslabení: 0:0. Střely 
na branku: 49:15 (15:6, 17:5, 17:4).
HHK VM mladší žáci – HC 
Lední medvědi Pelhřimov 3:4 
(1:3, 2:0, 0:1)
Branky a asistence HHK: 7. Šve-

jda (Zdvihal), 30. Hejduk (Ku-
řátko), 32. Broža (Jašek). Sesta-
va: Juda P.  – Broža, Křikava Vít, 
Vildomec, Nesvadba J., Hejduk 
– Švejda, Nesvadba V., Jašek – 
Strádal T., Křikava Vác., Kuřátko 
– Bíbr, Zdvihal, Chalupa – Dvo-
řák F. Rozhodčí: Tichý, Zmeška-
lová. Vyloučení: 4:6. Využití: 2:0, 
v oslabení: 0:0. Střely na branku: 
14:45 (5:12, 4:18, 5:15).

HK Kroměříž – HHK VM do-
rost 5:0 (2:0, 0:0, 3:0)
Sestava: Svoboda – Kampas F., 
Báňa M., Přinesdomů, Báňa D., 
Kameník – Dundálek, Nevěčný, 
Karásek – Srba, Řepa, Kapusta 
O. – Hedbávný, Burian, Pavelka. 
Rozhodčí: Buksa – Dias, Ha-
lás. Vyloučení: 6:4. Využití: 2:0, 
v oslabení: 0:0. Střely na branku: 
41:13 (11:3, 18:5, 12:5).

Z hokejové mládeže se dařilo jen starším žákům

 -hhk-

kuželky
V  neděli 15. února se uskutečnil 
první ročník turnaje starších žáků 
házené pod názvem Poex Cup 
2015. Turnaje se účastnilo pět 
družstev.
Družstvo starších žáků si v soutěž-
ním ročníku příliš výher neužilo, 
ale díky poctivému přístupu k tré-
ninku již na  konci loňského roku 
byl znát herní vzestup, především 
na  turnajové kvalifikaci o  žákov-
skou ligu. Na tento zlepšující trend 
jsme chtěli navázat v  jarní části 
soutěže, kterou jsme otevřeli do-
mácím turnajem Poex Cup.
Do  prvního utkání s  Tatranem 
Bohunice kluci nastoupili s  od-
hodláním a  velkým nasazením. 
Dobře organizovaná obrana 
slavila úspěch a  již do  poločasu 
jsme si vypracovali čtyřbrankový 
náskok. V druhé půli jsme pokra-
čovali v nastoleném tempu a za-
slouženě vyhráli 17:12.

Do  druhého utkání proti Sokolu 
Juliánov jsme i  přes upozornění 
nenastoupili s potřebnou koncen-
trací. Pohyblivý soupeř nám dělal 
problémy především svým rych-
lým přechodem do útoku a v první 
půli si vypracoval až čtyřbrankové 
vedení, které jsme do  poločasu 

stáhli na 7:9. V druhé půli po změ-
ně rozestavení jsme se opírali 
o  dobrou střelbu spojek a  přede-
vším velmi dobrý výkon Štěpána 
Fialy znamenal vítězství 16:12.
Ve třetím utkání jsme svedli pře-
střelku	 s družstvem	Sokol	Újezd	
u Brna. Obě družstva se snadno 

dostávala přes obranu soupeře. 
Našemu družstvu nepomohla ani 
změna obranného rozestavení. 
Oba soupeři se střídali v  nejtěs-
nějším vedení a šlo jen o to, kdo 
vícekrát chybuje v  útočné fázi. 
Naše družstvo bylo nakonec v zá-
věru utkání šťastnější s  koneč-
ným brankovým účtem 20:19.
V  posledním utkání, které bylo 
zároveň i finálem turnaje, jsme se 
střetli s Tatranem Litovel. Do utká-
ní vstoupil lépe soupeř a  ujal se 
vedení. Naši hráči po sérii nepro-
měněných šancí zpřesnili mušku 
a  do  poločasu jsme překlopili ve-
dení na naši stranu (9:7). V druhé 
půli byla na obou družstvech vidět 
únava. Naši bohužel neproměnilo 
několik vyložených šancí a soupeř 
skóre obrátil, na to už jsme nedo-
kázali reagovat a podlehli 14:18.
Dobře obsazený turnaj splnil 
účel, kluci se opět posunuli herně 

dál. Odehráli jsme pěkná utkání 
a  v  mnoha ohledech si to kluci 
dokázali užít. Odměnou pro hrá-
če byly stříbrné medaile.
Herně a  střelecky tým táhlo trio 
Dominik Buchta, Štěpán Fiala 
a Kamil Babáček.
Výsledky VM – Tatran Bohunice 
17:12 (9:5); – TJ Sokol Juliánov 
16:12	 (7:9);	 –	 TJ	 Sokol	 Újezd	
u Brna 20:19 (9:10); – Tatran Li-
tovel 14:18 (9:7)
Sestava a branky: František Kra-
tochvíl – Štěpán Fiala (26), Domi-
nik Buchta (19), Kamil Babáček 
(11), Vojtěch Svoboda (5), Domi-
nik Šroler (1), Petr Kavka (1), Aleš 
Marek, trenér Ladislav Šidlo, ve-
doucí družstva Petr Kavka st.
Pořadí turnaje: 1. Tatran Litovel, 
2. TJ Sokol Velké Meziříčí, 3. TJ 
Sokol	Újezd	u Brna,	4.	Tatran	Bo-
hunice, 5. TJ Sokol Juliánov. 

-šid-, foto: archiv

Na domácím Poex Cupu 2015 byli starší žáci stříbrní
Krajský přebor Vysočiny
Slavoj Žirovnice B – Spartak 
VM A 2500:2473 * 6:2
Housa 442:431 Baloun
Váňová 404:410 Lavický Ji.
Ryšavý 440:408  Lavický B.
Bašta 434:431 Kováč
Váňa 396:389 Weiss
Švéda 384:404 Korydek
Krajská soutěž Vysočiny B
PSJ Jihlava C – Spartak VM B 
1605:1466 * 5:1
Pausar 385:370 Mičková
Partlová 391:409 Mička
Doubek 421:320 Fajmonová
Souček 408:367 Kamenský
BOPO Třebíč C – Spartak VM C 
1543:1529 * 3:3
Kolářová 370:385 Badalík
Sedláková 374:393 Weiss
Oujezdská 410:358 Lavický A.
Ježková 389:393 Krejska

-sta-

TJ Náměšť nad Oslavou – HHK 
VM B 4:3 (2:0, 0:1, 2:2)
Diváků: 102. Rozhodčí: Hor-
ký, Lainka. Branky: 5. Konečný 
(Tóth), 16. Špaček (Fiala, Krčál), 
58. Krčál (Fiala, Špaček), 60. Fi-
ala – 32. Invald (Vrána, Musil), 
45. Kudláček (Barák, Vrána), 56. 
Hubl. Vyloučení: 8:4. Využití: 1:1. 
Oslabení: 1:0. Střely na  branku: 
32:36. V. Meziříčí: Šeba – Chlub-
na, Bradáč – Kudláček M., Po-
korný – Válek, Invald – Hubl, Ba-
rák, Šoukal – Kampas J., Frühauf, 
Tůma – Křípal, Vrána, Musil.
Ani v 5. kole nadstavby se nepo-
dařilo meziříčskému béčku vy-
hrát v Náměšti. Tentokrát to bylo 
kvůli nezvládnutému začátku, ale 
hlavně konci utkání.
Už v páté minutě šel na trestnou 
lavici domácí hráč. Hosté ovšem 
rozehráli přesilovku tak špatně, 
že se ve vlastním pásmu nechali 
obrat o  puk forčekující dvoji-
cí Tóth – Konečný a  posledně 
jmenovaný otevřel skóre zápasu. 
Až do  konce první třetiny pak 
byli jednoznačně lepším týmem 
domácí hokejisté. V  16. minu-

tě navíc využili početní výhodu 
Špačkem, kterému nahráli Fiala 
a Krčál. Hostující hráči byli díky 
spoustě nepřesností v  rozehráv-
ce téměř pod neustálým tlakem 
a  nakonec byli rádi, že úvodní 
část skončila jenom 2:0.
Hra se začala postupně vyrov-
návat od  začátku 2. třetiny. 
Hokejisté HHK zlepšili napa-
dání svého soupeře, jemuž tím 
komplikovali přechod střední-
ho pásma. Sami pak zjednodu-
šili kombinace a čím dál častěji 
se dostávali na  dostřel branky 
Náměště. Ve 12. minutě jim to 
přineslo snížení stavu. Po  při-
hrávkách Vrány a  Musila pro-
střelil Bednáře Invald. Domácí 
se poté stáhli do vlastního pás-
ma a  začali se více soustředit 
na  obranu a  na  brejky. Žádná 
šance ani na  jedné straně se 
však už do konce 2. části neu-
jala.
Na úvod poslední třetiny dohrá-
valo béčko HHK přesilovku, ale 
využít se mu podařilo až tu násle-
dující ve 45. minutě. Po ose Vrána 
– Barák se dostal puk k Martinu 

Kudláčkovi a  ten srovnal na 2:2. 
Po této brance zatlačili Meziříčští 
domácí hráče do  jejich pásma 
a k vedoucímu gólu často chybělo 
jen velmi málo. Škoda, že se neu-
jala aspoň jedna ze dvou dalších 
přesilovek HHK, protože zápas 
dospěl do  divokého rozuzlení. 
V 56. minutě sebral ve středním 
pásmu puk Jindřich Hubl a  svůj 
nájezd úspěšně zakončil. Náměšť 
vrhla poslední síly do útoku a bo-
hužel pro hosty se k ní přiklonila 
i notná dávka štěstí. V 58. minutě 
nahodil Fiala zadovkou od man-
tinelu puk před Šebovu bránu, 
kde jej tečoval do jeho sítě Krčál. 
V poslední minutě pak slabě vy-
hozený kotouč zachytil na modré 
Fiala a jeho střela zapadla do brá-
ny HHK.
Náměšť si tímto výsledkem vybo-
jovala konečné šesté místo a me-
ziříčské béčko pojede do  Bíteše 
hrát už jenom o čest. Stane se tak 
v sobotu 28. 2. 2015 v 17.00.
4. kolo nadstavby o  5.–7. místo: 
Velká Bíteš B – Náměšť 5:0 kon-
tumačně; Náměšť nepřijela ode-
hrát utkání.

O 1.–4. místo po 5. kole nadst. 
1. Brno 11 8 0 1 2 79:45 25
2. Telč 11 6 0 1 4 50:43 19
3. V. Bítýška 11 4 1 0 6 32:44 14
4. Zastávka 11 2 1 0 8 45:7 8

O 5.–7. místo po 5. kole nadst.
5. Náměšť n. O. 8 5 0 0 3 25:32 15
6. V. Meziříčí B 7 3 1 0 3 29:18 11
7. V. Bíteš B 7 2 0 1 4 15:19 7

-ht-

veřejné 
bruslení

Čt 26. 2. 17.00–18.30
So 28. 2. 13.30–15.00
Ne 1. 3. 16.15–17.45
Út	 3.	3.	 15.15–16.45
Čt 5. 3. 17.00–18.30
So 7. 3. 14.00–15.30
Ne 8. 3. 14.30–16.00
Út	 10.	3.	 15.15–16.45
So 14. 3. 13.00–14.30
Ne 15. 3. 13.30–15.00
Út	 17.	3.	 15.15–16.45
Čt 19. 3. 15.15–16.45
So 21. 3. 13.30–15.00
Ne 22. 3. 14.30–16.00
Út	 24.	3.	 15.15–16.45
Bruslící 20 Kč, doprovod 10 Kč

Hokejové béčko podlehlo Náměšti. Zahraje si o čest
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9. kolo nadstavbová část
O vítěze městské ligy
1. HC Lukáš 9 9 0 0 71:28 18
2. Sanborn VM 9 6 2 1 56:34 14
3. Agromotor VM 9 4 2 3 42:33 10
4. Tech. služby VM 9 4 2 3 50:45 10
5. SK Omega VB 9 4 0 5 39:43 8
6. SK Netín 9 3 0 6 35:50 6
7. Horní Heřmanice 9 2 1 6 32:62 5
8. HC Pikárec 9 0 1 8 29:58 1

SK Omega VB – Horní Heřma-
nice 9:1
Budín 3, Pelán 2, Sladký, Dvořák, 
Vrba, Černý – Suk
SK Netín – Tech. služby VM 7:3
Dvořák 2, Unzeitig 3, Březina, 
Beran – Heřman 2, Šlapal O.
HC Lukáš – HC Pikárec 10:2
Gis 3, Studený 2, Novák 2, Be-
ránek, Malát, Lukáš – Jaša, Va-
řejka
Agromotor VM – Sanborn VM 
2:6
Šlapal, Mucha – Hanus 3, Buká-
ček 2, Fenyk
O postup do extraligy

HC Benetice – HCF Dráhy VM 
6:1
Rygl 3, Houzar 2, Mikuláš – Sla-
vík
HCF Dráhy VM – SK Afcon 
Kunšovec VM 5:6
Šmída 3, Slavík, Kácal – Nováček 
2, Janovský 2, Vrbka, Klouda 
HC Benetice – Opel Dobrovol-
ný VM 8:1
Rygl 4, Mikuláš 2, Houzar 2 – 
Vondráček Petr 
SK Vídeň – SK Afcon Kunšovec 
VM 4:8
Nedoma 2, Vídeňský, Vávra – 
Klouda 3, Strnad 2, Florián, Jan-
kovský, Pospíšil  

HC Ořechov – SPL Radostín 
nad Osl. 5:4
Dvořák J. 3, Dvořák Petr, Dvořák 
Pavel – Láznička 3, Němec
O konečné umístění v 1. lize 
(1. – 8. místo)
1. SK Lavičky 9 7 0 2 56:26 14
2. Farma Měřín 9 7 0 2 39:23 14
3. HC Tasov 9 5 1 3 29:26 11
4. River VM 9 5 0 4 34:32 10
5. Kabadesign VM 9 3 1 5 34:39 7
6. SK Stránecká Zhoř 9 3 0 6 28:38 6
7. HC Křižanov 9 3 0 6 28:43 6
8. HC Bory 9 2 0 7 28:49 4

HC Tasov – HC Bory 4:1
Turek, Svoboda, Krejčí, Chlubna 
– Váša
HC Křižanov – Farma Měřín 4:3
Horký 2, Hudec, Veselý – Láznič-
ka, Blažek, Jurek
River VM – Kabadesign VM 6:2
Rous P.  ml. 2, Zelený 2, Daniel, 
Kozina – Vacula, Wasserbauer
SK Lavičky – SK Str. Zhoř 3:5
Stupka 2, Hejl – Kopřiva 2, Sojka 
2, Bartušek 

Pořadí na předních příčkách městské 
hokejové ligy je opět beze změny

1. SK Mostiště 8 7 0 1 51:19 14
2. SPL Radostín nad Osl. 8 6 1 1 38:19 13
3. SK Afcon Kunšovec VM 9 5 2 2 48:45 12
4. HC Benetice 9 4 1 4 44:36 9
5. SK Vídeň 9 3 1 5 43:49 7
6. HC Ořechov 8 3 0 5 32:43 6
7. NHÚ Balinka VM 8 3 0 5 28:44 6
8. Auto Dobrovolný VM 8 2 1 5 25:39 5
9. HCF Dráhy VM 9 2 0 7 33:47 4

-vid-

II. liga házené st. dorostenek
TJ Sokol VM – HK Hodonín 
21:24 (14:11)
Poprvé v  jarní části byl domácí 
tým početně kompletní, i  když 
po  nemoci vůbec nezasáhla 
do  hry rozehrávačka Kateřina 
Závišková. Od prvních minut se 
hrála vyrovnaná házená, kdy oba 
celky vycházely z  dobré defen-
zívy. Naše hráčky si díky přesné 
rozehrávce Romany Doležalové 
připravovaly dobré příležitosti 
a  střelecky při chuti byly Rena-
ta Škrdlová a  Eliška Koudelová. 
Obrannou hru dirigovaly Kate-
řina Studená a  Andrea Ryme-
šová. V  závěru první půlhodiny 
pak přidaly svoje přesné zásahy 
z postu spojky Denisa Janečková 
a  z  křídelních prostor Michaela 
Homolová a  Klára Sedláčková. 
Taktickou chybou bylo to, že 
jsme v  poslední minutě první 
půle pohrdli velmi dobrou šancí 
a následně naivně umožnili sou-

peřkám vynutit si závěrečný sed-
mimetrový hod. Po změně stran 
Hodonínské díky našim chy-
bám v rozehrávce ožily a během 
32.–38. minuty zužitkovaly svoje 
rychlé kontry ke  srovnání skóre. 
Naše hra se i  díky oddechové-
mu času zpřesnila a v 48. minutě 
jsme si opětovně získali zvýšenou 
aktivitou a zejména zákroky dob-
ře chytající brankářky Michaely 
Vávrové tříbrankové vedení. To 
však bylo z naší strany vše, neboť 
do  konce hrací doby jsme se již 
nedokázali prosadit ani z  dob-
rých pozic z  postu pivota, spo-
jek ani křídel! Sice jsme soupeře 
počtem střel jasně přestříleli, leč 
to tentokráte na  vítězství nesta-
čilo. Hodonínské si i  přes naši 
vysunutou obranu dokázaly najít 
prostor a nepřipustily již žádnou 
změnu skóre.
V  dalším soutěžním kole zaví-
táme až po  čtyřtýdenní pauze 
na hřiště Otrokovic.

Sled branek – 1:0, 2:1, 4:4, 6:4, 7:6, 
9:6, 9:8, 13:8, 13:10, 15:13, 16:16, 
17:18, 21:18. 7m hody 2/2:3/3, bez 
vyloučení. Počet střel 58:48.
Hrály: Vávrová Michaela, Syptá-
ková Veronika – Škrdlová Renata 
(9/2), Koudelová Eliška (5), Janeč-
ková Denisa (3), Sedláčková Klára 
(2), Homolová Michaela (2), Stu-
dená Kateřina, Doležalová Roma-
na, Rymešová Andrea, Nejedlá Mi-
chaela, Rosová Terezie, Patočková 
Hana, Závišková Kateřina. Trenér 
ing. Záviška, Ivana Škrdlová. 
1. Hodonín 3 3 0 0 75:53 6
2. H. Brod 3 2 0 1 92:69 4
3. Poruba 2 2 0 0 63:50 4
4. V. Meziříčí 4 1 0 3 100:112 2
5. Otrokovice 3 1 0 2 58:71 2
6. Ostrava 3 0 0 3 47:80 0

Program v hale za Světlou: sobota 
28. 2. 15.00 2. liga mladší doros-
tenci – Velká Bystřice; 17.00 2. 
liga muži – SK Kuřim. Sobota 7. 
března 9.00–15.00 turnaj mini-
žactva Memoriál Karla Kaštana, 
17.00 hodin 2. liga ženy – HK 
Ivančice. 

Hodonín byl nad síly dorostenek

-záv-

2. liga žen Morava A – 2. kolo
TJ Sokol VM – TJ Sokol Karvi-
ná 29:23 (17:10)
Po  čtrnácti dnech naše ženy 
opět nastoupily do  mistrovského 
utkání, a  opět na  domácím hřiš-
ti. Tentokrát náš čekalo družstvo 
Karviné – tradiční soupeř, který 
na podzim hrál severomoravskou 
část, kterou jednoznačně vyhrál. 
My jsme tak do zápasu vstupovaly 
s tím, že to bude těžké utkání a ne-
smíme ponechat nic náhodě. Na-
konec naše ženy nedaly družstvu 
šanci a v pohodě si dokráčely pro 
vítězství rozdílem šesti branek.
Vstup do  utkání byl z  naší stra-
ny rozpačitý, kdy i  přes dobře 
připravené střelecké pozice jsme 
nedokázaly skórovat. To se nám 
podařilo až ve třetí minutě a po-
stupně jsme se ujaly vedení 4:1 
(7. minuta). Místo, abychom vy-
užily této výhody a  soupeřkám 
odskočily vícebrankovým rozdí-
lem, tak byla hra vyrovnána. Až 
v  19. minutě přišla naše chvíle, 
kdy jsme se ujaly šestibrankové-
ho vedení. Toto vedení jsme díky 

hlavně dobré druhé vlně držely 
až do konce poločasu. Do kabin 
se tak šlo za stavu 17:10.
Do  druhé půle jsme vstoupily 
poměrně vlažně, kdy jsme vy-
produkovaly hned pět technic-
kých chyb. Soupeř sice vstřelil 

jen jednu branku, ale nám to 
neumožnilo odskočit na  takový 
rozdíl, abychom Karvinské zlo-
mily. Ve  druhém poločase jsme 
nedokázaly navázat na  dobrý 
první poločas, kde naše obrana 
byla kompaktní a  útočná část 

rychlá a  jednoduchá. Zbrklá za-
končení a  nedůsledná obrana 
dovolila soupeřkám se přiblížit 
na  čtyřbrankový rozdíl. Ale to 
bylo jediné, co jsme jim dovolily. 
Závěr zápasu jsme si pohlídaly 
a utkání tak skončilo 29:23 v náš 
prospěch.
Zápas jsme zaslouženě vyhrály 
a nebýt zbytečných chyb, tak by byl 
rozdíl ve  skóre ještě větší. O  dal-
ší výhru se popereme v  neděli 1. 
března na palubovce Pardubic. 
7m hody 3/1:4/4; vyloučení: 1:1, 
počet diváků 58. Sled branek: 
4:1, 8:5, 13:7, 14:8, 17:10, 21:11, 
22:14, 23:19, 26:21, 29:23. Sesta-
va a branky: Babáčková Marcela, 
Vávrová Michaela – Plachet-
ská Jitka (6), Závišková Iva (6), 
Chromá Jarmila (5), Zbožínková 
Lucie (5), Stará Veronika (3/2), 
Studená Kateřina (1), Svobodová 
Diana (1), Koudelová Eliška (1), 
Horečková Eliška (1), Hladíková 
Denisa, Škrdlová Renata, Sed-
láčková Klára, vedoucí družstva 
ing.  Stanislav Tvarůžek, trenér 
Šidlová Jana.

Házenkářky doma zdolaly Karvinou

 -jš-

ST VM – SK Jihlava 10:2
Body: Pokorný Jan 3/0, Klíma 
Petr 2/0, Maštera Martin 2/1, Ři-
kovský Aleš 1/1
Čtyřhry: Klíma, Řikovský; Maš-
tera, Pokorný
TJ Nové Město na Moravě – ST 
VM B 9:9
Body: Šoukal Slavomír 3/1, Buk 
Martin 3/1, Buk Radek 1/3, Juda 
Zdenek 1/3
Čtyřhra: Šoukal, Buk Martin
ST VM C – TJ Spartak Velká Bí-
teš 11:7
Body: Zelený David 3/1, Bednář 
Ivan 3/1, Klíma Tomáš 3/1, Koří-
nek Stanislav 1/1, Dvořák Franti-
šek 0/2
Čtyřhra: Bednář, Zelený
ST VM E – TJ Žďár nad Sázavou 
CH 15:3
Body: Holík Vratislav 4/0, Kališ 
Petr 4/0, Hrůza Vlastimil 4/0, 
Vodák Daniel 1/3
Čtyřhry: Holík, Kališ; Hrůza, Vodák
Důležitý krok jsme udělali v so-
botním střetnutí proti Jihlavě. 

Výsledek 10:2 mluví za  vše. 
Hosté k  nám přijeli s  jediným 
úmyslem, sebrat nám všechny 
body a dostat se před nás v  ta-
bulce. Naštěstí to byla pouze 
vidina, realita byla úplně jiná. 
Dobrá koncentrovanost a  spo-
řádaná disciplína byly na místě 
a Jihlavu jsme doslova přestříle-
li. Po  tomto kole držíme druhé 
místo, vede Chmelná. První dvě 
místa zaručují postup do  divi-
ze. Za čtrnáct dní jedeme právě 
do  Chmelné, čeká nás souboj 
o první místo. V utkání se nej-
více dařilo Pokornému a  Klí-
movi, odehráli všechny dvojhry 
bez prohry. Rezerva remízovala 
v  Novém Městě 9:9. Družstvo 
C změřilo síly s  Velkou Bíteší 
a zvítězilo 11:7. Dařilo se Zele-
nému a  Bednářovi. Tato výhra 
byla pro družstvo velice cenná. 
Déčko remízovalo 9:9. Éčko 
přivítalo Žďár a  vyhrálo 15:3. 
Bez chyby odehráli Kališ, Hrů-
za a Holík. 

Stolní tenisty čeká boj 
o první místo

Jitka Plachetská v červeném. Foto: Petr Chalupa

-pk-

4. přátelské utkání: FC VM B – FC Čáslavice-Sádek 0:4 (0:3)
Rozhodčí: Porupka. Diváci: 20. Branky: M. Hrazdíra (15.), Netrda (38.), Kutín 
(45.), Vybíral (87.). Sestava: Sysel – Malec, Halámek, O. Kafka, Benda – Vítek 
– Nevoral, Ráček, Havlíček, Jakeš – Liška. Náhradníci: Dostál, Bradáč.
Další přátelské utkání jsme hráli po náročném týdnu, kdy jsme absolvova-
li tři kondiční tréninky a zápas. Na některé hráče padla i únava a museli se 
s tím vypořádat. Utkání se mi těžko hodnotí, protože jsme předvedli velice 
špatný výkon. Hlavně nás srážely dolů jednoduché přihrávky, zpracování 
míče a měli jsme špatný přechod do útoku, tím jsme to Čáslavicím na-
prosto ulehčili. Za Čáslavice nastoupil Miloš Netrda (hráč FC VM), který 
chce pomoc tomuto týmu k záchraně. Hráči musí rychle zapomenout na 
tento výkon, protože by to nestačilo ani na okresní přebor. Tento týden 
hrajeme v neděli ve 14.00 na umělé trávě proti lídrovi skupiny (I. B třídy) 
Moravci. Text a foto: Libor Smejkal ml.

Hráči Benfiky podali proti Čáslavicím špatný výkon

Velmez dal v přípravě Rosicím dva góly
FC VM – FC Slovan Rosice 2:0 
(1:0)
Branky: 30. Vyskočil, 65. Simr. 
FC VM – Invald – Mucha Z., 
Souček, Šimáček, Bouček – Po-
korný, Durajka, Berka, Polanský, 
Vyskočil – Simr, střídali Siman-
dl, Demeter, Havlíček a Mucha 
P. Rozhodčí – Porupka, Rosický, 
Prokop. ŽK – bez. Diváci – 30.
V prvním poločase byli hosté 
fotbalovější, lépe kombinovali, 
lépe se pohybovali a dokázali 

si připravit několik brankových 
příležitostí, které však nedo-
kázali proměnit. Domácí hráči 
toho v první půli domácím příz-
nivcům moc pohledného neuká-
zali, ale svoji šanci dokázali pro-
měnit ve vedoucí gól Romanem 
Vyskočilem. Druhý poločas byl 
již vyrovnaný, domácí předved-
li několik povedených útočných 
akcí a jednu z nich proměnil 
hlavou Pavel Simr po rohovém 
kopu. Roman Vyskočil střílí gól. Foto: Libor Smejkal ml.  -myn-

Atletka Homolová byla 
na mistrovství žen pátá

Halové MČR v atletice
Skvělé časy čtvrtkařů, daleké 
vrhy koulí a další boje o nomina-
ci na pražské HME v O2 aréně za 
necelé 2 týdny –  v tomto duchu 
proběhlo 41. halové mistrovství 
republiky mužů a žen v pražské 
Stromovce. 
Na šampionátu dospělých star-
tovala i juniorka Martina Ho-
molová (na snímku vzadu).
V nejkratším sprintu na 60 m do 
finále nepostoupila. Na 200 m 
byla výrazně úspěšnější a v halo-

vém nejlepším osobním výkonu 
25,08 s se kvalifikovala do pěti-
členného finále. Na medaili to 
ještě nestačilo – skončila těsně 5., 
ale určitě si spravila chuť a náladu 
do další přípravy na hlavní sezo-
nu na dráze. 
Půlhodinový sestřih z toho-
to šampionátu bude vysílat ČT 
SPORT ve čtvrtek 26. 2. v 19.45.

-vill-
Více na http://www.atletika.cz/
aktuality/halove-mistrovstvi-cr-
-2015-videogalerie/ – 200 m ženy
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Hokej Uherský Ostroh – HHK 
VM 5:4 (1:0, 3:2, 1:2)
Branky a asistence: 7. Antonovič 
(Klimkovič, Flora), 24. Vaně-
ček (Klimkovič), 35. Galuška L. 
(Frolek), 40. Antonovič (Klim-
kovič), 53. Klimkovič (Vaněček) 
– 29. Sobotka (Křenek, Marek), 
38. Štěpánek (Pejchal, Sláma), 
47. Krča (Kudláček J., Sláma), 
55. Krča (Burian, Střecha L.). 
Sestava HHK: Wolf (Šeba) – 
Střecha L., Šerý, Sláma, Vlašín, 
Ambrož, Vondráček – Křenek, 
Marek, Sobotka – Krča, Kudlá-
ček J., Burian – Štěpánek, Stře-
cha F., Pejchal. Rozhodčí: Blaha 
– Bačák, Olšar. Vyloučení: 9:8, 
navíc: Krča (HHK) 10 min. OT, 
Marek (HHK) 10+OK. Využití: 
1:2, v  oslabení: 1:0. Střely: 33:27 
(11:9, 15:10, 7:8). Diváci: 396.
V  neděli HHK zajíždělo k  po-
slednímu utkání základní části 
na horký ostrožský led. Místní ho-
kejový klub vede téměř celou se-
zonu společnou tabulku JM a ZL. 
Náš tým čekal velmi těžký soupeř, 
který v domácím prostředí nedává 
body zdarma. V prvním vzájem-

ném utkání prohrálo naše muž-
stvo až na samostatné nájezdy 0:1.
Od  úvodního buly se hrál ho-
kej vysoké kvality. Obě mužstva 
rychle bruslila a  rychlými pře-
chody do  útočného pásma za-
městnávala oba gólmany. Poprvé 
se měnilo skóre v 7. minutě, kdy 
šli domácí do  vedení. V  končící 
9. minutě putovali na  trestnou 
lavici hned dva naši hráči. Do-
mácí měli k  dispozici celé dvě 
minuty dvojnásobnou přesilov-
ku. Přes obrovský tlak domácích, 
kteří odstřelovali naši branku ze 
všech stran, gólman Adam Wolf 
zůstával neprůstřelný. Napomoh-
la tomu i výborná souhra bránící 
trojice hráčů HHK. Po  oslabení 
se kluci dokázali rychle oklepat. 
Vytvářeli si velmi dobré šance, 
ale pozorný brankář domácích 
držel čisté konto. Další krizový 
moment přišel v polovině 14. mi-
nuty, kdy hlavní rozhodčí udělil 
Michalu Krčovi 2 minuty + osob-
ní trest za faul u mantinelu. I toto 
oslabení hráči HHK přestali bez 
inkasovaného gólu. V první části 
tak viděli diváci pouze jeden gól.

Vstup do druhé třetiny vyšel opět 
lépe domácím, kteří šli do dvou-
brankového vedení. Ve 29. minu-
tě konečně kapituloval i  domácí 
brankář. Po  přihrávce Nikoly 
Marka a  Davida Křenka vstřelil 
gól Lukáš Sobotka – 2:1. Kon-
taktní branka našemu týmu po-
mohla. Opět se dostával do šancí, 
které se štěstím končily ve  vý-
stroji domácího Valúcha. Po jed-
né takové akci se do šance dostal 
David Křenek, který byl vzápětí 
velmi nešetrně dohrán vracejí-
cím se ostrožským obráncem. 
David s  bolestí v  oblasti žeber 
putoval do  kabin. To běžela 32. 
minuta. V polovině 34. minuty se 
do  vyložené šance dostal Lukáš 
Štěpánek, který orazítkoval břev-
no Valúchovy svatyně. Přesto 
se naši hráči dožadovali uznání 
gólu. Po  protestech dostal vyšší 
trest Nikola Marek, který putoval 
předčasně do  sprch. O  minutu 
později se prosadili opět domácí, 
kteří šli znovu do  vedení o  dva 
góly – 3:1. Na  rychlou odpověď 
HHK plné ostrožské ochozy 
dlouho nečekaly. Ve  36. minutě 

hráli naši 90 vteřin přesilovku 
5:3, kterou v  samém závěru vy-
užili. Po  přihrávce Lukáše Slá-
my a  Martina Pejchala vstřelil 
kontaktní gól Lukáš Štěpánek. 
Na konci 38. minuty měl náš tým 
opět výhodu přesilové hry, kte-
rou k radosti domácích fanoušků 
využil ostrožský matador Anto-
novič. Ten dostal nádhernou při-
hrávku na „červenou“ od kolegy 
z útoku, Klimkoviče. 
Ve  třetím dějství se po  40 ode-
hraných vteřinách pískalo trest-
né střílení proti našemu týmu. 
Faulovaný Frolek trestné střílení 
neproměnil, když nájezd zne-
škodnil pozorný Adam Wolf. 
V  polovině 47. minuty měl náš 
tým výhodu přesilové hry, kte-
rou za deset vteřin využil. Tvrdou 
střelu od  modré z  hole Lukáše 
Slámy tečoval Jirka Kudláček. 
Na  změnu směru kotouče gól-
man dokázal zareagovat a  vy-
razil kotouč před sebe, kde byl 
připravený na  dorážku Michal 
Krča, který se nemýlil – 4:3. Další 
změna průběžného stavu přišla 
v  53. minutě a  opět se radoval 

domácí tým, který zase odskočil 
na rozdíl dvou gólů – 5:3. Snížení 
se dočkal první tým HHK za dal-
ší dvě minuty. Přihrávku Libora 
Střechy ze středního pásma zpra-
coval na  útočné modré Viktor 
Burian, jenž zpětnou přihrávkou 
našel Michala Krču, který snížil 
na  rozdíl jediné branky – 5:4. 
V samotném závěru utkání půso-
bil náš tým unaveným, přesto od-
hodlaným dojmem. V 59. minutě 
byl za  držení vyloučen domácí 
hráč. Přesilovku, které předchá-
zel oddechový čas HHK, bohužel 
náš tým neměl čas využít. Hlavní 
rozhodčí totiž po  sporné situaci 
poslal za  katr Lukáše Sobotku – 
podražení. Závěrečná power play 
vyrovnání nepřinesla. 
Naše mužstvo předvedlo velmi 
slušný výkon, který body nepřine-
sl. Přesto zanechal v Ostrohu velmi 
dobrý dojem. Trpkou příchutí bylo 
velmi úzkostlivé rozhodování roz-
hodčích v posledních deseti minu-
tách třetí třetiny.
Poslední utkání základní části ode-
hraje A  mužstvo HHK na  domá-
cím ledě v  sobotu proti prvnímu 

týmu Uherského Brodu. Utkání 
tradičně začíná v 17.30.
Tabulka po 24. kole základní části
1. U. Ostroh 21 13 3 2 3 119:79 47
2. Šumperk 22 11 3 1 7 111:75 40
3. Kroměříž 21 12 1 0 8 127:81 38
4. Uničov 23 10 2 2 9 119:109 36
5. Rosice 22 11 1 1 9 73:73 36
6. Blansko 21 11 1 1 8 80:87 36
7. U. Brod A 21 10 2 1 8 92:77 35
8. Boskovice 21 10 2 0 9 98:86 34
9. V. Meziříčí 23 9 0 6 8 95:85 33
10. U. Hradiště 22 8 3 1 10 99:102 31
11. Šternberk 22 7 3 2 10 90:104 29
12. V. Bíteš 21 7 1 4 9 89:86 27
13. U. Brod B 22 0 0 1 21 57:205 1
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Nejlepší výkon hokejistů v  sezoně na body nestačil

kdy a kam

Na hokej na zimní stadion v so-
botu 28. února v  10.45 dorost 
HHK – HC U. Brod; v  17.30 
HHK muži A  – HC Spartak U. 
Brod
Na  házenou do  haly za  Svět-
lou v  sobotu 28. února v  15.00 
ml. dorost – SK Velká Bystřice; 
v 17.00 muži – SK Kuřim
Na volejbal do tělocvičny u kos-
tela v  neděli 1. března v  10.00 
a ve 14.00 junioři Spartak – ŠSK 
Beskydy

Další z  úspěšných víkendů zaži-
li volejbalisté Spartaku. Junioři 
v krajském přeboru mužů zavítali 
na  palubovku Jiskry Havlíčkův 
Brod. Za  tento tým hraje něko-
lik našich odchovanců. Honza 
Meloun pamatuje naši jedinou 
medaili v roce 2003, Honza Ma-
tějka a  Lukáš Musílek nastupo-
vali za nás ještě minulou sezonu. 
Takže motivace Broďáků byla 
obrovská. Naše samozřejmě také. 
Od  začátku jsme hráli soustře-
děně a prakticky jsme měli otěže 
zápasu pevně ve  svých rukou. 
Soupeř se ani jednou nedostal 
do vedení. Dobré a razantní po-
dání ozdobené několika přímými 
body, pestrá nahrávka vykom-
penzovala občas horší příjem, 
dispozice a úderový rejstřík útoč-
níků v čele s  diagonáním Dan-
kem Římanem a  pevný a  tvrdý 
blok, kde dominovali prakticky 
všichni, kdo se jej účastnili. Vý-

sledek 3:0, když soupeř ani jed-
nou nedosáhl 20 bodů, byl jen 
logickým vyústěním naší převa-
hy. Druhý zápas začal po přestáv-
ce vyplněné pětisetovou bitvou 
mezi domácí Okrouhlicí a Štoky. 

Naši junioři začali trochu opatr-
něji, možná povolila i  koncen-
trace. Výsledkem bylo vedení 
soupeře až o  3 body. Od  stavu 
13:16 jsme se opět našli a  vítěz-
ství v setu na sebe nedalo dlouho 

čekat. Ovšem nyní se rozehrál 
soupeř. Druhý set stále vedl a byl 
i  lepší v  útoku. Už to vypadalo, 
že tento set pro nás vítězný ne-
bude. Ovšem, když nás zradil 
útok, nezradil nás blok a podání. 
Těmito dvěma činnostmi jsme 
otočili celý set a v koncovce jsme 
slavili naše vítězství. Poslední set 
byl již naší exhibicí. Až do stavu 
20:9 dominovalo jen jedno druž-
stvo. Potom několik našich chyb 
a dobré podání Brodských trochu 
zkorigovalo stav, ale na  vítězství 
to nestačilo. Oba zápasy jsme 
tedy vyhráli 3:0, v obou jsme byli 
volejbalovější. Soupeř rovněž 
špatně nehrál, ovšem na  nás to 
tentokrát nestačilo. Hráli Slavík, 
Pešta, Pospíchal, Římal, Žaba, 
Krejska a  na  liberu Kacafírek. 
Střídali Juda a  v  druhém zápase 
místo Pešty nastoupil Hama-
ra. Nastoupil za  nás naposledy 
a  chce se věnovat jiným aktivi-

tám. I  tak, doufám, bude na nás 
vzpomínat v dobrém, že zde ne-
promarnil svůj čas zbytečně.
Mezitím jsme dostávali zprávy 
o extralize kadetů. Hrál se posled-
ní turnaj před play off. Naše druž-
stvo si zajistilo již s  předstihem 
účast v závěrečném turnaji, přesto 
bralo tento turnaj nesmírně váž-
ně. Jeli jsme ukázat svou sílu jak 
soupeřům, tak i sami sobě. První 
den jsme měli dva nejsilnější. Do-
mácí Beskydy a České Budějovice, 
obhájce loňského bronzu. Pro-
hráli jsme pouze první set s  ŠSK 
Beskydy, a to ještě 25:27 v koncov-
ce. Potom jsme již jen vyhrávali. 
Beskydy jsme pokořili 3:1 a Čes-
ké Budějovice dokonce 3:0, když 
jsme v  posledním setu předvedli 
výkon s  výsledkem 25:10. V  ne-
děli nás čekal Prosek. Od  začát-
ku nebyly pochyby, kdo vyhraje: 
MY. Výsledek 3:0 hovořil za  vše. 
Po tomto zápasu již bylo jasné, že 

tento turnaj vyhrajeme. To nám 
však nestačilo. Chtěli jsme ho 
vyhrát bez porážky. V  cestě nám 
stál Hradec Králové. Také již jistý 
účastník play off. Dva sety jsme 
hráli excelentně, potom jako by-
chom se trochu zadrhli a výsled-
kem bylo snížení na 2:1. Poslední 
set byla bitva. My bojovali sami se 
sebou a vlastními chybami a Hra-
dec se snažil toho využít. Byli jsme 
nakonec šťastnější a  vyhráli jsme 
i  tento set a  nakonec celý turnaj 
bez ztráty bodu. 
Hráli: Kuřec, Kasan na  nahráv-
ce, smečaři Jaša a  Heřmánek, 
diagonální Indra, blokaři Staněk 
a Brychta a libero Pintér.
Nyní nás čeká o  dalším víkendu 
poslední dvojkolo extraligy juniorů. 
V sobotu hrajeme v Ostravě a v ne-
děli v posledním letošním domácím 
zápase přivítáme celek ŠSK Besky-
dy. Hraje se tradičně za  kostelem 
v 10 a ve 14 hodin. 

Staněk a Heřmánek (8) blokují. Foto: archiv volejbalu

Volejbalisté mají za sebou víkend bez ztráty bodu
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Ve dnech 13., 14. a 15. února pro-
bíhalo mistrovství České repub-
liky v boxu školní mládeže a ka-
detů. Turnaj hostilo město Most. 
Z  velkomeziříčského boxklubu 
Hornet se zúčastnili ve váze 48 kg 
Petr Choleva a ve váze 70 kg To-
máš Mezera.
Po  vyrovnaném semifinálovém 
utkání nakonec boxer Mezera 
do finále nepostoupil. Jeho soupeř 
Gábor z  Olomouce byl po  první 
dvě kola lehce aktivnější, a přestože 
jej Mezera ve třetím kole přeboxo-
val, výsledek se mu již na svou stra-
nu zvrátit nepodařilo. Tomáš Me-
zera tedy získal pro náš klub bronz.
Petr Choleva uspořádal v  se-
mifinále doslova hon na  svého 
zkušenějšího soupeře Čonku 
z  Chlumce, kterého razantně 
pronásledoval po ringu. V zápa-
se tedy nakonec zvítězil Choleva 
a  radoval se z  postupu do  finá-

le. Zde však druhý den ani svou 
ohromnou bojovností a  nasaze-
ním nestačil na  techničtějšího 
borce Bobka z  domácího oddí-
lu. Petr Choleva tedy vybojoval 
stříbrnou medaili a dosáhl na ti-

tul vicemistra ČR pro rok 2015!
Zisk medailí na tomto prestižním 
turnaji je pro náš klub velkým 
úspěchem a  zároveň závazkem 
pokračovat v  tvrdé sportovní 
práci.

Boxeři mají medaile z mistrovství ČR
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V ringu Petr Choleva v červeném proti F. Bobkovi. 
Foto: Tomáš Mezera

2. liga házené mužů Morava jih
Sokol Juliánov – TJ Sokol VM 
24:28 (12:14)
Naši házenkáři sehráli souboj 
s aktuálně třetím družstvem dru-
holigové tabulky Sokolem Juliá-
nov. Zlepšeným výkonem v dru-
hé půli si „Velmez“ připsal dva 
body z venku a drží první pozici!
Do  utkání vstoupili lépe domácí 
a dvěma trefami se ujali vedení. Ná-
sledovala přetahovaná o nejtěsnější 
náskok. Našim se dařila kombinace 
a těžila především ze střelby spojek. 
Soupeř se naopak více tlačil na bran-
koviště. Z toho plynula i některá vy-
loučení. V hluché pasáži, nás podr-
žel Libor Kotík v brance a nedovolil 
domácím odskočit na větší branko-
vý rozdíl. Do 27. minuty měl mír-
ně navrch Juliánov. V  posledních 
třech minutách před poločasovou 
pauzou se podařilo skóre překlopit 
v  náš prospěch a  nebýt nepromě-

něné vyložené šance, mohl být ná-
skok v poločase ještě vyšší (12:14).
V  druhé půli dali domácí první 
branku, pak už skórovali především 
naši ze všech postů. Brňané na náš 
šestibrankový náskok (15:21) rea-
govali oddechovým časem. Násled-
ně dokázal soupeř snížit na  rozdíl 
čtyř branek. Několik přísných 
oslabení dokázalo naše družstvo 
přečkat bez větších potíží a zodpo-
vědným výkonem dovedlo utkání 
do poklidného konce. V závěru již 
padlo po  třech brankách na  obou 
stranách. Zodpovědný a kolektivní 
výkon slavil úspěch v poměru 24:28.
Trenér Vlastimil Vaverka byl 
s  výkonem svěřenců spokoje-
ný: „Na  to, že se hrálo v  neděli 
v  šest večer, v  šeru   nafukovací 
haly, jsme podali dobrý výkon. 
Brankář nám zachytal, všichni 
hráči si vstřelili branku, v druhé 
půli jsme měli i  přes přísná vy-

loučení utkání pod kontrolou.“
Příště doma hostíme v sobotu 28. 
února v 17 hodin SK Kuřim.
7m hody 5/4:1/1 vyloučení: 2:7, 
počet diváků 50. Sled branek: 2:0, 
3:4, 8:6, 11:9, 12:14, 13:17, 15:21, 
19:23, 22:26, 24:28. Sestava a bran-
ky: Kotík Libor, Poul Ondřej – Ma-
tušík Roman (8), Večeřa Vítězslav 
(6), Pavliš David (2), Bezděk Jakub 
(2), Živčic Pavol (2), Babáček Petr 
(2), Kaštan Jiří (2), Necid Miloš (1), 
Strašák Pavel (1/1), Kubiš David 
(1), Kříbala Pavel (1), trenér Vav-
erka Vlastimil, vedoucí družstva 
Vodák Petr.
1. Ivančice 13 10 0 3 357:297 20
2. V. Meziříčí 12 9 1 2 350:310 19
3. Juliánov 12 8 2 2 358:318 18
4. Hustopeče 13 6 2 5 380:345 14
5. II. Prostějov 13 5 4 4 379:368 14
6. Napajedla 13 6 1 6 404:384 13
7. Maloměřice 13 6 0 7 362:359 12
8. Brno B 13 6 0 7 413:415 12
9. Kostelec n. H. 13 5 0 8 352:352 10
10. Telnice 13 4 2 7 314:354 10
11. Kuřim 13 3 1 9 327:413 7
12. Bohunice B 13 2 1 10 304:385 5

Na ‚Julcu‘ si všichni hráči dali branku
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