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Město Velké Meziříčí 
vás srdečně zve na 
PLES MĚSTA,

který se koná v sobotu 
24. ledna 2015 
v Jupiter clubu.
Více na straně 9

P O Z VÁ N K A
Den otevřených dveří
Hotelové školy Světlá 

a Střední odborné školy řemesel 
Velké Meziříčí pro příznivce 

školy a zájemce o studium
16. ledna 2015 

od 13 do 16 hodin.
Jste srdečně zváni na prohlídku 

školy, pracoviště odborného 
výcviku, domova mládeže 
a ukázky dovedností žáků.

v pátek     16. 1. 2015 od 14 do 18 hodin
v sobotu  17. 1. 2015 od   8 do 12 hodin

Střední odborná škola 
Jana Tiraye Velká Bíteš, 
příspěvková organizace

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

NOVOROČNÍ 
KONCERT 

S PŘÍPITKEM
14. 1. 2015

Jana Ryšánková – klavír, 
Jiří Jahoda – housle, 

Miroslav Zicha violoncello, 
hosté:  sólistka tokijské opery 
Miki Isochi, Pavel Katsiushyn 

- baryton, koncertní sál Jupiter 
clubu v 19 hodin

Více na str. 9

Jeden rok a tři měsíce trvající pře-
stavba bývalé sokolovny na víceúče-
lový sál Jupiter clubu vyvrcholila 
o lednovém víkendu 10. a 11. Během 
dvou dnů nové moderní prostory 
velkomeziříčského kulturního 
zařízení přijaly stovky prvních 
návštěvníků. 

Koncertem Janáčkova komorního or-
chestru pro pozvané hosty byl v sobotu 
víceúčelový sál slavnostně otevřen. Den 
nato byly všechny jeho zrekonstruova-
né prostory zpřístupněny k prohlídce. 
A lidé svým zájmem ukázali, jak moc 
je pro ně kulturní dění ve městě a jeho 
centrum – původně JKP, posléze SKP 
Vysočina a  posledních dvacet let pak 
Jupiter club – důležité.
Zásadní význam kultury a  společen-
ského dění coby nedílné součásti na-
šich životů vyzdvihl i starosta Radovan 
Necid ve  svém proslovu u příležitosti 
otevření sálu. „Je to především znám-
kou toho, jak moc je společnost zdra-
vá,“ uvedl a  dodal, „naše město, lépe 
řečeno my, obyvatelé Velkého Meziříčí, 
jsme zdravým společenstvím. 
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Nový Jupiter si přišly prohlédnout stovky lidí

Povodí Moravy snižuje hladiny 
vodních nádrží

Na sklonku minulého roku 
jsme přijali pozvání nového se-
nátora za obvod č. 51 ing. Fran-
tiška Bradáče (KDU-ČSL) 
z Velkého Meziříčí a vypravili 
se za ním do Prahy na druhou 
schůzi Senátu, která se konala 
ve Valdštejnském paláci.

Bývalý starosta Velkého Meziříčí 
a současný zastupitel města i Kraje 
Vysočina František Bradáč v  této 

funkci po  loňských senátních vol-
bách vystřídal ing.  Dagmar Zvě-
řinovou (ČSSD). Jeho mandát je 
od 18. 10. 2014 do 18. 10. 2020. Je 
členem výboru pro hospodářství, 
zemědělství a dopravu a je v sená-
torském klubu KDU-ČSL a  nezá-
vislí.  Svojí nové profesi se podle 
svých slov hodlá věnovat naplno. 
Lidé ho mohou navštívit v  senát-
ní kanceláři na  Komenského ulici 
číslo 1 ve Žďáře nad Sázavou. Tam 

by měl být přítomen každé pondě-
lí buď on sám nebo některý z jeho 
asistentů, kterými jsou Mgr. Radek 
Pátek a Josef Herbrych. 
Pokud by se někdo chtěl jet podívat 
do Senátu, může tak učinit, neboť 
jednání jsou přístupná veřejnos-
ti z  galerie. Krom toho se konají 
i  dny otevřených dveří. Pro novi-
náře pak Senát PČR pořádá různé 
akce, jednou z  nich je novoroční 
setkání senátorek a senátorů se zá-
stupci médií. To letošní proběhlo 
minulý čtvrtek v senátorské jídelně 
ve Valdštejnském paláci.

Senát sídlí ve třech 
budovách
Senát sídlí v  areálu Valdštejnské-
ho, Kolovratského a Malého Fürs-
tenberského paláce. Valdštejnský 
palác je pro veřejnost otevřen o ví-
kendech a  státních svátcích. Pro 
organizované skupiny nabízí kan-
celář Senátu prohlídky také v pon-
dělí a  v  pátek. Od  začátku dubna 
do konce října je denně přístupná 
Valdštejnská zahrada. V barokních 
prostorách Valdštejnského paláce 
a  zahrady připravuje kancelář pro 
veřejnost program   společenských 
akcí – například pravidelné kon-
certy pořádané v rámci Kulturního 
léta, výstavy a mnoho dalších.

Ve Velkém Meziříčí zahájilo činnost 
středisko výchovné péče
Středisko výchovné péče ve Vel-
kém Meziříčí zahájilo svoji čin-
nost s prvním lednem letošního 
roku. 

Poskytuje preventivně-výchovnou, 
poradenskou i  terapeutickou am-
bulantní péči dětem a mladistvým, 
kteří se ocitli v tíživé životní situaci. 
Je k dispozici i  jejich rodičům, zá-
konným zástupcům, pedagogům 
či pracovníkům sociálně-právní 
ochrany dětí. Ambulance středis-
ka sídlí ve  třetím poschodí budo-
vy Obecníku na  Náměstí a  kon-
taktovat ji lze telefonicky na  čísle 
778 546 210 nebo e-mailem na ad-
rese svpvm@vuvm.cz.
Velkomeziříčské středisko výchov-
né péče je školským zařízením, kte-
ré zřizuje a  financuje ministerstvo 
školství, mládeže a  tělovýchovy. 
Své služby tedy poskytuje bez-
platně, a  to pro zájemce zejména 

z  Velkomeziříčska, Velkobítešska, 
Novoměstska, Náměšťska, Bystřic-
ka a z celého Žďárska a Třebíčska, 
ale i  odjinud. „Jde totiž o  formu 
prevence, která na Vysočině maxi-
málně chybí,“ uvádí Karel Suchá-
nek, ředitel Výchovného ústavu 
ve Velkém Meziříčí, jenž středisko 

výchovné péče zajišťuje a provozu-
je. Další takové školské zařízení lze 
nalézt až v  Černovicích u  Tábora, 
od  konce loňského roku pak ještě 
v Jihlavě.
Pracovníky střediska jsou speciální 
pedagog, psycholog a sociální pra-

covnice. „Na  ně se mohou obrátit 
buď samy děti, jež tíží jakýkoliv 
problém, například ve  vztazích – 
v rodině, se spolužáky a kamarády 
–, a pak samozřejmě jejich rodiče, 
pedagogové, kurátoři i  soudy…,“ 
říká Karel Suchánek, jenž očekává 
zájem o  služby střediska přede-
vším ze strany rodičů dětí s rizikem 
vzniku a  vývoje poruch chování. 
Jim pracovníci na základě vyšetření 
doporučí vhodnou formu následné 
péče, ať již tu nejjednodušší formou 
konzultace, rady, až po pravidelnou 
docházku klienta a  terapeutickou 
péči o něj. 
V  současné době čeká pracovníky 
nově vzniklého střediska výchov-
né péče hlavně terénní práce for-
mou osvěty zejména na základních 
a  středních školách, aby se infor-
mace o  jejich nabídce a  službách 
dostala do povědomí veřejnosti.

Martina Strnadová

Vzhledem k víkendovým před-
povědím, které slibovaly otep-
lení a  srážky, zahájilo Povodí 
Moravy, s. p.  již ve  středu mi-
nulého týdne snižování hladin 
vodních nádrží. Šlo o vodní ná-

drže Mostiště, Bystřička a  Ka-
rolinka. V  dalších dnech pak 
vodohospodáři zvýšili odtok 
z nádrží Nové Mlýny, Vír, Brno 
a Vranov. 
V  nádržích je tedy dostateč-

ný prostor pro vodu z  tajícího 
sněhu. Vzhledem k  oteplení 
a  předpovídaným srážkám ne-
šlo v průběhu víkendu vyloučit 
vzestup hladin na  některých 
tocích. -gat-

Ambulance střediska sídlí 
na Obecníku, na náměstí 

ve Velkém Meziříčí. 
Telefonické objednávky 
na čísle: 778 546 210, 
e-mailové na adrese: 

svpvm@vuvm.cz. 

Senátor ing. František Bradáč v jednacím sále Senátu 
ve Valdštejnském paláci v Praze. Foto: Iva Horká

František Bradáč: Z komunální do 
vysoké politiky

Foto: Martina Strnadová
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Loni oslavila svoji desetiletou 
existenci místní akční skupina 
(MAS) MOST Vysočiny. Byla 
založena sedmého října 2004. 
V současné době má šestnáct 

zakladatelů a sdružuje devěta-
padesát obcí regionu.

Místní akční skupina (MAS) je 
právnická osoba, např. obecně 

prospěšná společnost založená 
na principech místního partner-
ství za účelem podpory a rozvoje 
venkovského regionu. Jde o spo-
lečenství občanů, neziskových 
organizací, soukromé podni-
katelské sféry a  veřejné správy 
(obcí, svazků obcí a  institucí ve-
řejné moci), které spolupracují 
na  rozvoji venkova při získávání 
finanční podpory z  Evropské 
unie a z národních programů pro 
svůj region. MAS musí mít sta-
noven statut, jednací řád, struk-
turu a být registrována u MV ČR. 
MAS se snaží koordinovat rozvoj 
venkova vytvořením integrované 
strategie místního rozvoje s ohle-
dem na místní potřeby a potenci-
ál. Na  základě této strategie pak 
MAS vyhlašuje, posuzuje a vybí-
rá jednotlivé typy aktivit a  pro-
jektů, kterým následně zpro-

středkovává financování z  výše 
zmíněných veřejných zdrojů. Žá-
dosti o financování projektů mo-
hou podávat obce, podnikatelé 
či organizace působící na  území 
obce, která vydala rozhodnutím 
zastupitelstva souhlas s  realizací 
strategie na  jejich území. MAS 
pracuje metodou Leader.

Co je to Leader
Evropská unie si uvědomuje, že 
venkovským oblastem se nedo-
stává potřebných zdrojů na  je-
jich obnovu a  rozvoj. Chce pro-
to tento nepříznivý stav změnit 
metodou komunitního rozvoje, 
určených venkovským oblastem, 
známou pod zkratkou LEADER 
(Liaison Entre Actions Dévelop-
pement de l´Économie Rurale) 
neboli Propojení akcí hospo-
dářského rozvoje venkova. Pro-

středníkem tohoto rozhodování 
o  použití finančních prostředků 
je právě MAS.
Cílem této metody je podněcovat 
a podporovat spolky, obce, podni-
katele na místní úrovni k úvahám 
o rozvoji jejich území a přípravě 
vlastních projektů, zavedením 
zásady partnerství a rozvoje, a to 
„zdola nahoru“, tzn. najít společ-
nou řeč tak, aby život v dané lo-
kalitě byl pro občany příjemnější. 
Metoda Leader oslovuje místní 
obyvatelstvo, jednotlivě a  spo-
lečně, nejen jako uživatele, ale 
rovněž jako subjekty a přispěva-
tele, oceňuje osobní zkušenosti, 
sociální vazby a vnitřní hodnoty 
míst. Za  tímto účelem pořádají 
obce setkání občanů, dotazní-
kové akce apod., aby stav obce 
posoudili a  po  společné diskuzi 
navrhli nejvhodnější řešení, která 

budou zapracována do  strategie 
komunitně vedeného místního 
rozvoje území.
Na  jedné takové schůzce se sešli 
zájemci o  partnerství ve  zdej-
ší MAS v  závěru loňského roku 
v Jupiter clubu. Dostali informa-
ce o činnosti MAS MOST Vyso-
činy a  možnostech financování 
z  dotací EU na  další období let 
2014-2020. Od  nového roku 
2015 bude pro potřeby MAS ote-
vřena také nová kancelář. Ta bude 
sídlit v  Jupiter clubu a  potřebné 
informace lidé získají od  mana-
žerky Mgr. Naděždy Jašové. 
Zhodnocení desetileté působnos-
ti, které zpracovává předsedkyně 
správní rady Ing. Helena Bučko-
vá se svými spolupracovníky, při-
neseme v některém z dalších čísel 
našeho týdeníku.

Místní akční skupina MOST Vysočiny oslavila loni deset let trvání

Setkání občanů s velkomezi-
říčským starostou Radovanem 
Necidem poprvé v novém roce 
proběhlo 8. ledna na loutkové 
scéně Jupiter clubu.

Zájem lidí byl tentokrát větší, 
než na  konci roku. Diskutovat 
přišli o obdobných problémech, 
které se objevují na  setkáních 
pravidelně, snad pokaždé. Do-
prava, parkování, okružní kři-
žovatky…
V  souvislosti s  právě uplynu-
lým obdobím se objevila nová 
stížnost na  odpalování pyro-
techniky. Těch, kteří s  tím ob-

těžovali své sousedy po celé ob-
dobí vánočních svátků, se našlo 
víc než dost. Starosta uvedl, že 
o  stížnostech na  toto téma ve-
dení města ví. „Chceme to řešit 
obecní vyhláškou,“ ujistil Ne-
cid.
Kritika se snesla také na nedáv-
no dokončenou úpravu hřbito-
va na  Moráni. Jeden z  občanů 
není spokojen s údajnou naváž-
kou jílovité hlíny do části hřbi-
tova. Ohradil se i proti používá-
ní slova parčík v  souvislosti se 
starým hřbitovem. Vznesl po-
chybnosti nad počtem a  správ-
nou evidencí litinových křížů 

či uložením některých odstra-
něných částí hrobů. Starosta 
informoval, že vše, co je cenné 
a  bylo ze hřbitova odstraněno, 
je uloženo v areálu technických 
služeb.
Na  špatném stavu vozovky 
krajské silnice na  Hornoměst-
ské ulici od Alpy po křižovatku 
s  ulicí Třebíčská, jež nedáv-
no prošla opravou, se shodli 
dva z  přítomných se starostou. 
Chtělo by to nápravu a  R. Ne-
cid uvedl, že podpoří společnou 
stížnost, která by měla směřo-
vat na Kraj Vysočina.

Zástupci MAS MOST Vysočiny se sešli s partnery na 
sklonku loňského roku. Foto: MAS MOST Vysočiny

Lidé si starostovi na lednové diskuzi 
stěžovali na petardy

Připr.: Iva Horká

Martina Strnadová

Město letos podpoří sport částkou 
4,7 milionu korun
Město Velké Meziříčí v roce 
2015 rozdělí sportovcům dota-
ce v celkové výši čtyř milionů 
a sedmi set tisíc korun. Částku 
schválili zastupitelé před 
Vánoci.

Výše finanční podpory pro 
jednotlivé sportovní oddíly je 
obdobná jako v  loňském roce. 
Dotace na sport mládeže je 4,26 
milionu korun, na sport dospě-
lých pak 200.000 korun. Dvě 
stě čtyřicet tisíc korun je vyčle-
něno na rezervu a anketu spor-
tovec roku. Zásadní finanční 
podpora sportu ze strany měs-

ta směřuje k  mládeži. Dospělí 
v  minulosti dotaci nedostávali 
vůbec. Peníze sportovním od-
dílům jsou přidělovány zejména 
podle počtu členů a  celkových 
nákladů na provozování daného 
druhu sportu ve městě. 
Z  dotací pro mládež ta nejvyšší 
částka 1.152.400 Kč patří fot-
balovému klubu. Jeho členská 
základna čítá 183 mladých fot-
balových nadějí. Horácký hoke-
jový klub dostane pro svých 54 
členů 827.900 Kč. Třetí nejvyšší 
dotace 780.300 Kč putuje zdejší-
mu Sokolu, jenž sdružuje mladé 
atlety, karatisty, házenkáře, a  to 

v  celkovém počtu 171 členů. 
Více než půl milionu korun (512 
tisíc) obdrží ještě basketbalový 
klub s  počtem členů 61. Spar-
taku, kam patří zejména volej-
balová mládež, město přidělilo 
369.400 Kč pro 58 členů, Ski klu-
bu pro jeho šedesátku mladých 
lyžařů jde z  městské pokladny 
345.500 Kč. 
Více než sto tisíc korun pak 
už dostanou jen hasiči, dalším 
sportovním oddílům náleží část-
ky nižší. Pro čtyřicet odm mla-
dých členů SDH je v  rozpočtu 
vyčleněno 129.100 Kč.

Martina Strnadová

Senátor nás provedl skvostnou budovou, v níž probíhají jednání, ukázal nám svoji 
kancelář v Kolovratském paláci, naproti Valdštejnskému paláci, kterou sdílí spo-
lu s dalším kolegou ze senátorského klubu KDU-ČSL a nezávislí Mgr. Bc. Zdeň-
kem Brožem. Podívali jsme se ale také do ostatních prostor jako třeba do hlavního 
jednacího sálu či do jedné z jídelen senátorů, kterou zákonodárci vtipně nazývají 
táckárna – to kvůli tácům na jídlo, na nichž si nosí obědy. K dispozici je ale i re-
staurace s obsluhou, která je na vyšší úrovni. „V táckárně prý ale lépe vaří, poví-
dali zkušení kolegové,“ okomentoval s úsměvem občerstvovací zařízení Bradáč.
Prošli jsme historickými prostorami, přičemž jsme nakoukli i  do  hlav-
ního společenského sálu, kde bývají nejrůznější kulturní akce, či do  Ji-
čínského salonku, nebo jsme prošli po  schodišti, jež zdobí portré-
ty předsedů Senátu, čili i  toho současného Milana Štěcha nebo jeho 
předchůdce Přemysla Sobotky (2004–2010) a  mnohých dalších.
V Senátu jsme se potkali také se senátorem Ing. Janem Velebou z Velkého Mezi-
říčí a RNDr. Milošem Vystrčilem z Telče. Veleba zastupuje volební obvod Chru-
dim a mandát mu končí  v  r. 2018, Vystrčil byl zvolen za obvod Jihlavy do  r.  2016.

V lednu roku 1965 začal ve Velké Bíteši pravidelně vycházet 
měsíčník Kulturní zpravodaj, předchůdce současného Zpravo-
daje. 

Potřebu zahájení vydávání nějakého periodika, které by lépe infor-
movalo širokou veřejnost, vyvolalo založení tehdejšího Jednotné-
ho klubu pracujících (JKP).Někdejší měsíčník měl podobu letáku. 
„Šlo o  skládačku jednoho kancelářského listu, čímž se vytvořily 
čtyři, později šest menších stránek,“ vzpomíná v článku v ledno-
vém Zpravodaji 2015 někdejší dopisovatel zpravodajů Karel Smo-
lík, „od roku 1971 pak vycházel jako sešit a o současné velikosti 
s osmi stranami, jejichž počet se postupně zvyšoval až na součas-
nou padesátku.“
První skromné kulturní zpravodaje vydával JKP ve  Velké Bíteši 
a připravoval je první šéf JKP Josef Ťápal. Nyní měsíčník v nákladu 
2100 kusů vydává Informační centrum a Klub kultury Města Velká 
Bíteš pod vedením Silvie Kotačkové.
(Zdroj: Zpravodaj Velké Bíteše, leden 2015. Ilustrační foto: Obálka 
Zpravodaje, leden 2015. Foto: bitessko.com)

Kulturní zpravodaj Velké Bíteše slaví 
padesátiny

Zprac.: Iva Horká

Tříkráloví koledníci již popatnácté 
v ulicích měst a obcí
V celé ČR vyrazily do ulic skupinky 
tří králů. Je možné je již popatnácté 
potkat v ulicích od 1. do 14. 1. 2015. 
Koledníci mají úředně zapečetěnou 
kasičku s  logem Charity ČR. Ve-
doucí skupiny má u sebe průkazku. 
Tři králové, kteří obcházejí domác-
nosti, napíší zájemcům na  dveře 
křídou písmena K+M+B+, zkratku 
latinského „Christus mansionem 
benedicat“, tedy „Kristus žehnej to-
muto domu“.
„V  roce loňském darovali lidé 
do  397 zapečetěných kasiček cel-
kem 2.522.626 Kč. Do  koledování 
se zapojilo přes 1 600 dobrovolní-
ků,“ sdělila Veronika Dobrovolná, 
koordinátorka sbírky.
Tříkrálová sbírka roku 2014 podpo-

řila ve  žďárské Charitě rekondiční 
pobytovou akci uživatelů Klubu v 9 
– centra služeb pro podporu dušev-
ního zdraví, zdravotně – sociální 
centrum Hippokrates pro seniory 
v Moldavsku, humanitární pomoc 
pro obyvatele Ukrajiny, terénní 
služby Osobní asistence, Charit-
ní ošetřovatelské služby, Charitní 
pečovatelské služby, Sociálně akti-
vizačních služeb pro rodiny s dět-
mi, a  to nákupem automobilů 
pro zkvalitnění a  rozšíření služeb, 
dokrytí provozních nákladů, fond 
humanitární pomoci pro potřeb-
né našeho regionu, dobrovolnické 
centrum Kambala.
V roce 2015 použije žďárská Chari-
ta finance získané ze sbírky na zajiš-

tění provozu a rozvoje jednotlivých 
zařízení a  humanitární a  meziná-
rodní pomoc.
Sbírku je možné podpořit také pře-
vodem na bankovní účet Tříkrálo-
vé sbírky číslo 66008822/0800, v. 
s. 6800, vedený u  České spořitel-
ny, nebo zasláním dárcovské SMS 
ve  formě DMS KOLEDA na  číslo 
87 777 (Cena jedné DMS je 30 Kč, 
Charita obdrží 27 Kč).
Koordinátorka je V. Dobrovolná, 
tel.: 777 755 444, e-mail: dc@zdar.
charita.cz                   Lenka Šustrová
(Pozn. red.: Výsledky sbírky v  na-
šem regionu přineseme v  některém 
v příštích čísel Velkomeziříčska, ne-
boť například Velké Meziříčí bude 
kasičky počítat až zítra.)

František Bradáč: Z komunální do vysoké politiky
Pokračování ze strany 1

Vlevo jeden z vchodů do Valdštejnského paláce, 
vpravo jídelna zvaná táckárna. 2x foto: Iva Horká Iva Horká Pokračování příště
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Na slavnostním koncertu, 
který byl součástí otevření nově 
opraveného kulturního centra 
ve Velkém Meziříčí, se předsta-
vil přední český houslista Josef 
Špaček a Janáčkův komorní or-
chestr z Ostravy pod vedením 
Jakuba Černohorského.

Na  programu měli skvělí hu-
debníci skladby z  dílny českých 
autorů a  jednoho španělského 
a argentinského. V úvodu zazněla 
šestivětá Suita pro smyčce od Le-
oše Janáčka, která je Janáčkovou 
první orchestrální skladbou, na-
psanou ještě před jeho studiem 
na  lipské konzervatoři. Druhá 
skladba Mazurek e moll pro 
housle a  smyčce op. 49 z  reper-
toáru Antonína Dvořáka potěšila 
zejména příznivce našeho další-
ho skladatele. Dvořák ji zkompo-
noval na přání svého nakladatele 
Simrocka, který po úspěchu Slo-
vanských tanců žádal od  skla-

datele drobný kus pro housle 
ve  stejném stylu. Jednoduchá 
forma je vystavěna ze dvou kon-
trastních témat, jednoho výrazně 
rytmického a  druhého lyrické-
ho. Tiskem vyšel Mazurek u  Si-
mrocka ještě téhož roku, kdy byl 
zkomponován, s  dedikací Pablo 
de Sarasatovi. Skladba existuje 
také ve verzi s doprovodem kla-
víru, ale složena byla pro orchestr 
se smyčci, žešti, dechy a tympány, 
pochopitelně s houslovým sólem. 
Po  českých skladbách přišla 
proslulá Modlitba toreadora op. 
49 od  Španěla Joaquína Turiny 
a  závěr patřil temperamentnímu 
Čtveru ročních dob v  Buenos 
Aires pro sólové housle a komor-
ní orchestr od  Astora Piazzolly. 
„Argentinský skladatel, zakla-
datel takzvaného nového tanga, 
zkomponoval zmíněnou sklad-
bu pro jiné nástrojové obsazení, 
včetně bandoneonu (druh knof-
líkové tahací harmoniky), na nějž 

Piazzolla hrál,“ upřesnil houslista 
Josef Špaček. Původně šlo totiž 
o  čtyři samostatná a  nezávislá 
tanga. Po skladatelově smrti vyšla 
nahrávka Pocta A. Piazzollovi, 
která obsahovala i  mimořádně 
zdařilou úpravu Ročních obdo-
bí pro sólové housle a  smyčcový 
orchestr z pera L. Desyatnikova. 
„A toto provedení jsme dnes sly-
šeli,“ dodal David Dittrich z Me-
zinárodního centra slovanské 
hudby Brno, o. p. s., který připra-
vil nejen tento program, ale zmí-
něná společnost je pořadatelem 
i  známého festivalu Concentus 
Moraviae, do něhož je aktivně za-
pojeno také naše město.

Posluchači slyšeli 
vzácné housle
Josef Špaček, jenž v  současné 
době kombinuje úspěšnou só-
lovou dráhu s  kariérou koncert-
ního mistra České filharmonie, 

se představil velkomeziříčskému 
publiku famózní hrou. Nejen 
technika, ale i  samotný nástroj 
stál za povšimnutí. Teprve osma-
dvacetiletý špičkový houslista 
totiž hraje na  housle vyrobené 
v  roce 1855 v  dílně Jeana-Bap-
tisteho Vuillauma (1798-1875), 
slavného francouzského housla-
ře a  vítěze mnoha ocenění. Ten 
má na kontě více než 3000 vyro-
bených nástrojů. Krom toho se 
o něm píše, že byl také podnikatel 
a vynálezce. 
„Mám celkem dva nástroje, ale 
ten druhý je opravdu jenom 
do  zálohy, s  tímto koncertním 
se nedá srovnat, to je jiná liga,“ 
řekl nám v  krátkém rozhovoru 
Špaček, rodák z Třebíče, který žil 
krátce v Brně, ale od  svých šesti 
let bydlí trvale v  Praze. „Tatínek 
je z Třebíče, stejně jako děda – lé-
kař, a  maminka z  Brna, takže já 
jsem se jel do Třebíče jenom na-
rodit. S houslemi jsem začínal už 
v Brně,“ uvedl umělec. Ten podle 
svých slov cvičil také pod vede-
ním svého otce, violoncellisty 
České filharmonie. Violoncellis-
tou je i bratr. 
„Trénuji tři hodiny denně, to je 
nutnost, ale na  koníčky si čas 
udělám,“ odpověděl na naši otáz-
ku, jak relaxuje, když má hudbu 
neustále kolem sebe, „teď se chys-
tám na lyže, jinak mám rád fotbal, 
cyklistiku, stolní tenis a  také si 
s chutí zahraji squash.“ 
K  Velkému Meziříčí ho neváží 
žádné příbuzenské vztahy, jenom 
jeho rodina vlastní v Nesměři cha-
tu. Také nám na sebe prozradil, že 
je ženatý s  Američankou, vystu-
dovanou ekonomkou, která hrála 
též kdysi na housle, díky nimž se 
poznali. Děti zatím nemá.
Česká mutace časopisu Forbes 
zahrnula Josefa Špačka mezi 
»třicítku nejvlivnějších lidí pod 
třicet«.

Janáčkův komorní orchestr hrál s Josefem Špačkem

Josef Špaček vlastní mistrovský nástroj z roku 1855. Foto: Martina Strnadová

Připr.: Iva Horká

Považujeme náš volný čas 
a  jeho bohatou náplň za  něco 
samozřejmého. Mnohdy máme 
i dojem, že to zase taková sláva 
není. Ale opak je pravdou – po-
rovnejme se s  podobně velký-
mi, nebo i  třeba většími městy 
a  zjistíme, jak pestrá a  široká 
je škála našich společenských 
a kulturních aktivit. A je to tak 
správně a přirozeně. 
My jsme totiž Meziříčáci, lidé, 
kteří vyrůstali s Jupiter clubem, 
byť se třeba jmenoval někdy ji-
nak.“
Zdejší kulturní zařízení, na-
zývané lidmi jednoduše Jéčko, 
většinu z  nás opravdu provází 
od  dětství až do  dospělosti. 
Vždyť kdo v něm někdy nena-
vštívil loutkové divadlo, kino, 
šibřinky, taneční, ples, divadlo 
a další akce… 
Organizovaná kultura ve městě 
má letos již padesát let. Toto 
výročí připomíná nejen kni-
ha vydaná Jupiter clubem, ale 
i  film, jejž lidé mohli během 
víkendu zhlédnout. Obojí je 
známkou toho, jak zásadní 
význam a  tradici měla a  má 
činnost různých zájmových 
spolků hudebních, pěveckých, 
tanečních, divadelních, foto-
grafických, filmových, genea-
logických a  dalších ve  Velkém 
Meziříčí.

Stavba trvala 
patnáct měsíců
Pouhých čtyři sta padesát sedm dní 
trvala přestavba staré sokolovny, 
kterou všichni tak důvěrně znali, 
na  moderní víceúčelový sál za  sto 
milionů korun – spočítal jednatel 
Jupiter clubu Milan Dufek. Za po-
měrně krátkou dobu tedy firma 
PKS Stavby musela celou rekon-
strukci stihnout. „Díky podpoře 
vedení města, jeho zastupitelstva 
jsme získali moderní kulturně-spo-
lečenské centrum, které nám nabízí 
nejen náležité technické zázemí pro 
zájmovou činnost a  pro profesio-
nální pořady, ale také bezbariérový 
přístup a odpovídající prostředí pro 
jeho návštěvníky,“ uzavřel Dufek.
Rekonstrukce víceúčelového sálu 
Jupiter clubu Velké Meziříčí začala 
v říjnu roku 2013 demolicí starého 
objektu – sokolovny. Samotnou 
stavbu odstartovalo 20. listopadu 
2013 poklepání základního kame-
ne nového objektu. V  prosinci ji 
zdržel archeologický průzkum. Ale 
příznivé počasí umožnilo firmě po-
kračovat v práci i během zimy. Zá-
kladová deska byla dobetonována 
během března 2014 a následně už 
stavba nového sálu začala vyrůstat 
ze země. Jeho hrubá stavba, na niž 
padlo 1  700 kubíků betonu a  160 
tun železa, byla dokončena v červ-
nu dobetonováním střechy. Násle-

doval půlrok dokončovacích prací 
a  v  polovině prosince 2014 byla 
stavba zkolaudována. Jak se zdařila, 
posoudili sami lidé. „Máme to tady 
krásné,“ shodovali se dotazovaní 

během dne otevřených dveří. Pro-
hlédli si nejen velký víceúčelový sál, 
ale i kavárnu nahoře s terasou a vý-
hledem na město, i tu dole s okny 
na  náměstí. Nakoukli i  do  míst, 

která jinak běžnému návštěvníkovi 
zůstávají skryta, tedy do maskéren 
účinkujících, seznámit se mohli 
i s technickým zázemím – s jevišt-
ní technikou či zvukovou kabinou. 

Nejvíce se zajímali o fungování 
výsuvného stupňovitého hle-
diště, počet míst v  sále a  také 
o cenu přestavby.

Nový Jupiter si přišly prohlédnout stovky lidí

Martina Strnadová

Pokračování ze strany 1

Zápis dětí do 1. tříd ZŠ

Základní škola a Střední škola Březejc, Sviny 13, Velké Meziříčí ozna-
muje zápis dětí do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2015/2016, 
který proběhne v pátek 13. února 2015 od 13 do 16 hodin v prostorách 
školy.
Obor vzdělání:
Základní škola speciální – školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků 
se středně těžkým mentálním postižením
– školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků s těžkým   
mentálním postižením a souběžným postižením více vadami
Zápis je možné uskutečnit dodatečně po osobní dohodě (kontakty níže). 
K zápisu si připravte občanský průkaz, rodný list dítěte, doporučení škol-
ského poradenského zařízení (SPC, PPP).
V případě žádosti o odklad povinné školní docházky je nutné doložit do-
poručení školského poradenského zařízení a doporučení odborného léka-
ře nebo klinického psychologa.
Dále nabízíme (přihlášky do 15. 3. 2015):
Praktická škola jednoletá
Praktická škola dvouletá
Textilní a oděvní výroba (učeb. obor) – školní vzdělávací program Tkal-
covské práce .
Ubytování přes týden je možné pro žáky všech věkových kategorií v Cent-
ru Kociánka, pracoviště Březejc.
Nabízíme také služby školského poradenského zařízení na  odloučeném 
pracovišti ve Velkém Meziříčí:
Speciálně pedagogické centrum (SPC), U Tržiště 2191/3, 594 01 Velké Me-
ziříčí, tel.: 773 245 732, e-mail: spcvm@seznam.cz
Krajské koordinační centrum logopedické péče ve školství
U Tržiště 2191/3, 594 01 Velké Meziříčí, tel.: 773 378 610, 777 732 045
e-mail: spcvm.koordinator@seznam.cz
Bližší informace, kontakty: Základní škola a Střední škola Březejc, Sviny 
13, 594 01 Velké Meziříčí, tel.: 566 521 516 mobil: 774 449 319,  e-mail: 
skola.brezejc@seznam.cz, www.skoly-brezejc.cz
Den otevřených dveří v ZŠ Střední škole Březejc a v Centru Kociánka, 
pracoviště Březejc, se uskuteční 28. 1. 2015 od 9 do 16 hodin.             -bk-

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

Zápis v Mostištích a ve Lhotkách
Zápis dětí do 1. tříd v základních školách Mostiště a Lhotky se bude konat  
ve středu  28. ledna 2015 v době od 13 do 17 hodin.

Zápis v Lavičkách
Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2015/2016 v Základní škole La-
vičky proběhne 23. ledna 2015 od 12 do 16 hodin v budově školy.       -red-

Ukázka toho, jak funguje výsuvné stupňovité hlediště, o které se nejvíce zajímali návštěvníci během dne otevřených 
dveří. 2x foto: Martina Strnadová. Více foto na najdete na našem webu.
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fotogalerie - průběh rekonstrukce JupIter cLubu ve veLkém mezIříčí - říJen 2013 až prosInec 2014

Hlavní vchod do budovy Jupiter clubu v době, kdy proběhlo základní poklepání 
kamene začínající rekonstrukce velkého sálu. Foto: Martina Strnadová

Vystěhované prostory bývalé kavárny, kterou provozovala rodina Janštových. Foto: 
Martina Strnadová

Pohled zezadu od řeky na budovu bývalé sokolovny v době, kdy začala její demolice. 
Foto: Martina Strnadová

Fáze stavby víceúčelového sálu v dubnu 2014. Foto: Martina Strnadová. Více foto 
najdete také na našem webu www.velkomeziricsko.cz.

Pohled z jeviště do velkého sálu Jupiter clubu ještě před zahájením prací. Foto: archiv 
redakce

Na střeše velkého sálu se našel prostor pro stavbu nové kavárny s terasou. Foto: 
Martina Strnadová

Likvidování bývalé šatny, přes kterou se také vstupovalo do velkého sálu. Foto: 
Martina Strnadová

Stroje začaly likvidovat starý sál Jupiter clubu v říjnu roku 2013. Foto: Martina 
Strnadová
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FotoGaLerIe – sLavnostní otevření JupIter cLubu – 10. a 11. LeDna 2015

Novým vchodem z náměstí do Jupiter clubu o víkendu prošly stovky lidí. Foto: Martina 
Strnadová

Bývalou šatnu velkého sálu nyní nahradila kavárna s okny do náměstí. Foto: Martina 
Strnadová

Sobotní otevření zrekonstruovaného Jupiter clubu si nenechaly ujít stovky pozvaných 
hostů. Foto: Martina Strnadová

Při slavnostním otevření víceúčelového sálu zahrál Janáčkův komorní orchestr se 
sólistou Josefem Špačkem. Foto: Martina Strnadová

Kam byli dřív lidé zvyklí chodit do kavárny, nyní odkládají kabáty. Foto: Martina 
Strnadová

Nová kavárna na střeše Jupiter clubu má terasu s výhledem na západní část města. 
Foto: Martina Strnadová

Zcela jiný pohled od řeky je na budovu JC dnes, kdy z ní vyčnívají maskérny 
s kulatými okny. Nový je i žlutý přístavek fary. Foto: Martina Strnadová

Vstup do víceúčelového sálu je bezbariérový a dává vyniknout klenbám budovy. Foto: 
Martina Strnadová
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Středa 14. 1.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., Lavičky 18.00 mše sv. – o. J. B.
Čtvrtek 15. 1.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., 10.00 pohřební mše sv. – o. J. B., 
18.00 mše sv. – o. L. Sz., Hrbov 17.00 mše sv. – o. J. B.
Pátek 16. 1.: 8.00 mše sv. – o. L. Sz., 17.00 mše sv. – o. J. B., 14.0–15.30 
příležitost ke svátosti smíření, 14.00–17.00 adorace nejsvětější svátosti, 
domov pro seniory 13.30 mše sv. – o. J. B.
Sobota 17. 1.: 7.00 mše sv. – o. J. B., 10.00 zádušní mše sv. – o. J. B., 
18.00 mše sv. – o. L. Sz.
Neděle 18. 1.: 7.30 mše sv. – o. L. Sz., 9.00 mše sv. – o. L. Sz., 10.30 mše 
sv. – o. L. Sz., 18.00 mše sv. – o. J. B.
Bory: pátek 16. 1. Dolní Bory 17.30 adorace nejsvětější svátosti, 18.00 
mše sv. – o. L. Sz., neděle 18. 1. Horní Bory 9.45 mše sv. – o. J. B.
Farní oznámení: Modlitba růžence na úmysly Nového Jeruzaléma je 
každý den v 17 hodin, kromě pátku, a to v 17.30. Středa 18.00 setká-
ní starších dětí a mládeže, kteří nemají náboženství ve škole. Čtvrtek 
po večerní mši sv. teologická hodina. Pátek adorace nejsvětější svátosti 
14–17 hodin, 14–15.30 příležitost ke svátosti smíření a pokání. Sobota 
19.30 2. příprava na svátost manželství. Děkujeme všem, kteří praco-
vali ve farnosti a děkujeme také za všechny dary. 
Českobratrská církev evangelická: bohoslužby v neděli od 9.00 v Hu-
sově domě (U Světlé 24, Velké Meziříčí), více na www.evangelicivm.cz
Apoštolská církev: shromáždění každou neděli od 9.00 v areálu býva-
lých lisoven, Moráňská 134/2, Velké Meziříčí, www.ac-vm.cz

příspěvky čtenářůřáDky na neDěLI

Bohoslužby Studentka uspořádala v rámci absolventské práce 
akce v mateřské škole ve Stránecké Zhoři

Poutě
Římskokatolické farnosti Velké 
Meziříčí a Bory oznamují: 
Na den 18. února připadne letos 
Popeleční středa a  začátek po-
svátné doby postní.
Dne 5. dubna budeme s  rados-
tí slavit Zmrtvýchvstání našeho 
Pána Ježíše Krista, dne 17. května 
bude slavnost jeho Nanebevstou-
pení, dne 24. května slavnost 
Seslání Ducha svatého, dne 7. 
června slavnost Těla a krve Páně. 
Dne 21. června budeme slavit vý-
ročí posvěcení kostela ve Velkém 
Meziříčí. První neděle adventní 
bude 29. listopadu.
A také oslavíme poutě v jednotli-
vých obcích:
Oslavice 12. 4., 2. 8.
Mostiště 26. 4.
Lavičky 31. 5., 26. 7.
Sklené n. Oslavou 7. 6.
Radenice 14. 6. 
Cyrilov 5. 7.
Vídeň 12. 7., 27. 12.
Lhotky 19. 7., 27. 9. u kapličky
Kúsky 26. 7.
Osové 26. 7.
Dolní Radslavice 28. 6.
Petráveč 28. 6.
Hrbov 27. 9.
Rousměrov 9. 8.
Velká pěší pouť do Netína 16. 8.
Martinice 23. 8., 8. 11.
Dolní Bory 30. 8.
Horní Bory 15. 11.

Šlo o dvě akce v rámci třetí akti-
vity absolventské práce studentky 
Marie Kytnarové ze Soukromé 
vyšší odborné školy sociální, o. 
p. s., Jihlava.
Vánočních zvyků se dne 12. 12. 
zúčastnilo dvacet pět dětí a  se-
dmnáct rodičů. Vánoční besídky 
16. 12. se zúčastnilo dvacet sedm 
dětí a  jejich rodiče se širší rodi-
nou.
Aktivita vánoční zvyky se sklá-
dala z  tvoření vánočního svícnu 
z jablka, na nějž děti použily hře-
bíček a sušené ovoce. Vyrobily si 
s  rodiči také vánoční korálkový 
stromek a  poznávaly vánoční 
zvyky, které si pak mohly i prak-
ticky vyzkoušet.
„Vánoční zvyky se mi velmi líbi-
ly, studentka to měla velmi peč-

livě připravené, mohla jsem si 
s dcerou vyrobit svícen a stromek 
z  korálků, na  což doma nemám 
čas, mohly jsme posedět s ostat-
ními matkami a  věnovat se co 
nejvíce dětem. Zvyky byly krásné 
a děti byly nadšené z toho, že si je 

mohly vyzkoušet,“ uvedla jedna 
z matek dítěte.
„Vánoční besídka byla vrcholem 
vánočních příprav a  dalším po-
zastavením se v  předvánočním 
shonu. Děti rodičům předvedly 
své znalosti písniček a  básniček, 

které se společně naučily,“ dodala 
autorka projektu Marie Kytnaro-
vá.
Poslední čtvrtou aktivitu s názvem 
Mluvíme jiným jazykem „anglic-
ky“ studentka uskuteční v únoru.

Text a foto: Marie Kytnarová

Ráda bych vám předala zkuše-
nost, jak to chodí při reklamaci 
bot v  novém velkomeziříčském 
obchodě Deichmann.
V  půlce listopadu jsem synovi 
zakoupila ve  zmíněné prodejně 
pánskou celoroční obuv v  ceně 
1.200 Kč. Syn i já jsme měli z ná-
kupu radost. Já jsem navíc vzhle-
dem k  ceně obuvi očekávala, že 
synek v ní odchodí zimu (vzhle-

dem k  rychlému růstu nohy mu 
pořizuji na  zimní období vždy 
jedny pořádné boty), a bude mít 
nohy v  suchu. Bohužel se tak 
nestalo. Před Vánoci (tedy cca 
po  měsíci používání, kdy vzhle-
dem k  mírnému počasí boty 
neměly žádnou zátěž) již syn od-
mítal v  botech chodit s  tím, že 
ho tlačí. Při prozkoumání obuvi 
jsem zjistila, že levá bota má pro-

padlou stélku, pravou to za chvíli 
čeká, navíc se i páře šev.
Boty jsem tedy odnesla k  rekla-
maci a  očekávala, že mi prodej-
ci vrátí peníze. Bohužel jsem se 
nedočkala. Trvali na vyřízení re-
klamace opravou s datem k 10. 1. 
2015. Přesto, že jsem jim vysvět-
lovala, že toto řešení pro mě není 
přípustné, neb na  Vánoce odjíž-
díme a  syn bude nějaké zimní 

boty potřebovat, byli neoblomní. 
Pan prodavač mi poradil, abych 
v tomto případě synovi zakoupila 
ještě jeden pár bot. A svůj přístup 
nezměnil, ač jsem se mu snažila 
vysvětlit, že jeho rada je scestná 
– dětem roste noha, kupovat dva 
páry bot vzhledem k mírným zi-
mám mi přijde zbytečné, a právě 
proto jsem synovi zakoupila boty 
dražší, aby vydržely.

Závěr? Nakupujete-li pro své 
dítě zimní boty v  Deichmannu, 
musíte koupit rovnou dva páry 
bot, aby si mělo co obout, až se 
budou jedny z  nich opravovat. 
Chybami se člověk učí, takže 
nakonec mi nezbývá, než podě-
kovat za  zkušenost, a  poučit se. 
Toto byl můj poslední nákup 
v Deichmannu.

Monika Doskočilová, VM

Moje trpká zkušenost ve velkomeziříčském Deichmannu

Na  Hotelové škole Světlá 
a  Střední odborné škole řeme-
sel Velké Meziříčí za  podpory 
projektu UNIV3 – podpora pro-
cesu uznávání, proběhla pilotáž 
profesní kvalifikace Opravář 
malé zemědělské mechanizace 
(41-029-H). Škola byla jediná ze 
všech v  České republice, která 
se do tohoto projektu přihlásila 
a zároveň ho dotáhla ke zdárné-
mu konci. Cílem projektu bylo 
připravit uchazeče na  řádný 
výkon této profesní kvalifikace 
v praxi. Uchazeče do tohoto pro-
jektu jsme získali z Úřadu práce 
ve  Velkém Meziříčí, který naši 
školu podpořil, za což mu velice 
děkujeme. Obsahem vzděláva-

cího programu bylo zvládnutí 
sedmi modulů v  rozsahu 255 
hodin. Program byl zaměřen 
na  část teoretickou a  hlavně 
na  část praktickou. Pro každou 
část modulu byla přesně stano-
vena hodinová dotace. Praktic-
ká výuka probíhala v  dílnách 
odborného výcviku na ulici Za-
hradní. V  úvodních modulech 
se uchazeči seznámili se strojí-
renskými normami a  technic-
kou dokumentací. Následující 
moduly byly zaměřeny na ruční 
a  mechanizované opracování 
technických materiálů, které 
se v  provozu běžně používají. 
Obsah učiva zahrnoval tech-
nické vědomosti a  dovednosti 

potřebné pro pochopení vlast-
ností různých druhů materiálů 
a  jejich základní opracování. 
V  neposlední řadě se uchazeči 

seznámili s  montáží a  demon-
táží skupin a  podskupin strojů 
malé zemědělské mechanizace, 
jejich částmi a  funkčností. Pi-

lotní program byl ukončen zá-
věrečnou zkouškou skládající se 
z písemné části a praktické části 
s  ústním pohovorem dle záko-
na č. 179/20006 Sb., o ověřová-
ní a  uznávání výsledků dalšího 
vzdělávání, ve  znění pozdějších 
předpisů. Uchazeči po  splnění 
všech modulů a  po  úspěšném 
vykonání závěrečné zkoušky ob-
drželi certifikát. Jak pro uchaze-
če, tak pro hodnotitele a lektory 
programu to byla jedna z dalších 
zkušeností se posunout dál. Pro-
to bych chtěla touto cestou všem, 
kdo v  projektu pracovali, podě-
kovat za ochotu a vstřícnost.

Bc. Hana Lavická – vedoucí 
týmu, foto: archiv školy

Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel ukončila 
projekt UNIV 3

-olsz-

Dne 9. 12. 1994 se poprvé sešli v cukrárně Orchidea zájemci o jazz 20. 
a 30. let. S výjimkou prázdnin se od té doby jednou měsíčně pravidel-
ně scházíme k poslechu své oblíbené hudby. 
Zpočátku jsme hledali azyl v různých prostorách, mimo jiné i na zámku, 
kde se dvakrát stali posluchači také členové rodiny Podstatzkých-Lich-
tenstein i s  jejich matkou. Nakonec jsme zakotvili „pod křídly“ Jupiter 
clubu. Děkujeme vedení klubu, že nám umožňuje věnovat se této hudbě. 
Zvláště pak Jiřímu Kubišovi, který připravuje technické zázemí. Občas 
si přijdou poslechnout hudbu i zájemci z Třebíče, Brna, Nového Města 
a Velké Bíteše. Tam jsme měli také několikrát „výjezdní“ zasedání v mu-
zeu a v cukrárně U Zdubů. Celý klub je závislý na jeho vedoucím ing. An-
tonínu Zezulovi. Spolupracuje s  jazzovými odborníky z celé republiky 
a  s  Českým rozhlasem v  Brně. Připravuje všechny tematické večery 
a  rozdává ze svých obrovských znalostí a  diskografie. Organizátorkou 
je Eva Meluzínová, která je zároveň správkyní asi 200 videokazet a CD 
s originálními nahrávkami jazzových velikánů a dalších archiválií. V pá-
tek 12. 12. minulého roku jsme oslavili dvacáté výročí, věnované tento-
krát básníku Josefu Kainarovi a jeho textům na klasické jazzové skladby. 
Vzpomněli jsme také na členy, kteří už nejsou mezi námi. Mezi jinými 
na Boba Mikuláška, Karla Filipa, manžele Vokounovy a  Ivana Kácala. 
Přejeme Tondovi Zezulovi, aby mu vydrželo zdraví a mohl nám i nadále 
připravovat krásné hudební zážitky. 

Jazz club Velké Meziříčí 
má dvacetileté výročí

S poděkováním Jiří Neužil

„Bylo to skvělé. Na začátku kon-
certu jsme v  kasičce měli něco 
málo ke  třem tisícům korun. 
Po rozhovoru s paní Pospíšilovou 
lidé ještě přispěli a celková částka 
se navýšila o dalších tisíc korun,“ 
říká s nadšením Veronika Kašta-
nová, předsedkyně Školy umění 
v Měříně. 
Škola umění v neděli 14. prosin-
ce pořádala tři koncerty, přičemž 
výtěžek z koncertu v Měříně byl 
věnován Domácímu hospici Vy-
sočina, o. p. s. Celkem se vybralo 
3.754 Kč. Právě při měřínském 
koncertu byla přítomna i  Olga 
Pospíšilová, koordinátorka Do-
mácího hospice Vysočina, pra-
coviště Velké Meziříčí. Při něm 
se posluchači dozvěděli, na  co 
jsou vybrané peníze určeny. „Se-
tkáváme se s velkým problémem, 
jak dopravit imobilní pacien-
ty do  vyšších pater v  domech, 

kde dosud chybí výtah. Jelikož 
se jedná také o  jednu budovu 
Domu zdraví, kam potřebuje-
me naše klienty dopravit na  vy-
šetření, velmi by nám pomohlo 
zakoupení schodolezu, který je 
mobilní a  dá se využít na  více 

místech,“ vysvětlila Pospíšilová.
Žáci, lektoři a hosté ŠUMu kon-
certovali ve  dvě hodiny v  Uhří-
nově, ve  čtyři odpoledne v  Mě-
říně a  závěrečný koncert zazněl 
v šest večer v Kamenici u Jihlavy. 
Zazněly skladby sborové, jako 

například židovská Lecha Dodi, 
nebo Alleluia G. Younga. Nechy-
běl ani kytarový soubor pod ve-
dením Pavly Krejzlové a tradičně 
vystoupili i  sólisté Ladislav Fiala 
a  Veronika Kaštanová. Vystu-
povala i Aneta Vrbková, která je 
zároveň pracovnicí domácího 
hospice a  charitativně pro hos-
pic zpívá i v Divadle Ikaros. Po-
myslnou třešničkou na dortu byl 
po  každém koncertu poslucha-
čům nabízen punč. 
„Mé veliké díky patří lidem, kte-
ří přispěli na  činnost domácího 
hospice, i  na  činnost školy. Zá-
roveň všem, kteří se na koncertu 
jakkoli podíleli. Ať už zpěvem, 
hrou, moderováním, přípravou 
punče, celkovou organizací, i de-
níkům, které daly lidem o  na-
šich koncertech vědět,“ dodává 
na závěr Kaštanová. 

Text a foto: -ŠUM-

Výtěžek koncertu věnovali hospici
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Pravidelná poradna SOS 
(sdružení obrany spotřebitelů)

středy 14—17 hodin 
nová budova MěÚ 

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

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

hotově ! Nabídka je nezávaz-
ná – bez poplatků.

Sběrny řádkové soukromé inzerce pro týdeník 
Velkomeziříčsko mimo redakci ve Velkém Meziříčí: 

 Měřín – v Papírnictví Ivana Wasserbauerová, 
Tasov – prodejna p. Böhm, 

Informační centrum ve Velké Bíteši.
Více info na tel.: 566 782 009, 739 100 979

ŽALUZIE, ROLETY, 
SÍTĚ, PODLAHY.

TEL .:  602 950 763.

veLkomezIříčsko – příJem Inzerce: e-mail velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz, tel.: 566 782 009, 739 100 979  
● Plošná inzerce: 1 cm2/24 kč nebo 26 kč ● Soukromá řádková inzerce: jedno vydání soukromého řádkového inzerátu do rubriky »Prodám – koupím – různé« – 25 Kč, 

s rámečkem – 35 Kč, s fotografií 45 – Kč, rubrika Daruji – zdarma. Příspěvky do společenské rubriky »Blahopřání – vzpomínka – poděkování« – 100  Kč bez fotografie, 150 Kč s fotografií.

Koupím

Nemovitosti

Pronajmu 

Daruji

■ Renault Megane 1,5 DCI kom-
bi, r. v. 2004, najeto 218t, stří-
brná barva. Nízká spotřeba 4,5 
l/100km. STK do  konce 01/16, 
udržovaný, garážovaný. Výbava: 
klimatizace, el. okna, tempomat, 
centrál, rádio-CD, tažné zařízení. 
Cena 50.000 Kč. Tel.: 602 501 676.
■ Zrcadlovku jednookou Yashi-
ca, 300 autofocus s  objektivem, 
AF 28–70 mm. Cena 7.000 Kč. 
Tel.: 773 040 170.
■ Hodinky Jacques Lemans of 
Switzerland. Cena 4.000 Kč. Tel.: 
773 040 170.
■ Tranzistorové rádio Sony, 
cena 400 Kč. Tel.: 773 040 170.
■ Crossové kolo Sprinter Pro RS, 
cena 7.000 Kč. Tel.: 773 040 170.
■ Prase, váha 170 kg, 40 Kč 
za 1 kg. Tel.: 776 136 836.
■ Česnek kvalitní, český, vypěs-
tovaný u nás na Vysočině. Mod-
rý paličák výrazné a  ostré chuti. 
Při dobrém uskladnění vydrží 
do další sklizně. Cena 150 Kč/kg. 
Tel.: 602 396 592.
■ Brambory konzumní na usklad-
nění, Marabel, Belana, Adéla. Dále 
prodám ječmen a  pšenici. Tel.: 
607 299 168, po 17. hodině.

■ Krásný pánský oblek tma-
vošedé barvy s  jemným prouž-
kem, materiál 100 % vlna, vel. 
50 (pas 88 cm, délka kalhot 
103 cm) – na  štíhlou postavu. 
Nový, nenošený. Tel.: 724 063 930.

■ Auto i  bez STK. Tel.: 
608 029 036.
■ Tesařskou sadu. Kdo daruje 
nebo prodá tesařskou sadu? Tel.: 
773 040 170.
■ Štěně pejska středního vzrůs-
tu. Kdo daruje nebo prodá štěně 
pejska středního vzrůstu (i  kří-
žence)? Tel.: 566 536 337.
■ Na  divadelní účely sháníme 
látky – nejlépe molino – ale bu-
deme rádi za  cokoliv. Nejlépe 
za  odvoz. Kontakt: 605  939  687, 
Aneta.Vrbkova@seznam.cz.
■ Auto v jakémkoliv stavu, i bez 
STK. Do  20.000 Kč nebo doho-
dou. Tel.: 720 565 756, i SMS.
■ Kontrabas (ze dřeva). Na-
bídněte. Může být i  3/4. Tel.: 
732 203 787.
■ Sběratel koupí půdní nálezy. 
Koupím a dobře zaplatím za staré 
pivní lahve s  nápisem, vojenské 
helmy, kožené vojenské řemeny, 

opaskové přezky, kožená pouz-
dra na  pistole, plechové – dřevě-
né muniční bedýnky, zásobníky 
do  zbraní, nábojnice, vojenské 
uniformy (i potrhané), maskovací 
celty, maskovací oblečení, vatova-
né kabáty, vyznamenání, vojenské 
nášivky, masky, vojenské čepice, 
brigadýrky, bodáky, dýky, šavle 
a  pochvy k  nim, staré fotografie 
vojáků, staré žehličky, hmoždíře 
atd. z vaší půdy, stodoly, pozůsta-
losti. Za  nabídky předem děkuji. 
Tel.: 608 714 444; 776 776 007.

■ Prodám pozemek na  stavbu, 
asi 800 m2 v  Nových Sadech 
u  Velké Bíteše. Inženýrské sítě 
v  místě. Cena dohodou. Tel.: 
566 531 589, 605 760 946.
■ Koupím byt nebo rodinný dům 
ve  Velkém Meziříčí nebo okolí. 
Platím hotově. Solidní jednání. 
Tel.: 724 100 161.

■ Nabízím k  pronájmu zaříze-
ný byt 3+1 v  centru VM. Nájem 
5.000 Kč + inkaso. Wifi v ceně. Vol-
ný od 1. 2. 2015. Tel.: 777 306 100.
■ Pronajmu nebytové prostory 
v centru VM, 2. patro, 55 m2 a 29 
m2. Vhodné pro kadeřnictví, kos-
metiku, jiné služby nebo kancelář. 
Volné ihned. Tel.: 776 122 474.
■  Byt 3+1 k  pronájmu ve  Vel-
kém  Meziříčí, v  klidné části 
poblíž centra města. Byt je v RD, 
zařízený, samostatné odpočt. 
hodiny, možnost využití dalších 
prostor v rámci domu, parkování 
v ulici. Zajímavá cena i podmín-
ky pronájmu. Bližší informace 
na tel.: 774 160 467.

■ Apple Macintosh 14" monitor 
a 2 tiskárny. Tel.: 773 040 170.

Prodám

Doučím anGLIčtInu
tel.: 608 662 781

Své strukturované životopisy 
posílejte na e-mail:

sales@eurowagon.cz

ASISTENTA/KU
PODPORY PRODEJE 

Výrobce mobilních buněk
Přijme do pracovního poměru

Požadujeme: 
AJ slovem i písmem podmínkou 
NJ výhodou, zkušenosti z oblasti 
obchodu, odpovědnost.
Nabízíme: 
možnost seberealizace 
výhodné platové podmínky
zázemí prosperující firmy.

kontakt: p. procházková, tel.: 602 325 108, 
e-mail: eco-prochazkova@seznam.cz, www.eco-vyukajazyku.cz

ANGLIČTINA, NĚMČINA, RUŠTINA 
FRANCOUZŠTINA

Naučte se přes zimu nový jazyk! Zpříjemněte si zimní měsíce 
hodinami konverzace! Připravte se s námi na letní dovolenou!

ECO Velké Meziříčí – VÝUKA JAZYKŮ

Nečekejte na začátek školního roku a věnujte se jazykům 
již nyní! Od února 2015 otevíráme jazykové kurzy pro 
začátečníky, pokročilé i zájemce o konverzační hodiny! 

Příjem přihlášek do 23. ledna 2015.

Příjmu ihned SERVÍRKU 
– ČÍŠNICI, vyučení není 

podmínkou. Hlaste se prosím 
jen vážní zájemci. 
Tel.: 604 618 601.

Své strukturované životopisy 
posílejte na e-mail:

eurowagon@eurowagon.cz

MONTÁŽNÍ 
PRACOVNÍKY/
PRACOVNICE 

do nových výrobních prostor 
ve Velkém Meziříčí

Výrobce mobilních buněk
Přijme do pracovního poměru

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

    KONSTRUKTÉR  VSTŘIKOVACÍCH  FOREM

    TECHNOLOG   NÁSTROJÁRNY

    NÁSTROJAŘ  (ve 2směnném provozu)

Požadujeme: VŠ/SŠ technického směru  +  skvělou znalost 
CAD systému (SolidWorks nebo Creo) +  vynikající kreativní 
a  3D myšlení + zkušenost s  konstrukcí vstřikovacích forem 
pro automobilový průmysl 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 obrá-
běcích postupů a  řezných nástrojů + znalost programová-
ní CNC frézek (CAM) podmínkou + znalost výroby vstřiko-
vacích 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 zaká-
zek + zpracování poptávek a nabídek + komuni-
kace a péče o stávající a nové zákazníky

Náplň práce:  konstrukce vstřikovacích forem 
+ konstrukce automatizačních prvků 
+ optimalizace konstrukce výrobku

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 

Střední odborná škola 
Jana Tiraye Velká Bíteš, 
příspěvková organizace

přijímá žáky pro školní rok 2014–2015 do denního studia:
Maturitní obor:
23-45-L/01 – Mechanik seřizovač
Studium je čtyřleté, zakončené státní maturitní zkouškou 
Učební obory:
29-54-H/01 – Cukrář
65-51-H/01 – Kuchař – číšník
69-51-H/01 – Kadeřník
23-56-H/01 – Obráběč kovů
Studium je tříleté, zakončené jednotnou závěrečnou zkouškou
Zkrácené studium: 21-55-H/01 – Slévač
Studium je jednoleté, zakončené jednotnou závěrečnou zkouškou
Pouze pro studenty s ukončeným středoškolským vzděláním 
SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš je státní školou, školné se neplatí.

Dny otevřených dveří se budou konat: 
v pátek     16. 1. 2015 od 14 do 18 hodin
v sobotu  17. 1. 2015 od   8 do 12 hodin

Tyršova 239, 595 01 Velká Bíteš telefon: 566 789 511
e-mail: info@sosbites.cz web: www.sosbites.cz

Akademie J. A. Komenského, Komenského 1, 
591 01 Žďár nad Sázavou

Tel.: 732 184 041, e-mail: akademiezdar@seznam.cz, 
www.akademiezdar.wbs.cz

POŘÁDÁ ODBORNÉ JEDNODENNÍ SEMINÁŘE
Bližší informace na www.akademiezdar.wbs.cz
● ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI V  ROCE 
2015, ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH NA DAŇ A DAŇOVÉHO 
ZVÝHODNĚNÍ  ZA ROK 2014
Dne:  28. ledna 2015   Cena: 1.200 Kč
Lektor:  ing.  Miluše Procházková, finanční ředitelství v Brně
● DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2015, EVIDENĆNÍ LISTY
– změny a příklady
Dne: 24. února 2015   Cena: 1.200 Kč
Lektor: Bc. Sojková Taťána
● POSKYTOVÁNÍ NÁHRAD CESTOVNÍCH VÝDAJŮ 
PO NOVELE OD 1. 1. 2015
Dne:  23. dubna 2015  Cena: 1.200 Kč
Lektor:  JUDr. Marie Salačová, specialistka na problematiku 
 cestovních výdajů
● ZÁKONÍK PRÁCE A PŘEDPISY SUVISEJÍCÍ V PRAXI R. 2015
Dne:  29. dubna 2015  Cena: 1.200 Kč
Lektor:  ing. Alena Chládková,  JUDr. Bukovjan Petr
● NOVÝ KURZ A PŘEZKOUŠENÍ pro řidiče STAVEBNÍCH 
A ZEMNÍCH STROJŮ
Místo: Žďár nad Sázavou
Dále pořádáme kurzy pro řidiče vysokozdvižných vozíků, jeřáb-

níky, vazače, regálové zakladače, řidiče stavebních a zemních 
strojů a BOZP.

Své strukturované životopisy 
posílejte na e-mail:

konstrukce@eurowagon.cz
tel.: 734 312 442.

KONSTRUKTÉRA

Výrobce mobilních buněk
Přijme do pracovního poměru

Požadujeme: 
SŠ/VŠ technického směru,
základní znalost AJ
Nabízíme: 
možnost seberealizace 
výhodné platové podmínky
zázemí prosperující firmy.

Výrobně obchodní společnost 
přijme na plný pracovní úvazek 

LABORANTKU 
DO SEMENÁŘSKÉ 

LABORATOŘE.
Místo výkonu práce:  

Stránecká Zhoř.
Požadavky:  SŠ zemědělského 

nebo chemického směru. 
Praxe v této oblasti výhodou. 

Nástup: březen  2015
Životopis a motivační dopis 
zasílejte výhradně na e-mail: 
zjezkova@oseva-agro.cz

Nabízím k  dlouhodobému 
pronájmu zrekonstruovaný byt 
na  Náměstí ve  VM, 2. patro 
o ploše 85 m2 (pokoje 36 a 18 
m2). Měsíční nájem 5.900 Kč + 
služby. Tel.: 602 565 459.
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Blahopřání a vzpomínka

Blahopřání Vzpomínky

Společenská rubrika  Blahopřání ● Vzpomínky ● Poděkování ●
Texty s fotografiemi je možné kromě osobního předání v redakci 

(budova Jupiter clubu, 1. patro, Náměstí 17, Velké Meziříčí) 
zasílát také e-mailem: velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz

Bližší informace získáte na tel.: 566 782 009, 739 100 979

spoLečenská rubrIka

Více info tel.: 566 782 001 (004)

Vlastivědná a genealogická společnost 
při Jupiter clubu Velké Meziříčí
Plán přednášek: leden a únor 2015
probíhají v předsálí kina od 15.30 hodin
20. 1. Říhákův mlýn, filmová projekce Jaromír Kafka
27. 1. O genealogii a rodopisech            Jana Bojanovská
  3. 2. Nové objevy v Tasově, přednáška Mgr. Pavel Kryl, 
   Prof. PhDr. Josef Unger, CSc.
10. 2. Severní Francie, přednáška Josef Sedlák
17. 2. Výstava o generálu Lužovi, vernisáž
   JUDr. Jaroslav Pavlas, Ph.D.
24. 2. Knihovny ve Velkém Meziříčí, přednáška
   PhDr. Marie Ripperová

❧ Kdo Tě znal, vzpomene.
Kdo Tě měl rád, nezapomene. ❧

Dne 11. 1. 2015 uplynul 1 rok, 
kdy nás navždy opustila naše mi-
lovaná maminka, babička a  pra-
babička, paní

Ludmila Kopřivová
ze Stránecké Zhoře.

S láskou vzpomínají a za tichou 
vzpomínku děkují 

synové a dcera s rodinami.

Blahopřejeme drahé mamince, 
babičce a prababičce

Miladě Chadimové,
která 15. ledna oslaví 90 let.

Hodně zdraví, dobrou mysl 
a mnoho sil do dalších let přejí 

děti a vnoučata s rodinami 
a 10 pravnoučat.

Při této příležitosti vzpomínáme  
19. ledna 12. výročí úmrtí, kdy 
nás ve  věku 86 let opustil man-
žel, tatínek, dědeček, pradědeček, 
bývalý zaměstnanec koželužny 
ve Velkém Meziříčí,
pan 

Pavel Chadim.
S láskou vzpomíná rodina.

❧ Osud nám nevrátí, co nám 
vzal, vrací jen krásné vzpomínky
a s nimi žal. 
Dík za to, čím jsi nám v životě byl,
za každý den, jenž jsi pro nás žil. ❧

Dne 20. ledna 2015 vzpomene-
me 10. výročí úmrtí našeho man-
žela, tatínka a dědečka, pana

Jindřicha Krále 
z Křižanova.
Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi.

Vzpomínají manželka, děti, 
rodina Jadrných, 

vnoučata Olinka a Zdeneček.

Dne 19. ledna 2015 uplyne 
smutných 10 let ode dne, 
kdy nás navždy opustil pan 

Zdeněk Mejzlík 
z Velkého Meziříčí. 

Za tichou vzpomínku 
děkuje rodina.

❧ Čas hojí rány, čas slzy osuší, 
klid a lásku vnese do duší. ❧

Dne 17. ledna tomu bude 15 let, 
kdy nás navždy opustil náš milo-
vaný tatínek, dědeček a praděde-
ček, pan 

Jiří Holý 
z Velkého Meziříčí, 
bytem Březské č. 53.

Stále vzpomínají 
dcera Marie s manželem,

syn Jiří s manželkou, 
vnoučata a pravnoučata.

Dne 19. ledna uplyne 7. smutné 
výročí, kdy nás navždy opustil 
náš drahý manžel, tatínek a  dě-
deček, pan 

Alois Severa 
z Velkého Meziříčí.

S láskou vzpomínají 
manželka a děti s rodinami.

Dne 16. ledna 2015 oslaví své 80. narozeniny paní 

Marie Kotková z Velkého Meziříčí.

Do dalších let hodně zdraví a životního optimismu 
přejí synové s rodinami a sestry.

Stručné vymezení pracovní náplně: 
Pracovník řešící agendu dopravních pře-
stupků (projednávání přestupků a správních 
deliktů, zápis bodů do registru řidičů v rám-
ci bodového hodnocení řidiče, atd.).

Požadavky na uchazeče: 
• fyzická osoba, státní občan ČR, příp. cizí  
 státní občan s trvalým pobytem v ČR, 
 starší 18 let, 
• svéprávnost, bezúhonnost (za bezúhonnou  
 se nepovažuje fyzická osoba, která byla pra-
 vomocně odsouzena pro trestný čin spácha- 
 ný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný  
 z nedbalosti za jednání související s výko- 
 nem veřejné správy, pokud se podle zákona  
 na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsou- 
 zena),
• znalost českého jazyka, 
• vysokoškolské vzdělání v bakalářském stu-
 dijním programu nebo vyšší odborné vzdě-
 lání,
• znalost přestupkové agendy výhodou,
• práce ve veřejné správě výhodou,
• zkouška zvláštní odborné způsobilosti při
 přestupkovém řízení ve věcech bezpečnosti 
 a plynulosti silničního provozu na úseku 
 dopravy a silničního hospodářství a správ-
 ních řízení souvisejících výhodou,
• znalost práce s PC (Word, Excel, Internet, 
 Outlook), 
• řidičský průkaz skupiny B,
• spolehlivost, samostatnost, flexibilita. 
Zájemce předloží písemnou přihláš-
ku, která musí obsahovat tyto nále-
žitosti: 
• jméno, příjmení a titul,
• datum a místo narození uchazeče,
• státní příslušnost uchazeče,

• místo trvalého pobytu uchazeče,
• číslo občanského průkazu nebo číslo 
 dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího
  státního občana,
• telefonické spojení,
• datum a podpis uchazeče.
K přihlášce je nutno přiložit:
• životopis s uvedením údajů o dosavadních
 zaměstnáních, odborných znalostech a do-
 vednostech týkajících se správních činností 
• výpis z evidence rejstříku trestů ne starší
 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též
 obdobný doklad osvědčující bezúhonnost
 vydaný domovským státem; pokud takový
 doklad domovský stát nevydává, doloží se
 bezúhonnost čestným prohlášením,
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosa-
 ženém vzdělání.

Přihlášky v písemné podobě zašlete nejpoz-
ději do 28. 1. 2015 do 12 hodin na adresu:
Město Velké Meziříčí
k rukám tajemníka Městského úřadu 
Velké Meziříčí 
ing. Marka Švaříčka
Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
Obálku označte slovy: 
„Výběrové řízení – pozice DOP“
Kontaktní telefon: 566 781 003

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto 
výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Ve Velkém Meziříčí dne 12. 1. 2015
Ing. Marek Švaříček, tajemník

Nevyzvednuté přihlášky a jejich přílohy bu-
dou po ukončení výběrového řízení skarto-
vány.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí vyhlašuje dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., 

o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, 

výběrové řízení na pozici

pracovníka odboru dopravy 
a silničního hospodářství –

agendy dopravních přestupků
na dobu určitou – zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou 

s místem výkonu práce Městský úřad Velké Meziříčí 
a zařazením do 10. platové třídy dle platných právních předpisů.

Předpokládaná doba nástupu: duben 2015

VELKÉ MEZIŘÍČÍ
MĚSTSKÝ ÚŘAD

UPOZORNĚNÍ
KINA JUPITER

Z technických 
důvodů kino 
nepromítá. 

Zahájení provozu 
23. ledna 2015.

Provádí se oprava 
zvuku, topení, 

výmalba vestibulu 
kina, 

deinstaluje se pro-
vizorně postavené 

podium.
-hs- 

pøijme do pracovního pomìru:

- min. vyuèen v technickém oboru
- zodpovìdnost a spolehlivost
- praxe v oboru vítána, ne podmínkou

Nástup možný ihned
Písemné nabídky zasílejte na:

  info@vezeko.cz nebo na adresu:

Jihlavská 229, 594 01 Velké Meziøíèí

- èeský výrobce pøívìsù a 
nákladních automobilù

nástaveb 

VEZEKO s.r.o.

PRACOVNÍKA 
NA VÝROBU 

AUTOPLACHET
Požadujeme:

Nabízíme:
- zázemí stabilní firmy
- zamìstnanecké benefity
- odpovídající finanèní ohodnocení

DEN 
OTEVŘENÝCH 

DVEŘÍ 
V ZŠ VELKÁ BÍTEŠ, 

Tišnovská 116 
se koná 

20.1.2015 
od 8.30  do 15.00. 

Zveme vás na ukáz-
ku výuky v jednotli-

vých třídách 
ZŠ speciální, 
ZŠ praktické 

a v přípravné třídě 
ZŠ speciální. 

Konkrétní harmo-
nogram činností na 
www.specskolabites.cz 

nebo na tel.:
 566 789 552

Zubní pohotovost: 
Sobota 17. a neděle 18. 1. 
MUDr. Beáta Bílková, Strojí-
renská 6, Žďár n. Sázavou, tel.: 
566 642 545 (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. 
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KONCERT  MICHALA DAVIDA
 Prodej vstupenek na programovém oddělení Jupiter clubu, 

tel.: 566 782 004, 001. 
31. 1. 2015  nový velký sál Jupiter clubu. Cena 450 Kč.

mInIškoLIčky

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí nabízí Pohodové taneční pro dospě-
lé – taneční hodiny pro dospěláky, kteří doplňují své taneční umění 
a vzdělání. Kurzy jsou určeny pro pokročilé (všech věkových kategorií). 
Přijměte pozvání do prostor nového velkého sálu Jupiter clubu s na-
bídkou výuky standardních, klasických, moderních a latino-párových 
tanců. Výuku vede Vlasta Buryanová z Taneční školy Starlet Brno. Jde 
o 6 večerů, začátek v pondělí 19. ledna 2015, ukončení 2. března 2015.
Zápis pouze v párech, cena 1.250 Kč/taneční pár, dnem výuky je pon-
dělí ve  21 hodin, ukončení ve  23 hodin. Uzávěrka přihlášek 16. 1. 
2015. Tel.: 566 782 004, 001, program@jupiterclub.cz.

Pohodové taneční kph – sezona 2015

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí 
a Taneční škola Starlet Brno manželů Buryanových 
pořádájí v rámci kurzu tanečních pro mládež 2014

P L E S Y   V   B Í L É M
▶ pro účastníky kurzu, kteří absolvují lekce tanečních v 19 hodin
PÁTEK 16. ledna 2015, velký sál Jupiter clubu 19–23 hodin
▶ pro účastníky kurzu, kteří absolvují lekce tanečních v 17 hodin

SOBOTA 17. ledna 2015, velký sál Jupiter clubu 19–23 hodin
Hudba: M.E.Š, reprodukovaná 

Prodej vstupenek na progr. oddělení Jupiter clubu 1. patro, 
po–čt 8–16, pá 8–14 hodin, tel.: 566 782 004 (001).

Kašpárek zve děti na pohádku – 24. ledna
ZAČAROVANÝ KAŠPÁREK

Jupiter club, malá scéna v 15.00
Rezervace a prodej vstupenek v Jupiter clubu,

Náměstí 17, Velké Meziříčí. Tel.: 566 782 004, 001.

▶ Novoroční koncert s přípitkem – 14. 1. 2015
– Moravské klavírní trio a operní hosté  
Jana Ryšánková – klavír, Jiří Jahoda – housle, Miroslav Zicha violon-

cello, hosté:  sólistka tokijské opery Miki Isochi, Pavel Katsiushyn 
– baryton, koncertní sál Jupiter clubu v 19 hodin.

Moravské klavírní trio ve spolupráci s renomovanými hosty, operními 
sólisty, představí svátečně laděný program, zaměřený také na  slavné 
árie a dueta z oper a operet světového repertoáru. Koncert jistě potěší 
všechny generace diváků, kteří se chtějí první dny v  novém roce se 
sklenkou v ruce pobavit při vtipných hereckých výstupech pěveckých 
hostů a poslechnout si řadu krásných melodií. Vstupné: 200/150 Kč

HÁZENKÁŘSKÝ 
PLES

sobota 7. února 2015 
od 20 hodin

Hasičská zbrojnice
hraje Maraton

SDH NETÍN
srdečně zve na
TRADIČNÍ 

HASIČSKÝ PLES
24. ledna 2015 od 20.00 

Hudba : Beat Band

Jupiter club 
Velké Meziříčí 

v 18.00
velký sál

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

Město Velké Meziříčí vás srdečně zve na 
PLES MĚSTA

který se koná v sobotu 24. ledna 2015 v Jupiter clubu.

K tanci a poslechu hrají 
hudební skupina SABRIN BAND – velký sál

a Emanuel Míšek – výstavní síň.
Zahájení plesu v 19.30 hodin.

Ve 23 hodin vystoupí elektrické smyčcové trio Inflagranti.

www.kzmtt.cz
Základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami (SP-
CCH) Velké Meziříčí zajistila v  roce 2014 čtyři rekondiční pobyty. 
V dubnu v lázních Poděbrady, v květnu a září v Luhačovicích, v říjnu 
opět v Poděbradech, kde nám bylo umožněno využít vířivou koupel 
a  pět koupelí uhličitých. Tyto procedury byly poskytovány přímo 
v prostorách  hotelu Libenský, kde bylo i ubytování. V lázních Luhačo-
vice měli klienti ubytování zajištěno jako vždy v hotelu Vltava.
V květnu byl zorganizován šestidenní zájezd s ubytováním v Nízkých 
Tatrách. Klienti si dle svých schopností mohli vybrat snadné i  ná-
ročnější túry po slovenských horách. Zajeli také na jednodenní výlet 
do části Vysokých Tater.
V minulém roce bylo podniknuto i mnoho společných vycházek, a to 
v březnu do Balinského údolí, za kvetoucími konikleci u Trnavy, v dub-
nu k prameni řeky Balinky, v květnu k Maznému kameni u Balin a ko-
lem přestavby objektu Chaloupky (dřívější statek). V červenci po okolí 
Nového Města na Moravě, další vycházka byla k prameni Oslavy. V srp-
nu jsme navštívili Kadov, Samotín a Blatinky. V září Kamennou, Kle-
mentice a okolí. Poslední vycházka byla na Silvestra, a to na Dědkovu 
horu. Naším průvodcem byl jako obvykle pan Rudolf Horák.
Na rok 2015 již máme zajištěny opět jarní rekondiční pobyty v lázních 
Poděbrady od  13. do  20. 4. a  v  lázních Luhačovice od  16. do  23. 5. 
v hotelu Vltava, kde máme rezervováno 25 míst. Podzimní rekondice 
budou v lázních Luhačovice již od 5. do 12. 9., opět v hotelu Vltava. 
V lázních Poděbrady od 5. do 12. 10.
ZO SPCCH  zorganizuje ve dnech od 7. do 12. 6. pobyt v Karlových 
Varech. Ubytováni budeme v  hotelu Gejzír. Cena je 5.000 Kč. V  ní 
je zahrnuta cesta autobusem a ubytování s polopenzí. Autobus bude 
k dispozici po celou dobu pobytu v Karlových Varech a odtud bude 
za  příplatek vyjíždět do  okolních lázeňských měst. V  lednu vybírá-
me na tento pobytový zájezd vybírat finanční zálohu ve výši 2.000 Kč 
na osobu.
Během roku je umožněno setkávání členů SPCCH v Klubu důchod-
ců v Komenského ulici každé pondělí od 9 do 11 hodin. Členové se 
tam mohou přihlásit na rekondiční pobyty, zaplatit členské příspěvky 
a také si navzájem popovídat při čaji či kávě.
Uzávěrka přihlášek na  jarní rekondiční pobyty bude v  pondělí 23. 2. 
2015. Upozorňujeme všechny členy, aby sledovali naši informační skříň-
ku v ulici Komenského před Klubem důchodců, kde jsou zveřejňovány 
nejnovější zprávy. Mrzí nás, že naši členové tuto skříňku málo sledují. 
Výroční členská schůze se bude konat ve  středu 28. ledna 2015 
ve 14.30 hodin v novém sále Jupiter clubu. Na této schůzi budou čle-
nové platit členské příspěvky na rok 2015 a mohou se přihlásit na re-
kondiční pobyty a další aktivity, které připravujeme. Členská známka 
zůstává ve stejné ceně 70 Kč.
Členům, kteří nezaplatí členské příspěvky za rok 2014 ani na výroční 
členské schůzi, bude podle stanov organizace členství ukončeno!

Bohumil Doležal, předseda ZO SPCCH VM

SPCCH informuje

Nabízíme seminář pro rodiče s Mgr. Elen Sejrkovou
JAK BÝT DOBRÝM RODIČEM II.
I ve výchově dětí, a zde možná mnohem více než kdekoli jinde, platí, 
že nejlepší je začít u sebe. Seminář vám přinese náhled a pomoc, jak 
postupnými změnami u sebe vychovat spokojené a šťastné děti…
Úterý 20. 1. 2015 od 9.30 hodin
Původní rodina a co si z ní neseme
Proč je tak důležité usmíření s našimi rodiči
Úterý 27. 1. 2015 od 9.30 hodin
Vztah k partnerovi. Mužský a ženský svět
Úterý 10. 2. 2015 od 9.30 hodin
Řád v rodině a k čemu slouží
Proč je dobré vědět o všech členech širší rodiny
Úterý 17. 2. 2015 od 9.30 hodin
Empatie. Jazyk lásky. Manželské mýty 
Aktuální program naleznete na http://zdar.charita.cz/programy-ko-
pretiny/

▶ ZŠ Oslavická 1800/20  
čtvrtek 22. 1. 2015 od 15 do 17 hodin

– seznámení se s prostředím školy

▶ ZŠ Školní 2055  
středa 28. 1. 2015 od 15 hodin

TVOŘIVÁ ŠKOLIČKA

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

Vás zve na

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

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

Host: VENDULA

                 P
ŘÍHODOVÁ

Mediální partneři:

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

vás zve na

7. 2. 2015 KD Uhřínov od 20.00
hudba Beat Band

Hostem Vendula Příhodová
Vstupné 100 Kč

Rezervace tel.: 777 819 707, volat po 19.00
Mediální partner týdeník

Sbor dobrovolných hasičů Velké Meziříčí vás zve na tradiční
HASIČSKÝ PLES

k tanci a poslechu hraje skupina MARATON
KDY: 28. 2. 2015 od 20.00

KDE:  v sále hasičské zbrojnice. Bohatá tombola.
Předprodej vstupenek: po 23. 2., st 25. 2. a pá 27. 2. 

13–15 hodin v hasičské zbrojnici. Občerstvení zajištěno.

Sbor dobrovolných 
hasičů ve spolupráci 
s DDM VM pořádá 

DĚTSKÉ ŠIBŘINKY 
22. 2. 2015 od 14.00

v sále hasičské 
zbrojnice.

SDH Pavlínov pořádá
Tradiční hasičský ples

24. 1. 2015 
ve 20.00 

v KD Pavlínov
Hudba: Trnová růže 

Bohatá tombola

Sobota 24. 1. – TANEČNÍ 
VEČER S LIKE BUSTERS

Hraje místní kapela 
mladých muzikantů 

20.00–24.00

Kulturní program v restauraci Panorama 
LEDEN 2015

Sobota 17. 1. – VEČER S TÓNY MALEBNÉHO KLAVÍRU
Hraje Pavlína Kamanová 19.00–23.00
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6. ročník
velkomeziříčského
turnaje ve volené trojce
sobota   17. 1. 2015
HASIČSKÁ ZBROJNICE, Velké Meziříčí
8.00 - snídaně
8.30 - prezence   /   9.00 - zahájení
                + úžasná tombola
info na tel. 608 904 909, 775 978 500

Dvacet čtyři vítězných turnajů, 
deset vítězství v  týmech. Cel-
kem na šedesát trofejí a šampion 
loňského velkomeziříčského tur-
naje v  mariáši, toť vizitka Josefa 
Střechy z  Rudíkova. Mariášníka 
tělem i  duší, který mariášnic-
kou krev nemůže zapřít. Je totiž 
v příbuzenském poměru s další-
mi skvělými rudíkovskými ma-
riášníky. Konkrétně s Jaromírem 
Dobrovolným, vítězem Mari-
ášnické ligy 2012 a  Bohumilem 
Dobrovolným, vůbec nejúspěš-
nějším hráčem v  celé historii 
soutěže. 
Dvacet čtyři vítězství, obdivu-
hodné. Kterého si ceníte nejvíce?
Určitě toho prvního. Dozvědě-
li jsme se, že v  Číměři pořádají 
turnaj v mariáši. Taková věc byla 
nevídaná, neboť se tenkrát tyto 
turnaje nepořádaly. Tedy alespoň 
u nás a v okolí. Byl to můj první 
turnaj a já ho vyhrál. 
Vzpomenete si, kdy to bylo?
Hrálo se na Štěpána, v roce 1997.
V současné době o turnaje není 
nouze. Kolik jich za  sezonu 
stihnete?
Patnáct až dvacet.

Co říkáte na seriál turnajů ma-
riášové ligy?
Vynikající. Perfektně organizo-
vané, výborná úroveň, turnaje 
na  sebe pěkně navazují, jak Zá-
vod míru. Shromažďování bodů 
do  celkového mistrovství, to je 
velmi motivující. Sledujeme prů-
běžné pořadí, má to stále soutě-
živý náboj. Jsme přece všichni 
hráči. 
Líbí se mi vaše nadšení. Je to 
pochvala pořadatelům. Přesto, 
vzpomenete na  turnaj, který se 
organizačně nepovedl?
Byli jsme na  takovém turnaji. 
V Čechách v Kutné Hoře se hrálo 
mistrovství republiky. Pět set hrá-
čů, hotová katastrofa. 
V sobotu se hraje u nás. Jak vel-
komeziříčský turnaj hodnotíte?
Nedá se mu nic vytknout. Mariá-
šová atmosféra, jen co tam vejdete. 
Líbí se mi ta uspořádanost. V  jed-
nom rohu stoly plné zabijačky, vedle 
šenk, velmi prostorné a při tom vše 
pohromadě. Moc dobře na mne pů-
sobí, když přijdete na turnaj a vidíte 
vystavené ceny. V  Meziříčí to tak 
máte. Vyskládaná řada vepřového, 
to každého hned naladí. 

Jaké máte rád turnaje? 
Mám rád turnaje, kde přijde ales-
poň padesát a více lidí. 
A co vám na nich vadí?
Nemám rád švindl. 
Tak to se shodneme. Vždy 
před zahájením turnaje apeluji 
na hráče, aby hráli fér. Jak se ne-
poctivcům bránit? Je pravda, že 
to asi sem tam někdo zkusí. 
Já je mám za ta léta všechny pře-
čtené. A  navíc si to chlapi mezi 
sebou řeknou. Pár jich s ostudou 
již skončilo. Jednou jsem hrál 
a  když ten hráč při volbě potře-
tí vyměnil trumf, klepl jsem ho 
přes ruku: „Tohle je trumf!“ Při 
tom to byl velmi dobrý hráč. 
Prozradíte nám recept na dobré 
umístění?
Karta musí chodit, to je základ. Je 
to i štěstí. Dá se hrát i na psychi-
ku, to poznáš na lidech, na koho 
co platí. Někdy svou odvahou 
soupeře tak rozhodím, že neví, 
co hrát. Já sám hodně rád riskuji, 
hrát při zdi, to pro mě není.  
To asi vysvětluje tolik vítězství. 
Ano, chlapi o mně říkají, že buď 
vyhraju, nebo to nestojí za nic. 
Jaké hráče nemáte rád?

Ty, co neumějí prohrávat. Ti ať to 
raději nehrají. Škodí to turnajům.
Kdy jste narozený?
Zrovna dnes je mi 72 let.
Tak to gratuluji a  přeji stále 
dobrou kartu. Kolik máte dětí?
Mám tři kluky a pět vnoučat.
Který syn hraje mariáš nejlépe?
Žádný z nich to neumí. U nás je to 
přes koleno. Můj otec nehrál, ale 
děda, ten byl vášnivý karbaník. 
Loni jste s  obrovským násko-
kem 81 bodů na druhého vyhrál 
náš meziříčský turnaj.
Ten den bych mohl i na mistrov-
ství světa, jak to všechno pěkně šlo. 
Aby toho nebylo málo, vyhrál 
jste nejen mariášový turnaj, ale 
i hlavní cenu v tombole.
Vzpomínám si, jak jste to napí-
nali před oznámením výherního 
čísla hlavní ceny. Ale já už věděl, 
že cena je moje. 
Jak se vám zamlouvají ceny 
ve Velkém Meziříčí?
Ideální. Spotřební, jak jsem říkal. 
Maso a  lahvinka vína, to potěší 
každého. Je to turnaj na ceny vel-
mi bohatý. Můžete si to dovolit, 
bývá zde vysoká účast hráčů. 

Josef Dvořák

Mariáš mám v krvi

Každý rok před silvestrem se v tě-
locvičně ZŠ a MŠ Hany Benešové 
Bory koná Silvestrovský turnaj 
ve stolním tenisu. Ani letos tomu 
nebylo jinak. Všichni hráči se se-
tkali v úterý 30. 12. 2014. V 9.00 se 
začala hrát utkání kategorie žáků 
a žen. V 11.00 odstartovali svoje 
zápasy neregistrovaní a  ve  13.00 
registrovaní hráči. Turnaje se 
zúčastnilo 44 sportovců nejen 
z  Borů, ale i  z  Vídně, Bohdalce, 
Radostína nad Oslavou, Blízkova, 
Laviček, Polničky, Velkého Mezi-
říčí, Žďáru nad Sázavou a z Brna. 

Celkem bylo odehráno 214 zápa-
sů ve 4 kategoriích. Nejpočetnější 
byla již tradičně skupina neregis-
trovaných mužů.
Kategorie A – žáci ZŠ – 11 hráčů; 
kategorie B – ženy – 5 hráček; ka-
tegorie C – neregistrovaní hráči 
– 17 hráčů; kategorie D – regis-
trovaní muži – 12 hráčů.
Žáci: 1. Daniel Frejlich, Bory; 2. 
Filip Karásek, Bory; 3. Petr Bar-
ták, Radostín n. O.
Ženy: 1. Markéta Šoukalová, Ví-
deň; 2. Martina Synková, Polnič-
ka; 3. Zuzana Jurková, Bory.

Neregistrovaní hráči: 1. Petr Ka-
liš, Velké Meziříčí; 2. Petr Kozel, 
Krásněves; 3. Vojtěch Chalupa, 
Bory.
S  neregistrovanými muži si za-
hrály i  3 dorostenky. Nejúspěš-
nější z  nich byla Kristina Ko-
tačková, která obsadila pěkné 5. 
místo. 
I zápasy poslední kategorie – re-
gistrovaných mužů – byly velmi 
zajímavé. Zatímco byl před dvě-
ma lety Josef Starý ml. šestý, le-
tos si svojí hrou vybojoval skvělé 
vítězství.

Registrovaní hráči: 1. Josef Starý 
ml., Bory; 2. Marek Ambrož, Ví-
deň; 3. Stanislav Pekárek, Vídeň
Děkujeme všem pořadatelům, 
kteří obětavě každý rok turnaj 
připravují, všem sponzorům, 
kteří nám přispěli sponzor-
skými dary. Všem sportovcům 
blahopřejeme a těšíme se na se-
tkání nejen s  nimi na  příštím 
Silvestrovském turnaji v  Bo-
rech!
Mgr. Zuzana Jurková a František 

Dufek – oddíl stolního tenisu TJ 
Družstevník Bory

V Borech proběhl turnaj ve stolním tenisu

Jako každoročně se v  tělocvičně 
naší základní školy Hany Bene-
šové v Borech uskutečnil 29. 12. 
2014 Vánoční florbalový turnaj. 
Letos se ho zúčastnila 4 družstva 
žáků základních škol a  12 druž-
stev studentů středních škol, tedy 
celkem 88 hráčů, což je dvakrát 
více než loni! Kdo by si ale mys-
lel, že účastníky byli jen současní 
a bývalí žáci naší školy, ten by se 
mýlil. K naší velké radosti k nám 
přijeli také žáci a studenti z Kři-
žanova, z Radostína nad Oslavou, 
z  Dolní Libochové, z  Měřína, 

z Pavlínova, z Blízkova, ze Žďáru 
nad Sázavou a z Velkého Meziří-
čí. V  letošním ročníku bylo se-
hráno celkem 39 zápasů a vstře-
leno 121 gólů. 
A výsledky?
Kategorie žáci ZŠ: 
1. Pussy-nky: L. Zeisel, M. Zástě-
ra, M. Zedník, J. Požár, M. Miku-
lecký, P. Víglaský.
2. No name: D. Požár, J. Karásek, 
K. Havelka, O. Hlaváč, V. Prokop
3. Tatran Bory A: T. Zeisel, D. 
Frejlich, Vl. Beneš, D. Kaštan, 
P. Jašek, T. Trnka.

4. Společnost bojových kačen: J. 
Bajerová, T. Březková, G. Homo-
lová, E. Křížová, T. Požárová.
Kategorie středních škol:
1. Dolní Libochová: J. Koukola, 
M. Koukola, P. Šustal, Vl. Uhlíř.
2. Spolek přátel florbalu: St. Krej-
čí, R. Havlíček, D. Hochmann, R. 
Šejnoha, J. Šťastník.
3. MC Hynďa: H. Ráček, L. Ma-
rek, O. Fialová, T. Bendová, J. 
Smejkalová, P. Syslová, D. Hrůza, 
B. Smejkal, L. Benda.
4. HTN: V. Dvořák, D. Hibši, D. 
Moučka, D. Lukášek, J. Hladík

Další družstva: Team Rendy, Nin-
jové, Tak akorát, Hádej, kdo jsem, 
Lado team, Brzký sběr, Křepelky 
s žaludama a Rebel team.
Nejlepším střelcem se stal Miro-
slav Koukola z týmu Dolní Libo-
chové, který vstřelil v  průběhu 
turnaje 13 gólů.
Chtěla bych poděkovat panu učiteli 
Martinu Chalupovi a Jakubu Hru-
bému z Brna, kteří rozhodovali jed-
notlivé zápasy a  sponzorům, kteří 
věnovali ceny pro vítězná družstva.
Mgr. Zuzana Jurková, foto: archiv 

ZŠ Bory

Družstva žáků základních škol se utkala při turnaji ve florbalu

První školní den nového roku byl 
pro naše žáky výjimečný. Nejen 
proto, že připadl na  pondělí, kdy 
na  naší škole pravidelně působí 
rodilý mluvčí Joe v  rámci našeho 
projektu Cizí jazyky pro život, ale 
také díky návštěvě z partnerského 
města Tisna. Po uvítání ředitelkou 
Mgr. Dagmar Suchou vedly první 
kroky deseti dívek, pěti chlapců, 
trenéra a učitele Igora a prezident-
ky místního basketbalového klubu 
Jagody do učebny anglického jazy-
ka. Naše škola pro chorvatské žáky 
připravila program, jehož jedním 
bodem byla také ukázková hodi-
na anglického jazyka. Jazykovou 
učebnou se tedy nesla nejen češti-
na, ale také chorvatština a anglič-
tina. Jakmile však došlo k výměně 
informací mezi účastníky tohoto 

setkání, všichni ztratili možnost 
hovořit svým mateřským jazykem 
a používali pouze angličtinu. Sku-
pina chorvatských školáků kon-
verzovala nejen s našimi deváťáky, 

ale také s Josephem, který jim rád 
zodpověděl dotazy týkající se jeho 
osoby či rodné země. Na  oplátku 
nám Chorvaté doporučili jejich 
oblíbená a  známá místa k  navští-

vení nebo strávení letní dovolené. 
Další zajímavostí bylo vysvětlení 
způsobu výuky angličtiny v jejich 
škole či systém školní docházky, 
který jsme porovnali s tím naším 

českým, ale přispěl i  Joe s  infor-
macemi o školním systému v Se-
verním Irsku. 
Toto milé setkání bylo velkým 
přínosem pro všechny zúčastně-
né. Pro žáky obou zemí je teď jis-
tě výuka anglického jazyka ještě 
větší motivací. Zjistili, že anglič-
tina byla jediným prostředkem, 
jak zjistit, dozvědět se či vyměnit 
si nové informace, ale také jak se 
do budoucna ve světě neztratit.
Po  hodině přátelského setkání 
a  vzájemné konverzace ve  třech 
různých jazycích se naši hosté do-
provázeni manželi Matičovými, 
kteří zprostředkovali oficiální pře-
klady, přesunuli do  prostor tělo-
cvičny. Zde po  vzájemné zdravici 
vedl basketbalový trénink chorvat-
ský trenér Igor. Zajímavými cviče-

ními mezi sportovci obdivované 
chorvatské míčové školy, ve  které 
se prolínaly dovednosti jednotlivců 
s prvky kombinačními, to byl pro 
mezinárodní společnost chlap-
ců a  dívek příjemný, motivující 
a troufám si říci, že i podnětný zá-
žitek. Na závěr tréninkového sna-
žení pak chlapci a dívky sportovní-
ho kroužku naší školy změřili svoje 
basketbalové umění ve vzájemném 
utkání s  chorvatskými nadějemi. 
Výsledek souboje pak nebyl jistě 
rozhodujícím prvkem přátelského 
setkání, které doufejme, že nastar-
tuje vzájemné vztahy mezi našimi 
a chorvatskými dětmi a utuží vaz-
by mezi představiteli našeho města 
a Tisna.

Mgr. Petra Stočková a ing. Vin-
cenc Záviška, foto: archiv školy

ZŠ Oslavická přivítala návštěvu od Jadranu
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Atletka Martina Homolová má za sebou úspěšnou sezonu 2014
Atletická sezona byla pro Marti-
nu v loňském roce velice úspěšná. 
Reprezentace
Byla zařazena do kádru juniorské 
reprezentace ČR a v dubnu se zú-
častnila reprezentačního soustře-
dění ve Španělsku. 
Na  základě svých výkonů byla 
nominována do  juniorského re-
prezentačního družstva pro me-
zistátní utkání ČR – Chorvatsko 
– Maďarsko – Slovensko – Slo-
vinsko ve  slovinském Gradci, 
kde obsadila 4. místo na 200 m. 
Výrazně přispěla k  vítězství naší 

štafety 4×100 m. Čas 46,15 s je 16 
setin za  platným českým rekor-
dem v této kategorii.
Mistrovství republiky
Na  mistrovství republiky junior-
ské kategorie vybojovala 4. mís-
to na  100 m a  na  své oblíbenější 
trati 200 m 3. místo a  bronzovou 
medaili. Startovala i  na  svém 
prvním dospělém mistrovství 
v  obou sprintech a  opět si vedla 
výborně. Na  100 m těsně nepo-
stoupila do finále, ale na 200 m se 
do  finále kvalifikovala a  obsadila 
7. místo. Ještě další 4 roky bude 

mít možnost startovat na  MČR 
do  22 let a  získat tak medaili či 
titul. Na  šampionátu 2014 se 
v obou sprintech probojovala pří-
mým postupem do finále. V běhu 
na  100 m v  osobním rekordu jí 
patřilo 6. místo, na  200 m chyběl 
k  medaili opravdu jen kousek – 
obsadila „bramborovou“ 4. pozici.
Extraligové mítinky
Martina startovala v  kategorii 
žen na dvou tradičních mítincích 
– Praga Academica a Zlatá tretra.
Na 1. z nich obsadila v běhu žen 
na  200 m 7. místo. V  národním 

programu Zlaté tretry absolvova-
la 100 i 200 m a na obou distan-
cích jí patří 5. místo.
Soutěže družstev
V soutěži družstev již druhý rok 
hostovala za  ACP Olymp Brno 
v družstvu juniorek a žen a před-
pokládáme, že takto to bude i pro 
rok 2015.
Republikové tabulky
V  průběžných republikových 
tabulkách juniorek v  r. 2014 je 
na 3. místě (čas 24,73 s) na 200 m 
a na poloviční trati 100 m jí patří 
5. místo (čas 12,20 s).

Letošní sezona
I  pro letošní rok je Martina 
členkou juniorské reprezentace 
a v dubnu ji opět čeká soustředě-
ní v teple. Je zařazena do přípravy 
na 23. mistrovství Evropy juniorů 
(16.–19. 7. 2015), které proběhne 
v městě Eskilstuna (Švédsko).
Věříme, že svými výkony potvr-
dí oprávněnost svého zařazení 
a  podaří se jí splnit limity, které 
jsou stanoveny Českým atletic-
kým svazem. Zatím nejblíže má 
ke splnění limitu na 200 m, kde jí 
chybí 51 setin. -vill-

Krajský přebor Vysočiny
Start Jihlava B – Spartak VM 
A 2401:2356 * 6:2
Pospíchalová 413:383 Baloun
Vestfál 413:399 Lavický Ji.
Chvátal 375:442 Lavický B.
Tkáčová 408:418 Kováč
Kestler 384:353 Lavický Jo.
Paluska 408:361 Korydek
Vstup do  druhé poloviny sou-
těže týmu A  velkomeziříčské-
ho Spartaku nevyšel. V  soutě-
ži krajského přeboru prohrál 
v Jihlavě. -sta-

Dne 8. a 9. ledna mladší žáci vyjeli na republikové závody v malé sku-
pině do Albrechtic v Jizerských horách.
První den se jel super G (SG), kde si Filip s Kačkou nasadili poprvé 
dlouhé lyže a  jeli hned závod, a  to bez tréninku. Cílem bylo vejít se 
do dvacítky. Filip Vošmera 16. místo a Kateřina Neumanová 18. místo.
Nejlépe si vedla Klára Sikorová, která má letos nejvíce najeto a vyjela 
si krásné 13. místo.
Druhý den se jel obří slalom (GS), jehož trať byla velmi těžká – kvůli 
oteplení a dešti se v ní udělala velká koryta. Nejlépe si vedl Filip Voš-
mera. I po velkých problémech v trati, které ustál na jedné lyži, obsadil 
pěkné 17. místo. Kateřina Neumanová obsadila 29. místo a Klára Si-
korová 41. místo.
V každé kategorii jelo kolem padesátky závodníků.
Všichni tři zvládli závody na výbornou a patří jim pochvala. Mají vy-
jeté první letošní bodíky a hned na úvod jsou velmi slušné. Příští RKZ 
se chystají v Peci pod Sněžkou. 

Velkomeziříčští lyžaři bodovali v Albrechticích

Text a foto: -id-

HHK VM B – HC Zastávka 7:6 
(2:5, 2:1, 3:0)
Rozhodčí: Fiksa – Lisa, Berger. 
Diváků: 44. Poměr střel: 41:40. 
Branky: 15. Kudláček (Malec, Vá-
lek), 17. Šoukal (Chlubna, Vrána), 
24. Hubl (Válek), 31. Hubl (Šou-
kal, Bradáč), 52. Barák (Šoukal, 
Chlubna), 53. Šoukal (Chlubna), 
54. Malec (Vrána, Chlubna) – 4. 
Gejdoš (Vopálka, Bednář), 7. 
Lesonický (Zvolánek), 10. Kubiš 
(Vopálka), 19. Kubiš, 20. Bednář 
(Fiala), 36. Lesonický (Šedý). Vy-
loučení: 5:5, navíc trestné střílení 
za pád pod nohy (HHK) – Leso-
nický (Zastávka) 10 minut za ne-
sportovní chování. Využití: 0:2. 
Oslabení: 0:0. Sestava VM B: Šeba 
(Hladík) – Peterka, Bradáč – Kud-

láček, Pokorný – Invald, Válek 
– Šoukal, Barák, Hubl – Chlub-
na, Vrána, Malec – Křípal, Musil, 
Kampas J. – Kampas M.
Začátek utkání se vydařil hos-
tům, kteří dostávali před Šebo-
vou brankou dostatek prostoru 
k  zakončování. Když v  desáté 
minutě zvyšoval Kubiš už na 3:0, 
vypadalo to s  domácími hokejis-
ty dost zle. Ti se postupně vzpa-
matovávali z  nepříznivého skóre 
a dokonce v 15. a 17. minutě Kud-
láčkem a Šoukalem snížili na jed-
nobrankový rozdíl. Co to však 
bylo platné, když na konci třetiny 
opět nechali vyniknout hráče ze 
Zastávky a Kubiš s Bednářem na-
výšili stav zpět na třígólový rozdíl.
Ve  druhé části se hra vyrovnala 

a šance se střídaly na obou stra-
nách. Poprvé se stav změnil ve 25. 
minutě zásluhou domácího Hub-
la a o sedm minut později tentýž 
hráč znovu snížil na rozdíl jedné 
branky. Hosty to ale nijak nevy-
vedlo z míry a nadále pokračova-
li ve  svém kombinačním hokeji. 
Ten jim ve 36. minutě dopomohl 
k šestému gólu, o nějž se postaral 
Lesonický. Poměr 4:6 pak vydržel 
až do konce prostřední třetiny.
Od  úvodu poslední části vrh-
li hokejisté HHK všechny síly 
do útoku. V prvních deseti minu-
tách ještě Zastávka odolávala. Její 
hráči se nikam zbytečně nehnali 
a  soustředili se na  bránění svojí 
poloviny kluziště. Ve  47. minutě 
dostal desetiminutový trest Le-

sonický a hokejistů hostí zůstalo 
jenom 10. Postupně jim tak zača-
ly docházet síly a toho Meziříčští 
náležitě využili. Během tří minut 
(mezi 52. a  54. minutou) se jim 
podařilo otočit skóre utkání, kdy 
se postupně trefili Barák, Šoukal 
a Malec. Zápas mohli hosté ještě 
pět minut před koncem zdrama-
tizovat, ale trestné střílení bran-
kář Šeba zneškodnil.
Poslední utkání základní části 
odehrajeme na  domácím ledě 
v neděli proti Náměšti.
KSM-V
1. Brno 12 9 0 1 2 101:47 28
2. Telč 10 9 0 0 1 55:24 27
3. V. Bítýška 11 6 1 0 4 40:38 20
4. Zastávka 11 5 1 2 3 55:47 19
5. V. Meziříčí B 11 2 2 0 7 33:54 10
6. Náměšť n. O. 10 3 0 0 7 28:53 9
7. V. Bíteš B 11 0 0 1 10 17:68 1

-ht-

Hokejové béčko doma porazilo Zastávku

Dorost
SHK Hodonín B – HHK VM 5:3 
(1:2, 2:0, 2:1)
Branky a asistence HHK: 5. Kam-
pas F. (Pavelka), 19. Kampas F. 
(Dobrovolná), 47. Nevěčný (Ka-
pusta O.). Sestava HHK: Svo-
boda – Báňa M., Karásek, Báňa 
D., Přinesdomů – Dundálek, 
Nevěčný, Kapusta O. – Dobro-
volný, Kampas F., Pavelka – Ka-
meník. Rozhodčí: Hübl – Čech, 
Olšar. Vyloučení: 3:4. využití: 1:0, 
v oslabení: 0:0. Střely na branku: 
25:24 (7:8, 6:11, 12:5). Diváci: 53.
Krajská liga dorostu
1. Orlová 16 14 0 2 103:28 28
2. Brno 17 12 2 3 79:36 28
3. Val. Meziříčí 15 10 1 4 93:42 21
4. Hodonín B 18 9 1 8 71:88 19
5. Brumov-Bylnice 18 6 3 9 64:76 15
6. Kroměříž 16 5 1 10 52:70 11
7. V. Meziříčí 20 3 2 15 53:113 8
8. Uherský Brod 16 3 0 13 34:96 6

Starší žáci
HHK VM – HC Pelhřimov 3:1 
(1:0, 1:1, 1:0)
Branky a asistence HHK: 8. Ha-

vliš (Sobotka), 34. Havliš (Sobot-
ka), 58. Třeštík. Sestava HHK: 
Honiš (Pestr) – Procházka, Křa-
pa, Kratochvíl, Šandera – Třeš-
tík, Havliš, Zacha – Bartošek, 
Kapusta L., Sobotka – Krčma. 
Rozhodčí: Rous – Maloušek, Ti-
chý. Vyloučení: 4:7, využití: 1:0, 
v oslabení: 0:0. Střely na branku: 
32:26 (10:11, 10:9, 12:6). Diváci: 
30. 
Mladší žáci
HHK VM – HC Pelhřimov 2:5 
(2:1, 0:3, 0:1)
Branky a asistence HHK: 2. Strá-
dal T. (Křikava Vác.), 15. Švejda 
(Nesvadba V., Broža). Sestava 
HHK: Juda P. – Broža, Chalupa, 
Nesvadba J., Zdvíhal – Švejda, 
Nesvadba V., Kuřátko – Strádal 
T., Dvořák, Křikava Vác. – He-
jduk, Bíbr, Jašek. Rozhodčí: Ma-
loušek, Tichý. Vyloučení: 2:4, 
využití: 0:0, v oslabení: 0:0. Stře-
ly na  branku: 29:28 (4:15, 11:9, 
14:4). Diváci: 45. -hhk-

První prověrkou po  vánočním 
klídku byl přípravný turnaj v krá-
lovském městě Jindřichův Hra-
dec, kde jsme odehráli čtyři zkrá-
cené souboje s  dvojicí soupeřů. 
Trenéři mohli do hry zapojit větší 
část kádru, se kterým mohou po-
čítat pro jarní část druholigové 
soutěže starších dorostenek. 
Škoda, že těsně před touto akcí 
oznámila po sedmiletém účinko-
vání v mládežnických kategoriích 
konec své aktivní sportovní kari-
éry naše nadějná pivotmanka. 
Proto bude jedním z  úkolů pro 
další úspěšné fungování družstva 
v soutěži hledat možnou variantu 
z řad zbývajících spoluhráček. 
Do  turnaje jsme vstoupili nevy-
rovnaným a  ustrašeným výko-
nem proti pořádajícímu celku. 
Nepříjemným zjištěním bylo, že 
jsme hned od  úvodních minut 
zaostávali zejména v  obranném 
důrazu. Pomalá rozehrávka, 
útočné akce bez nápadu a střelec-
kého důvtipu pokulhávaly za leh-
kostí v  podání pořadatelského 
celku. Po  čtyřiceti odehraných 
minutách svítil na ukazateli skó-
re velmi nelichotivý poměr 7:16. 

Druhý turnajový souboj proti há-
zenkářkám Baníku Most jsme za-
hájili daleko lépe a již do poloča-
su vedli tříbrankovým rozdílem. 
Po  změně stran se Severočešky 
střelecky dotáhly a  v  posled-
ní minutě dokonce srovnaly 
na  spravedlivou remízu 16:16. 
Třetí turnajové vystoupení – od-

vetu proti domácím – jsme za-
hájili nesoustředěným a místy až 
trapným výkonem. První branku 
jsme zaznamenali až za stavu 0:7! 
Do poločasové přestávky jsme se 
zlepšenou organizací hry postup-
ně dokázali gólově přibližovat, leč 
domácí celek si již vítězství nene-
chal vzít 14:18. Závěrečný od-

vetný souboj s Mosteckými jsme 
od  prvních minut díky střelecké 
chuti Elišky Koudelové a Renaty 
Škrdlové opanovali a místy vedli 
až rozdílem sedmi gólů. Soupeř 
se díky zlepšené nátlakové hře 
spojek postupně „zvedal“ a v zá-
věru nám hodně znepříjemnil 
cestu k vítězství 20:18. 
Většinu hráček našeho doroste-
neckého týmu čeká následující 
víkend start v celku žen, které se 
v  sobotu 17. ledna v  domácím 
prostředí představí na  příprav-
ném turnaji. Následně pak po-
slední herní přípravou před vstu-
pem do bojů o druholigové body 
bude domácí turnaj mladších 
a starších dorostenek v neděli 25. 
ledna.
Hrály: Syptáková Veronika, Vá-
vrová Michaela, Šabacká Jarmila 
– Koudelová Eliška (20), Škrdlo-
vá Renata (17), Janečková Deni-
sa (8), Studená Kateřina (4), Zá-
višková Kateřina (4), Homolová 
Michaela (2), Rosová Terezie 
(1), Rymešová Andrea (1), Dole-
žalová Romana, Nejedlá Micha-
ela. Trenéři Záviška, Partlová.

Dorostenky házené zahájily přípravu v J. Hradci

Mladý hráč z  Velkého Meziříčí 
dosáhl významného úspěchu! 
Na  mistrovství republiky v  bles-
kovém šachu na 2×5 minut, které 
se konalo koncem loňského roku 
2014 v  Brně, obsadil Vít Krato-
chvíl mezi čtyřicítkou startujících 
v kategorii juniorů do dvaceti let 
krásné 3. místo. Tento šachista, 
jenž je kmenovým členem oddílu 
TJ Náměšť nad Oslavou a  hrává 
na  popřední desce v  krajském 
přeboru družstev, znovu osvědčil 
svou vzrůstající výkonnost a for-
mu – a potvrdil tak svoje sportov-
ní kvality. Dorostenci z  našeho 
města upřímně gratulujeme! Ne-
jde o žádné nečekané překvapení, 
protože je pravdou, že kdo umí, 
ten prostě umí. A Vít Kratochvíl, 
ten skutečně umí hodně moc…

Šachové soutěže 
pokračují
Regionální soutěž Vysočiny/
skupina Východ
5. kolo/4. 1. 2015:
Spartak VM B – Sokol Jámy 
1,5:3,5
Za domácí Jan 1 b. – Paul 0,5 b. – 
Dvořák D., Zeman a Urbánek 0 b. 
Nehrající kapitán: J. Dvořák.
Za  hosty Rosecký, Prášil a  Pařil 
(VM) po  1 bodu – Mička 0,5 – 
Kuda 0 b.
Domácí družstvo se tentokrát 
mohlo posílit a  vyztužit dvěma 
hráči z týmu Spartak VM A (Jan 
a Paul), a tak si dělalo čáku na ví-
tězství – zejména když pro ne-
moc nemohly přijet tradiční jám-

ské kádry a  opory, totiž kapitán 
Pelikán, Kunc a  Šalát. Sokolům 
z  Jám se však i  přesto podařilo 
potvrdit, ba ještě více upevnit 
svoje poněkud překvapivé dosa-
vadní prvenství v  tabulce RSV 
a  sestřelit z  trůnu se (totiž ales-
poň prozatím) nenechali.
Kladem je, že obě strany bojovaly 
s  velkým nasazením, ale čestně 
a poctivě, přestože šlo o prestižní 
derby.
Sokol Nové Veselí – Spartak 
Velká Bíteš 1:4
Za domácí sokoly Zikuška a Král 
po 0,5 b. za remízy – Musil, Čer-
ný a Sýkora 0 b.
Za hostující bítešské spartakovce 
Vojtěch, Skula a Kincl po 1 bodu 
– Šilhan a Valeš po 0,5 b.
Zkušenější Bítešané si nenechali 
výhru protéci mezi prsty a zvítě-
zili zcela jednoznačně, tedy vý-
razným rozdílem.
ŠK Bystřice n. Pern. – TJ Žďár 
n. S. D 4:1
Ani Bystřice v utkání s mladými 
Žďáráky nezaváhala.
1. Sokol Jámy 5 5-0-0 18,5 15 (17)
2. Velká Bíteš 5 3-1-1 17,0 10 (14)
3. Bystřice n. P. 5 3-0-2 12,5 9 (10)
4. VM B 5 2-1-2 12,5 7 (10)
5. Nové Veselí 5 0-1-4 9,0 1 (7)
6. Žďár n. S. D 5 0-1-4 5,5 1 (3)

V šestém kole přivítá meziříčské 
béčko doma Bystřici n. P.  (hos-
tinec U Kozů, neděle 18. 1. od 9 
hodin), zatímco Bítešští poces-
tují do  klubovny sportovní haly 
ve  Žďáru a  Jámy do  sokolovny 
v Novém Veselí.
Kolektiv Spartak VM A, jenž se 
angažuje v  krajském přeboru, 
měl tentokráte volno. 

Šachista Vít Kratochvíl 
je bronzový

-záv-, foto:  archiv házené -vp-
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kDy a kam

veřeJné 
brusLení

Hokejisté senzačně otočili  zápas v posledních vteřinách utkání

Leden/únor
Čt 22. 1. 17.00–18.30
So 24. 1. 14.15–15.45
Ne 25. 1. 14.00–15.30
Út 27. 1. 15.15–16.45
Čt 29. 1. 17.00–18.30
Pá 30. 1. 10.00–11.30
So 31. 1. 13.30–15.00
Ne 1. 2. 13.30–15.00
Vstupné: bruslící 20 Kč, dopro-
vod 10 Kč

-vid-

HC Štika Rosice – HHK VM 2:3 
(0:0, 0:1, 2:2)
Branky a  asistence: 43. Ludvík 
(Hakl, Jelínek), 47. Křen (Hakl) 
– 34. Sobotka, 58. Krča (Sobotka, 
Šerý), 59:51 Sobotka (Ambrož, 
Křenek). Sestava HHK Velké Me-
ziříčí: Wolf (Štourač) – Střecha 
L., Šerý, Vlašín, Sláma, Ambrož, 
Vondráček – Krča, Křenek, So-
botka – Pejchal, Marek, Burian 
– Štěpánek, Kudláček. Rozhodčí: 
Lerch – Kolečkář, Šustr. Vylou-
čení: 1:3, navíc: Král (Rosice) 
5+DKU. Využití: 0:1, v oslabení: 
0:1. Střely na branku: 28:35 (8:12, 
7:9, 13:14). Diváci: 70.
K  dalšímu mistrovskému utkání 
zajíždělo první mužstvo HHK 
do  nedalekých Rosic. Zde se 
střetlo s týmem naší konference, 
který v  prvním vzájemném mě-

ření sil zvítězil na našem zimním 
stadionu. Náš tým chtěl rosickým 
Štikám tuto porážku vrátit.
Od  první minuty se hrál velmi 
vyrovnaný hokej. Nutno podotk-
nout, že na  velmi špatném ledě 
kvůli velmi teplému počasí, které 
v sobotu panovalo. Přestože měli 
naši hráči po celou první třetinu 
střeleckou převahu, gólu se divá-
ci nedočkali. Na  obou stranách 
se několikrát vyznamenali oba 
brankáři.
Ve  druhé třetině se nejprve 
do  vyložené šance dostal David 
Křenek, kterého uvolnil přesnou 
přihrávkou v  útočném pásmu 
Kamil Šerý. Výsledkem nádherné 
herní situace byla nastřelená levá 
tyčka Zavadilovy branky. V polo-
vině utkání nevybíravým způso-
bem fauloval domácí Král našeho 

obránce Libora Střechu. Za  faul 
obdržel vyšší trest 5+OK. Po tom-
to zákroku již Libor v utkání ne-
mohl pokračovat. Dalším odstou-
pivším hráčem našeho týmu byl 
Petr Vlašín, který měl problémy 
s  pravým ramenem. V  dlouhé 
přesilové hře se konečně gólově 
prosadil náš tým. Odpovědnost 
na sebe vzal Lukáš Sobotka, který 
projel celé kluziště a poslal kotouč 
k  levé tyčce. Konečně vedeme! 
V  závěru druhé třetiny o  sobě 
dal vědět hlavní rozhodčí Lerch, 
který poslal za  zdržování hry 
na trestnou lavici Kamila Šerého. 
Ten si po zakázaném uvolnění jel 
vyměnit hokejku. To se hlavnímu 
rozhodčímu nelíbilo, přijel k naší 
střídačce a  vyžádal si hokejku 
ke  kontrole. Osobně ji na  ledě 
prohnul a  poklepem usoudil, že 

je hokejka v pořádku. Tu násled-
ně odvezl na trestnou lavici a Ka-
mila poslal za ní. V tomto našem 
oslabení domácí našeho gólmana 
neohrozili, a tak se šlo po 40 mi-
nutách do kabin za stavu 0:1 pro 
náš celek.
Vstup do třetí třetiny našim hrá-
čům vůbec nevyšel. Na  začát-
ku 43. minuty domácí poprvé 
prostřelili Adama Wolfa v  naší 
brance. O  čtyři minuty později 
šli domácí dokonce do  vedení 
a  s  námi to v  tu chvíli vypada-
lo velmi špatně. Docházely nám 
rychle síly a  téměř nikdo nevě-
řil, že s výsledkem můžeme ještě 
něco udělat. Přesto přišel famóz-
ní závěr třetí periody. Nejprve 
se v  útočném pásmu nádherně 
uvolnil Kamil Šerý. Jeho tvrdá 
střela orazítkovala břevno do-

mácí branky. O necelou minutu 
později přišla nádherná akce 
v  útočném pásmu. Po  přihráv-
ce Kamila Šerého a  Lukáše So-
botky vyrovnal svižnou střelou 
Michal Krča. Vše se schylovalo 
k  samostatným nájezdům. Dra-
matický závěr zařídil hlavní roz-
hodčí Lerch, který půl minuty 
před koncem poslal na trestnou 
za  krosček Honzu Bulu. Přesi-
lovku domácí hodně podcenili. 
Zřejmě již čekali na  nájezdy. 
V  samém závěru zavezl kotouč 
za  branku domácích Pavel Am-
brož a zpětnou přihrávkou našel 
Davida Křenka, který nejprve 
provětral levý beton brankáře 
Zavadila. Odražený kotouč po-
slal David na pravý beton, který 
se odrazil na volného Lukáše So-
botku. Ten 9,9 vteřiny před kon-

cem rozjásal početnou výpravu 
našich fanoušků. Obrovskou ra-
dost z  dokonalého obratu měla 
celá naše střídačka. Zaslouženě 
a  se štěstím si náš tým odvezl 
z Rosic všechny body. V tabulce 
se posunul před Šternberk a Vel-
kou Bíteš. Ta doma těsně prohrá-
la s Uherským Ostrohem.
V  dalším kole KL se náš tým 
střetne s týmem Uničova. Utkání 
se hraje na našem ZS v sobotu 17. 
ledna od 17.30.
1. Uherský Ostroh 17 9 3 2 3 95:65 35
2. Kroměříž 17 10 1 0 6 103:65 32
3. Uherský Brod A 17 8 2 1 6 69:62 29
4. Blansko 15 8 1 1 5 52:56 27
5. Uničov 16 7 2 1 6 85:74 26
6. Boskovice 16 7 2 0 7 69:63 25
7. Rosice 16 8 0 1 7 49:57 25
8. Šumperk 16 6 3 0 7 75:62 24
9. Vel. Meziříčí 17 6 0 6 5 65:62 24
10. Šternberk 16 6 2 2 6 66:65 24
11. Velká Bíteš 16 6 1 3 6 69:59 23
12. Uherské Hradiště 15 5 2 1 7 67:71 20
13. Uherský Brod B 16 0 0 1 15 41:144 1

Na hokej
na zimní stadion 
v sobotu 17. ledna v 10.45 HHK 
dorost – HK Kroměříž
v sobotu 17. ledna v 17.30 HHK 
muži A – HC Uničov
v neděli 18. ledna v 15.45 HHK 
muži B – Náměšť nad Oslavou
Na házenou 
do haly za Světlou
v  sobotu 17. ledna od  9.00 
do 15.00 přípravný turnaj žen
v  neděli 18. ledna od  9.00 
do 15.00 turnaj veteránek

-hhk-

I  přes nepřízeň zimního poča-
sí zahájil v  sobotu 10. ledna Ski 
klub Velké Meziříčí již 14. ročník 
velké lyžařské školy.
Ta se uskuteční ve třech ledno-
vých víkendech – půjde o  de-
set dvouhodinových lekcí). 
Letošního kurzu se účastní 78 
lyžařů z  řad začátečníků i  po-
kročilých, o  které se stará 23 
instruktorů. 
Kurz bude zakončen v neděli 25. 
ledna odpoledne malým závo-
dem pro absolventy.

-id-, foto: Petr Zezula

Ski klub zahájil lyžařskou školu pro začátečníky i pokročilé

O první neděli roku 2015 zahájili 
lyžaři novou sezonu v  Červené 
Vodě. Šlo o první závod nového 
ročníku Poháru Orlických hor.
Značná část oddílu Ski klubu 
měla za sebou jen minimum tré-
ninků, do  hor se proto vydalo 
pouze devět velkomeziříčských 
závodníků. 
Nejlépe si vedl Filip Vošmera, 
který v  mladších žácích zvítězil. 
Cenu mu předával Čechokana-
ďan Jan Hudec, bronzový medai-
lista ze ZOH v Soči, a také Tomáš 
Bank, bratr a trenér našeho sou-
časného nejúspěšnějšího lyžaře 
Ondřeje Banka. 
Ostatní závodníci také uspěli. 
V přípravce dívek dosáhla výbor-
ného umístění Karolína Balejová 
(9. místo), Veronika Švandová 
byla 35. a  mezi chlapci Tomáš 
Malec 29. V předžácích skončila 
Natálie Malcová na 13. místě, Zu-

zana Rašovská byla 26. a Tadeáš 
Bíbr 23. Do první desítky se do-
stala i  Sára Krbečková (9. místo 

– mladší žákyně) a Tamara Boč-
ková (7. místo – starší žákyně).
Další závod v  rámci Poháru Or-

lických hor se koná 17. ledna 
2015 v Českých Petrovicích.

Text a foto: -id-

Lyžaři zahájili sezonu závodem v Červené Vodě
3. kolo nadstavbová část
O vítěze městské ligy
SK Netín – HC Pikárec 7:4
Plhák T. 3, Řehoř 2, Průša, Černý 
– Vařejka 2, Kovář, Jaša
Agromotor VM – Horní Heř-
manice 4:0
Mucha 2, Bíbr, Sobotka
SK Omega VB – Technické služ-
by VM 4:8
Černý 2, Dočkal, Sladký – Heř-
man 2, Šlapal O. 2, Chudoba, 
Chatrný, Láznička, Kožený
HC Lukáš – Sanborn VM 3:2
Matoušek, Malát, Beránek – Bu-
káček, Fenyk
1. HC Lukáš 3 3 0 0 14:8 6

2. Sanborn VM 3 2 0 1 19:12 4

3. Tech. služby VM 3 2 0 1 19:13 4

4. SK Omega VB 3 2 0 1 12:13 4

5. Agromotor VM 3 1 1 1 14:11 3

6. SK Netín 3 1 0 2 13:16 2

7. HC Pikárec 3 0 1 2 11:17 1

8. Horní Heřmanice 3 0 0 3 6:18 0

O postup do extraligy
NHÚ Balinka VM – HCF Dráhy 
VM 6:3
Cink 3, Necid, Novotný, Navrátil 
– Hugo, Širhal, Kácal
SK Vídeň – HC Benetice 5:7
Uhlíř, Vídeňský, Nedoma, Pál-
ka, Vyhlídal – Rygl 2, Houzar 2, 
Kašpar, Valík, Mikuláš
Auto Dobrovolný VM – SK Af-
con Kunšovec VM 3:3
Šefčík 2, Vondráček – Pospíšil 3
SK Mostiště – HC Ořechov 
8:5
Krejčí V. ml. 3, Smejkal 2, Burian 
Jan 2, Vidlák – Dvořák J. 2, Dvo-
řák P., Káňa, Vrbka 

O konečné umístění v 1. lize 
(1.–8. místo)
Farma Měřín – HC Křižanov 
4:3
Blažek 2, Kocanda, Láznička – 
Běhal 2, Brychta
River VM – HC Bory 8:5
Koudela 2, Rous P.  st., Havlíček 
Jakub, Havlíček Jiří, Krátký, Kej-
da, Rous P. ml. – Váša 2, Pokorný, 
Černý, Páral 
SK Lavičky – Farma Měřín 2:0
Skryja, Špatka
HC Tasov – SK Stránecká Zhoř 
5:2
Svoboda 2, Páral, Robotka, 
Chlubna – Veselý, Kazda
HC Křižanov – Kabadesign VM 
3:6
Štěpánek, Horký, Hudec – Vacula 
2, Komínek 2, Wasserbauer, Ha-
máček
1. SK Lavičky 3 3 0 0 12:3 6

2. Farma Měřín 3 2 0 1 9:6 4

3. River VM 3 2 0 1 15:13 4

4. HC Tasov 3 2 0 1 11:12 4

5. Kabadesign VM 3 1 0 2 12:13 2

6. SK Stránecká Zhoř 3 1 0 2 8:11 2

7. HC Bory 3 1 0 2 12:16 2

8. HC Křižanov 3 0 0 3 9:14 0

-vid-

1. SK Mostiště 3 3 0 0 18:7 6

2. Auto Dobrovolný VM 3 2 1 0 14:8 5

3. SPL Radostín nad Osl. 2 2 0 0 12:1 4

4. NHÚ Balinka VM 3 2 0 1 14:11 4

5. HC Benetice 3 1 0 2 12:16 2

6. HC Ořechov 3 1 0 2 10:16 2

7. SK Afcon Kunšovec VM 2 0 1 1 3:11 1

8. SK Vídeň 2 0 0 2 6:11 0

9. HCF Dráhy VM 3 0 0 3 8:16 0

Městskou hokejovou ligu 
vede HC Lukáš

TJ Sokol Moravské Budějovice 
– ST VM 9:9
Sokol Rouchovany – ST VM 
6:10
Ostrov nad Oslavou – ST VM B 
9:9
ST VM C – TJ Sokol Nové Veselí 
12:6
Škrdlovice – ST VM D 13:5
ST VM E – SK Dolní Heřmanice 
B 2:16
Druhá půlka krajských i okres-
ních soutěží se rozběhla o  ví-
kendu. Velká marodka sužovala 

naše stolní tenisty a  v  nekom-
pletní sestavě jsme odces-
tovali k  soupeřům. Pekelné 
domácí prostředí nám nachys-
taly Moravské Budějovice. Vel-
ká podpora domácích fanoušků 
a  především nestandardní tep-
lota v malé herně se podepsaly 
na výsledku. Bohužel remíza je 
pro naše hráče ztrátou. Druhé 
střetnutí v  Rouchovanech ne-
bylo o  moc lepší, do  stavu 6:6 
s  námi drželi protihráči krok, 
konečný finiš čtyř vyhraných 

dvojher rozhodl, že jsme si od-
vezli domů plný počet bodů. 
Boj o  vysněnou divizi nabírá 
na  obrátkách, po  půlce soutěže 
vévodíme KP 1. První dvě druž-
stva postupují o třídu výš. 
Béčko remízovalo v  Ostrově 
a také vede tabulku OP 1. Nejlep-
ším hráčem těchto tří utkání byl 
už poněkolikáté Maštera. 
Céčko potvrdilo svoji herní for-
mu a vyhrálo 12:6. 
Ostatní družstva D a E podlehla 
svým soupeřům.

Stolní tenisté pokračují v boji o postup

 -pk-


