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Čtvrtek 5. února 2015 
od 16 hodin

na malé scéně Jupiter 
clubu. 

Téma: regenerace zeleně.

▶ výstava klubu železničních modelářů 
při DDM VM – MODELOVÉ ŽELEZNICE
30. 1.–8. 2. suterén ZUŠ VM, 14–18 hod.

▶ Vladimír Mišík & ETC
5. 2. Jupiter club VM od 20.00

Kulturní tipy
sobota 31. 1. 2015

velký sál
Jupiter clubu VM

od 20 hodin

KONCERT MICHALA DAVIDA

Sezonu zahájil ples města

V  sobotu 24. ledna proběhl 
po  roční pauze v  Jupiter clubu 
ve  všech prostorách ples města. 
Při vstupu přivítali návštěvníky 
starosta s místostarostou, přícho-
zím ženám věnovali na uvítanou 
petrklíč. Krátce po  oficiálním 
zahájení Radovanem Necidem 
následovalo vystoupení Karolíny 

Trutnové z brněnské taneční ško-
ly Starlet manželů Buryanových 
a Daniela Vojtěška, kteří převedli 
ukázku klasických společenských 
tanců. Během včera hrála ve vel-
kém sále hudební skupina Sab-
rin Band a  ve  výstavní síni zně-
la taneční hudba od  Emanuela 
Míška. Jako zlatý hřeb celé akce 

vystoupilo elektrické smyčcové 
trio Inflagranti. Dvě houslistky 
a  cellistka zahrály nejprve k  po-
slechu hity z  klasické hudby (A. 
Vivaldi, B. Smetana…) v  úpravě 
pro elektrické nástroje, poté při-
daly nadšenému publiku k  tanci 
písně z oblasti rocku a popu.
                          Simona Fňukalová

Městský ples zahájil plesovou sezonu v nově opraveném sále Jupiter clubu. Foto: 
Simona Fňukalová. Další fotky najdete na straně 4 a na našem webu.

Všechny komise, jež zřizuje 
Rada města Velké Meziříčí 
coby své iniciativní a poradní 
orgány, již mají nové členy. 

Pracují ve  čtyřech komisích pro 
místní správu, jež se zabývají 
chodem místních částí Velkého 
Meziříčí, a v dalších osmi komi-
sích – bytové, kulturní a  cestov-
ního ruchu, letopisné, regenerace 
městské památkové zóny, spor-
tovní, školské, zdravé město a ži-
votního prostředí.
Členy komisí i  jejich předsedy 
jmenuje rada, která je oprávněna 
komise i rušit, slučovat nebo roz-
dělovat. Komise pak plní úkoly, 
jež jim ukládají v  rozsahu svých 
kompetencí a  dle svých potřeb 
kromě rady i  starosta a  jeho zá-
stupci. Za svoji činnost zodpoví-
dají radě, která je řídí a jejich čin-
nost hodnotí. Krom toho komise 
samy předkládají radě stanoviska 
a  náměty v  oblasti, pro kterou 
byly zřízeny.

Složení jednotlivých 
komisí a předmět 
jejich činnosti
Komise pro místní správu
Hrbov, Svařenov
1. Vladimír Sedláček – předseda, 
2. Jiří Havelka – místopředseda, 
3. Ladislav Drápela, 4. František 
Havlíček, 5. Ondřej Holík, 6. Vlas-
timil Kučera, 7. Miroslav Zezula

Lhotky, Kúsky, Dolní Radslavice
1. Přemysl Bdinka – předseda, 
2. Věra Marková – místopředse-
da, 3. Josef Dvořák, 4. Marcela 
Hrbková, 5. Dušan Kamenský, 6. 
Petr Konečný, 7. Luboš Marek, 
8. Ing. Milan Musil, 9. Stanislav 
Pátek, 10. Zdeněk Večeřa, 11. 
Milan Vejmola
Mostiště
1. Miroslav Mejzlík – předseda, 
2. Zdeněk Kocourek – místo-
předseda, 3. Josef Kovář, 4. Josef 
Požár, 5. František Smažil, 6. Jiří 
Vávra, 7. Hana Zahradníčková
Olší nad Oslavou
1. Josef Novák – předseda, 2. 
Zdeněk Mička – místopředseda, 
3. Roman Chalupa, 4. Pavel Kud-
láček, 5. Libor Štěpánek, 6. Rad-
ka Tomanová, 7. Miloš Zahrádka
Komise bytová
Komise bytová je poradním 
a  iniciativním orgánem rady 
města při rozhodování o  uza-
vření nájemní smlouvy na  byt, 
s  výjimkou bytů v  domech 
s  pečovatelskou službou a  bytů 
ve  školách. Komise se vyjadřu-
je k  zařazení a  vyřazení žádostí 
o byt a o výměnu bytu, ke smě-
ně bytů a doporučuje radě města 
nejvhodnějšího žadatele na  ob-
sazení volného bytu.
Členové: 1. Pavel Pešek – předse-
da, 2. Miroslav Bureš, 3. Ing. Ma-
rie Doležalová, 4. Tomáš Hrabá-
lek, 5. Zdeňka Lancmanová, 6. 
František Seknička, 7. Ing. Mag-

daléna Kašparová – zapisovatel-
ka (tajemnice) a  členka komise 
s  právem hlasovacím, vedoucí 
odboru správy majetku a  bytů. 
Zástupce rady města pro komisi: 
Josef Komínek.
Komise kulturní a cestov. ruchu
Zaměřuje se na tvorbu koncepce 
a  rozvoje kultury a  cestovního 
ruchu ve  městě. Vznáší dotazy, 
náměty, připomínky, kde vý-
stupem je zpravidla doporučení 
radě města na  základě usnese-
ní členů komise. Vyjadřuje se 
k  plánovaným kulturním akcím 
a hodnotí  proběhlé.
Schvaluje rozdělování grantů 
dle koncepce podpory kultury 
ve  městě Velké Meziříčí 2014–
2020. Schvaluje umístění uměl-
ců města Vel. Meziříčí na  webu 
města.
Členové: 1. Mgr.  et Mgr.  Ma-
rie Brabcová, 2. Ing.  Jiřina 
Jurdová, 3. Mgr.  Jiřina Káca-
lová, 4. Mgr.  Pavla Kamanová, 
5. Bc.  Zdeňka Maloušková, 6. 
Zdeňka Peterková, 7. RSDr. Sva-
topluk Pokorný, 8. PhDr.  Marie 
Ripperová, 9. Ing.  Alena Smolí-
ková, 10. Ing. Eliška Vokounová, 
11. Eva Votoupalová, 12. Miro-
slav Zezula, 13. Květoslava Hla-
díková – zapisovatelka (tajem-
nice) a  členka komise s  právem 
hlasovacím, ref. odb. školství 
a  kultury. Zástupce rady města: 
Jiří Michlíček.

Komise rady města již pracují 
v novém složení

Pokračování na straně 3

Město znovu nabízí k prodeji bývalý 
sběrný dvůr 
Veřejnou soutěž o nejvhodnější 
nabídku na prodej areálu bý-
valého sběrného dvora na ulici 
K Novému nádraží vyhlásilo 
Město Velké Meziříčí. 

Jde o  parcelu číslo 5551/4 o  vý-
měře 1850 metrů čtverečních 
a parcelu číslo 5551/5 o výměře 15 
metrů čtverečních včetně objektů 
v obci a k. ú. Velké Meziříčí. Uzá-
věrka je 10. 2. 2015 ve 12 hodin.
„Zmíněný areál jsme chtěli prodat 
už jednou, ale tento materiál jsme 
stáhli v  prosinci 2014 a  vyhlašu-
jeme to znovu, tak jak se to má 
dělat. Tehdy jsme zvolili obálko-
vou metodu, ale ukázalo se, že je 
to nepraktický přístup. Proto jsme 
ten bod stáhli a změnili to na ve-
řejnou soutěž,“ vysvětlil starosta 
Necid. 
Pravidla prodeje jsou vyvěšena 
od  19. ledna 2015 na  webových 
stránkách města. Podle nich je 
minimální nabídková cena mili-

on dvě stě tisíc korun. Kritériem 
pro výběr bude nejvyšší nabídko-
vá cena, v  případě dvou stejných 
nejvyšších nabídek bude rozho-
dujícím kritériem dřívější da-
tum, popřípadě čas jejich podání. 
Navrhovatel má v  nabídce uvést 
zamýšlený účel využití areálu. Zá-

jemci o  koupi mohou podat své 
nabídky v uzavřené obálce do de-
sátého února 2015 do  12 hodin 
na  podatelnu městského úřadu 
ve Velkém Meziříčí. Vyhlašovatel 
si vyhrazuje právo všechny před-
ložené nabídky odmítnout.

Text a foto: Iva Horká

Restaurace Jupiter už se ujal 
nový nájemce a připravuje 
ji k otevření. Toho by se lidé 
mohli dočkat za několik týdnů, 
koncem února či začátkem 
března.

Veškeré své cateringové prostory, 
tedy restauraci, kavárnu i  salo-
nek, Jupiter club pronajal jedno-
mu nájemci, společnosti Waines 
– Pool Dušana Tomšíka z Velké-
ho Meziříčí, jenž má dvanáctileté 
zkušenosti v  oboru. „Smlouvu 
jsme uzavřeli od ledna na pět let. 
Nový nájemce totiž hodlá inves-
tovat do celkových úprav restau-
race. Ta nebyla součástí projektu 
na víceúčelový sál, takže se jí re-
konstrukce nijak nedotkla,“ uvá-
dí jednatel Jupiter clubu Milan 
Dufek.
„Nechtěl jsem, aby restaurace 
zůstala tak, jak byla. Lidé navští-
ví krásný nový sál a pak by zašli 
do restaurace, kde by bylo vše při 

starém? To ne, chci ji udělat také 
krásnou,“ říká Dušan Tomšík 
a zároveň vysvětluje, proč restau-
race nebyla v provozu už při slav-
nostním otevření sálu. Úpravy, 
které má v plánu, nelze stihnout 
za  čtrnáct dní a  výběrové řízení 
na nového nájemce bylo ukonče-
no až v prosinci.

Restaurace se změní 
do stylu pivnice
Architektonické řešení stylu re-
staurace už je jasné – bude to piv-
nice – taková, v níž si každý najde 
to svoje místečko. „Aby ji mohl 
navštívit pán, který přijde na gu-
lášek a pivo, i jiný v obleku, jenž si 
dá steak. Pivnice neomezuje va-
řením, v ní lze komukoliv nabíd-
nout naprostou klasiku, jako tře-
ba žebra, ale klidně i chobotnici,“ 
popisuje Tomšík. Otevřena bude 
od 10 nebo 11 dopoledne do 22. 
až 23. hodiny večerní. Nabídka 

jídel bude sezonně obměňována 
a v pracovní dny samozřejmě ne-
budou chybět obědová menu. 
Prostor restaurace je daný, bylo 
třeba najít dispoziční řešení. 
Základem budou dřevěné sto-
ly a  lavice, díky nimž restaurace 
získá až 95 míst. Výčep zůstane 
na  svém místě, kde býval – tedy 
v  místnosti vpravo od  vstupu 
do  restaurace. Naproti němu 
vznikne prosklený zachlazený 
sklep. Ten vyřeší problém s  ve-
dením piva ze suterénu, čemuž 
brání podlahové topení. Součas-
ně se tím hostům restaurace na-
bídne netradiční pohled na pivo 
v  sudech a  jeho vedení k  pípě. 
„Bude to taková parádička,“ míní 
D. Tomšík.
Hlavní místnost restaurace, na-
levo od  vstupu, bude rozdělena 
do tří částí, z nichž každá nabídne 
trošku jiné prostředí, aby si každý 
mohl vybrat, co je mu bližší. 

Restaurace Jupiter bude připravena 
k otevření za několik týdnů

Pokračování na straně 4
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Radní schválili peníze na webkamery, projekt tribuny i slavnostní raut 

Po roce se opět můžete zapojit 
do akce Čistá Vysočina

Výroční členská schůze Vlastivědné a genealogické společnosti 
se konala v úterý 13. ledna v koncertním salonku Jupiter clubu. 
Hosty byli starosta města ing. Radovan Necid a ředitel Jupiter 
clubu Mgr. Milan Dufek. V roce 2014 uspořádala VGS celkem 
40 akcí, jichž se zúčastnilo 1335 osob. Po  zprávě o  činnosti 
za  rok 2014 doprovázené obrazovým dokumentem, zprávě 
o hospodaření a zprávě revizní komise zvolilo 29 přítomných 
členů společnosti  nový jedenáctičlenný výbor, který bude pra-
covat po dobu dvou let. Členská schůze dále schválila návrh 
jmenovat Danu Michalovou – kronikářku VGS a  správkyni 

webových stránek – a Mgr. Oldřicha Hnízdila – dlouholeté-
ho místopředsedu – za zasloužilé členy. Jmenování proběhne 
na slavnostním zasedání společnosti 24. března. I pro rok 2015 
je naplánován zajímavý program přednášek a besed, který si, 
jak doufáme, najde svoje posluchače.
                  PharmDr. Helena Švecová, foto: ing. Antonín Dvořák

(VGS hledá kontakty s osobami zabývajícími se genealogií - ro-
dopisy, rodinnými kronikami apod. Zájemci se mohou hlásit 
na tel. čísle 566 520 154 – přepojit na Vladimíra Makovského.)  

Vyhlásili soutěže Skutek roku a Zlatá jeřabina
Opět je vyhlášen další ročník 
anket Skutek roku a Zlatá 
jeřabina. 

Nominace do  obou anket je 
možné zasílat do  31. 1. 2015 
elektronicky prostřednictvím 
nominačního formuláře, který 
je k  dispozici na  www.kr-vyso-
cina.cz/pocinroku  nebo písem-
ně na adresu Krajský úřad Kraje 
Vysočina, Žižkova 57, 587  33  
Jihlava s označením Počin roku, 

v  případě Zlaté jeřabiny také 
na  e-mail zlatajerabina@kr-vy-
socina.cz. 

Skutek roku
Skutky fyzických osob lze no-
minovat v  oblastech sociálně-
-zdravotní, životní prostředí, 
volný čas dětí a  mládeže, po-
radenství, vzdělávání a  osvěta. 
Kategorie pro nominace práv-
nických osob jsou sociální ob-
last, ekonomická oblast, oblast 

sídel, staveb a  bydlení, oblast 
životního prostředí a  oblast 
vzdělávání. 
Kontaktní osobou je Dita Ma-
rešová, e-mail: maresova.d@kr-
-vysocina.cz, tel.: 564 602 531. 

Zlatá jeřabina
Jedenáctý ročník ceny Kra-
je Vysočina za  kulturní počin 
roku 2014 bude stejně jako 
v  předchozích letech rozdělen 
do dvou kategorií, a to Kulturní 

aktivita a Péče o kulturní dědic-
tví. Nominovat lze oblíbenou 
kulturní akci, jako je koncert, 
festival, divadelní a  hudební 
přehlídka, ediční počin, mu-
zejní expozice apod. nebo pří-
kladnou péči o památku. 
Kontaktní osobou je Tere-
za Prokešová, e-mail: proke-
sova.t@kr-vysocina.cz, tel.: 
564 602 260. 

(Zdroj TZ KrÚ Vysočina.)
Připravila: Iva Horká 

Telefonní automat před 
Domem zdraví zruší
Vzhledem k nízké využívanosti 
bude zrušen veřejný telefonní 
automat u Domu zdraví.

Z důvodu výrazného poklesu 
zájmu obyvatel o využívání sítě 
Veřejných telefonních automatů 
(VTA) se společnost O2 Czech 
Republic, a. s., společnost roz-
hodla stávající síť VTA přizpů-
sobit současným potřebám. Tato 

optimalizace se dotkne i našeho 
města. V průběhu 1. pololetí le-
tošního roku dojde ke zrušení 
nevyužívaných VTA ve Velkém 
Meziříčí – Velké Meziříčí, Poříčí 
u č. 1256/11, před Domem zdraví 
Velké Meziříčí, Hornoměstská u 
č. 395/36.Věříme, že tyto nezbyt-
né kroky přijmou občané s po-
chopením.                 Zdeněk Prax, 

O2 Czech Republic a. s.

Tříkrálové kasičky vydaly více než 2,6 milionu Kč 
Tradiční dopis s poděková-
ním za pomoc při realizaci 
tříkrálové sbírky a celkovou 
částkou letošního výtěžku byl 
rozesílán všem tříkrálovým 
asistentům, představitelům 
spolupracujících měst a obcí 
a místním farnostem. Tříkrá-
lová sbírka roku 2015 byla 
totiž uzavřena. 

Letošní výtěžek či-
nil 2.645.194 Kč, což je 
o 122.568 Kč více než loni.
Na  realizaci sbírky se podí-
lelo 76 tříkrálových asisten-
tů a  zhruba 1  700 koledníků. 

Koleda probíhala ve  více než 
270 městech a obcích bývalého 
žďárského okresu. Celkem bylo 
rozdáno 458 zapečetěných ka-
siček, z nichž koledníci a dárci 
využili 415. Novými spolupra-
cujícími obcemi se staly Miro-
šov, Stržanov, Dvořiště a Krás-
né.
„Velmi děkuji dárcům a koled-
níkům a všem dalším spolupra-
covníkům, kteří se do  sbírky 
v dnešní hektické době zapojili. 
Jsem vděčná za  jejich ochotu, 
vstřícnost i  trpělivost a  za  ka-
ždý tón koledy My tři králo-
vé jdeme k  vám…jejíž slova 

se nesčetněkrát nesla našimi 
městy a  obcemi,“ zní oficiální 
poděkování z  děkovného do-
pisu ředitelky žďárské Charity 
ing. Jany Zelené.
Finanční prostředky z  letošní 
tříkrálové sbírky budou pou-
žity jednak na  podporu služeb 
pro naše uživatele, především 
na  pokrytí nákladů, na  které 
lze finance jen obtížně získat. 
Jde např. o  rozšíření a  obnovu 
vozového parku, díky němuž 
můžeme být velmi flexibilní 
a pomáhat v terénu, tedy přímo 
v  domácím prostředí našich 
uživatelů a  pacientů. „Tříkrá-

lové peníze slouží také jako 
finanční zdroj při případném 
výpadku dotací na služby, jako 
taková rezerva pro zajištění stá-
vajícího provozu služeb. Část 
výtěžku je také určena na  hu-
manitární pomoc u nás i  v  za-
hraničí,“ vysvětluje Veronika 
Dobrovolná, koordinátorka 
sbírky.
Již patnáctá jubilejní sbírka se 
konala v  celé České republice 
od 1. do 14. ledna 2015. 
Více na www.trikralovasbirka.
cz.
Lenka Šustrová, Oblastní Cha-
rita Žďár nad Sázavou

Kvůli podvodným SMS 
můžete přijít o tisíce
Policisty zaměstnávají podvodné 
SMS. Napříč celou republikou se 
objevují případy podvodných SMS 
zpráv, které dokáží majitele čísla – 
uživatele sociální sítě – připravit 
o nemalé prostředky.
Jedním způsobem je nabourá-
ní do  uživatelského profilu oso-
by a  poté oslovení přátel s  žá-
dostí o  poskytnutí telefonního 
čísla a  později zaslání textové 
zprávy s autorizačním kódem. Po-
škození mají celou dobu pocit, že 
komunikují s přítelem, kterému se 
snaží pomoci. Druhou možností 
je založení profilu na  sociální síti, 

navázání přátelství s určitým okru-
hem uživatelů a  ‚díky‘ tomu poz-
ději zneužití jejich mobilního čísla 
k vlastnímu obohacení. Poskytnutí 
obdrženého kódu umožňuje pa-
chatelům čerpání peněz prostřed-
nictvím telefonního účtu. Policisté 
důrazně varují uživatele sociálních 
sítí před podobným jednáním. Do-
poručujeme nikomu nesdělovat 
telefonní číslo, či jiné identifikač-
ní údaje a na žádosti o přeposlání 
kódů, které někdo omylem nechal 
zaslat na  cizí číslo, nereagovat.               
Kpt.  David Schön,  tiskový mluvčí 
PČR

Z neúčelové rezervy radní města schválili 62 tisíc korun na webkame-
ry u nových hřišť v Čechových sadech na Oslavické ulici ve Velkém 
Meziříčí. „Jedna bude hlídat hřiště, druhá park pro seniory,“ upřesnil 
starosta města R. Necid a dodal, že město hledá provozovatele zmí-
něného hřiště. „Dopoledne je bude využívat škola a od 14 do 22 ho-
din, stejně tak soboty, neděle i  celé prázdniny pak veřejnost,“ uvedl 
starosta. Podle jeho slov bude obsazenost hřišť fungovat na  základě 
rezervačního systému. 
Na projekt, který bude řešit tribunu, šatny a sociální zázemí na hřišti 
s umělou trávou ZŠ Školní vyčlenili radní v rozpočtovém opatření cel-
kem 242 tisíc korun. „Přihlásili jsme se o dotaci ministerstva školství 
na opravy hřišť. Je tam nyní o mnoho více peněz, než v minulosti,“ 
uvedl v této souvislosti starosta Radovan Necid na tiskové konferenci 
v polovině ledna a připomněl, že svoje zázemí na Tržišti chtějí vylepšit 
také velkomeziříčští fotbalisté.
Další z větších částek bylo 107 tisíc na slavnostní raut v Jupiter clubu, 
který se konal u  příležitosti otevření opraveného velkého sálu v  so-
botu 10. ledna 2015. Podle sdělení starosty bylo zmíněné pohoštění 
připraveno pro 365 lidí. Více zpráv z jednání rady města je uvedeno 
na straně šest. Připravila: Iva Horká

Nové webkamery budou hlídat také nově vybudovaná hřiště vedle základní školy na Oslavické ulici a v těsném 
sousedství i park pro seniory. Ten by měl být slavnostně otevřen letos na jaře. 2x ilustrační foto: Iva Horká

Na výroční členské schůzi VGS byl zvolen 
nový výbor

Osvětová akce Čistá Vysočina spojená 
s jarním úklidem přírody odstartovala 
přihlašováním dobrovolníků už na Nový 
rok.

V roce 2015 bude veřejnost pomáhat čistit 
přírodu už posedmé. Sběr odpadků pro-
bíhá především v okolí silnic na Vysočině 
a  na  veřejných prostranstvích v  obcích 
a  městech. „Čistá Vysočina probíhá v  ce-
lém našem kraji a tradičně se na sběru od-
padků podílejí obce, neziskové organizace, 
školy ale i jednotlivci. Děkujeme všem, kte-
ří se k nám připojí a pomohou ke zkrášle-
ní prostředí, ve  kterém společně žijeme,“ 
uvedl Martin Hyský, radní pro oblast re-
gionálního rozvoje a územního plánování. 
V roce 2014 se akce zúčastnilo aktivně přes 
18 tisíc účastníků a bylo sebráno více než 
80 tun odpadků.

Harmonogram akce 
se oproti dřívějším 
ročníkům mění
Přihlášení probíhá do  28. 2. 2015 pro-
střednictvím elektronického formuláře 
na  webových stránkách Kraje Vysočina – 
www.kr-vysocina.cz/cistavysocina.

Dne 28. 2. bude přihlašování uzavřeno. Zá-
jemce vyplní krátký dotazník, tím nám po-
může zajistit dobrou organizaci celé akce.
• Úklid bude probíhat v termínu od 11. do 
22. 4. 2015.
• Registrovaní účastníci obdrží zdarma 
pytle na odpadky (žluté na plasty a modré 
na ostatní komunální odpad).
• Odpadky se třídí a nechávají se v zaváza-
ných pytlích vedle komunikací.
• Svoz sebraného odpadu u  silnic I., II. 
a III. třídy mimo obec zajistí zdarma Kraj-
ská správa a údržba silnic Kraje Vysočina.
• V případě úklidu přímo v obcích a měs-
tech budou poskytnuty pouze pytle a účast-
níci si musí zajistit odvoz odpadků s  fir-
mou, která v místě provádí svoz odpadu.
• Sběr a svoz odpadu z ostatních ploch je 
nutné konzultovat s jejich vlastníkem.
• Akce nenahrazuje svoz domácího velko-
objemového odpadu!
Kontaktní osoby: 
O. Sklenář, Odbor regionálního rozvoje, 
tel. 564 602 562, mobil: 724 650 149, e-mail: 
sklenar.o@kr-vysocina.cz; P.  Holý, Odbor 
regionálního rozvoje, tel. 564  602  538, e-
-mail: holy.p@kr-vysocina.cz

Ing. Jitka Svatošová, 
KrÚ Kraje Vysočiny
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Tradiční zabijačkové pochoutky byly připraveny na Fajtově kopci

Komise letopisná
Komise bytová projednává návrh 
textu kroniky města.
Členové: 1. Mgr. Jiřina Kácalová, 
2. MVDr. Jan Koten, 3. PhDr. Ma-
rie Ripperová, 4. Mgr.  Martin 
Štindl, Ph.D., 5. Ing. Marek Švaří-
ček, 6. PharmDr. Helena Švecová, 
7. Ing. Pavel Stupka – zapisovatel 
(tajemník) a  člen komise s  prá-
vem hlasovacím, vedoucí odboru 
školství a kultury. Zástupce rady 
města: Josef Komínek.
Komise regenerace městské pa-
mátkové zóny
Komise provádí aktualizaci pro-
gramu regenerace a vyhodnocuje 
plnění programu. Připravuje ná-
vrhy akcí obnovy na  následující 
rok. Projednává aktuální proble-
matiku v  Městské památkové 
zóně (možnost využití památ-
kově chráněných objektů, řešení 
dopravy, nová výstavba, úprava 
veřejných prostor, zeleň, apod.).

Členové: 1. MUDr.  Jiří Kaše, 
2. Mgr.  Michal Koudelík, 3. 
Ing. Vilém Lavický, 4. Mgr. Josef 
Prokop, 5. Ing.  Stanislav Rosa, 
6. Ing.  arch. Petr Velička, 7. 
Ing.  Petr Dvořák – zapisovatel 
(tajemník) a  člen komise s  prá-
vem hlasovacím, referent odboru 
výstavby a  regionálního rozvoje 
– úseku státní památkové péče. 
Zástupce rady města pro komisi: 
MUDr. Libor Beneš.
Komise sportovní
Zejména podpora, rozvoj a  pro-
pagace sportovních aktivit 
ve městě (ev. ORP Velké Meziří-
čí), podpora spolupráce sportov-
ních subjektů, příprava a  orga-
nizace každoročně vyhlašované 
ankety Sportovec města Velké 
Meziříčí, příprava, administrace 
a  zpracování podkladů pro po-
skytování dotací na činnost spor-
tovním oddílům.
Ve sportovní komisi jsou zastou-

peni zástupci sportovních oddílů, 
klubů či tělovýchovných jednot 
se sídlem ve  Velkém Meziříčí 
nebo jeho místních částech.
Členové: 1. Ing.  Jan Bílek, 2. Jiří 
Charvát, 3. Petr Klíma, 4. Stani-
slav Kratochvíl, 5. Ing.  Jaroslav 
Mynář, 6. Jiří Pálka, 7. Mgr.  To-
máš Rapušák, 8. Jiří Sedlák, 9. 
Libor Smejkal, 10. Ing.  Stanislav 
Tvarůžek, 11. Ing.  Zuzana Vi-
llertová – zapisovateka (tajem-
nice) a  členka komise s  právem 
hlasovacím, referentka odboru 
výstavby a  regionálního rozvoje. 
Zástupce rady města pro komisi: 
Mgr. Michaela Salašová.
Komise školská
Příprava zápisů do  mateřských 
a  základních škol. Přijímací ří-
zení na  střední školy. Vyhláška 
o  školských obvodech. Kon-
cepční materiály o školství. Spo-
lupráce s  různými institucemi 
(OSPOD, kurátor, policie měst-

ská i státní, Výchovný ústav mlá-
deže, Chaloupky, pedagogicko-
-psychologická poradna, BESIP, 
Wellmez).
Členové: 1. Mgr.  Petr Blažek – 
předseda, 2. Mgr. Petr Hladík, 3. 
Mgr. Jitka Hublová, 4. Ing. Marie 
Paľovová, 5. Mgr. Josef  Prokop, 6. 
Mgr. Dagmar Suchá, 7. Mgr. Bo-
žena Suchánková, 8. RNDr. Aleš 
Trojánek, Ph.D., 9. Ing.  Alena 
Vidláková, 10. Ing.  Pavel Stupka 
– zapisovatel (tajemník) komise 
s hlasem poradním, vedoucí od-
boru školství a kultury. Zástupce 
rady města pro komisi: Ing. Vin-
cenc Záviška.
Komise zdravé město
Komise se vyslovuje ke koncepč-
ním otázkám, které mohou mít 
vliv na  zdraví, udržitelný rozvoj 
a  kvalitu života ve  městě. Dále 
se zabývá uplatněním principů 
participace a partnerství ve měs-
tě, zabývá se aplikací metody 

modernizace veřejné správy 
do  běžné činnosti úřadu (MA 
21 byla v  roce 2005 uznaná Mi-
nisterstvem vnitra jako metoda 
modernizace veřejné správy). 
Komise je orgánem fungujícím 
na  základě mezisektorového 
partnerství – jsou zde zastoupe-
ny subjekty z řad veřejné správy, 
neziskového i  podnikatelského 
sektoru.
Členové: 1. Mgr.  Ivana Hladí-
ková, 2. Ing.  Vladimír Malec, 3. 
Vojtěch Stodola, 4. Ing.  Alena 
Vidláková, 5. Ing. Josef Švec – za-
pisovatel (tajemník) a člen komi-
se s právem hlasovacím, vedoucí 
odboru správního. Zástupce rady 
města pro komisi: Josef Komínek.
Komise životního prostředí
Komise je poradním orgánem 
rady města na  úseku životního 
prostředí, využívá při své čin-
nosti názory občanů města v této 
oblasti a  spolupracuje se státní 

správou a  dalšími orgány a  or-
ganizacemi. Hlavní činností ko-
mise je posouzení návrhů kácení, 
údržby a  výsadby zeleně, zde je 
vhodné nezapomenout i na mož-
nost navrhnout k  ochraně vý-
značné stromy v  obvodu města 
jako Památný strom. Dále vybírat 
plochy k náhradní výsadbě zeleně 
a posuzovat navrhované projekty 
v  rámci nových návrhů zeleně 
města. Dále komise řeší aktuální 
požadavky ze strany rady města 
postoupené komisi k posouzení.
Členové: 1. Jindřich Kučera, 
2. Ing.  Vilém Lavický, 3. Mi-
chal Procházka, 4. Jiří Sedlák, 5. 
Ing. Jan Smolík, 6. Mgr. Mirosla-
va Šulcová, 7. Ing. Petr Jiřikovský 
– zapisovatel (tajemník) a  člen 
komise s  právem hlasovacím, 
referent odboru životního pro-
středí. Zástupce rady města pro 
komisi: Miroslav Jágrik.

Připravila: Martina Strnadová

Komise rady města již pracují v novém složení
Pokračování ze strany 1

Již po patnácté v historii Cha-
rity letos proběhla celostátní 
kampaň s  názvem Tříkrálová 
sbírka. Tuto veřejnou sbírku 
pořádá Charita Česká republi-
ka v období od 1. do 14. ledna 
2015. 

V  uvedené době bylo možné 
kontaktovat v ulicích měst a obcí 
skupinky tří koledujících krá-
lů. Pokladničky byly zapečetěny 
a  opatřeny razítkem městského 
nebo obecního úřadu. Jak ale 
probíhá následné rozpečeťování 
kasiček, sčítání peněz a  garance 
využití finančních prostředků 
k  charitativním účelům? Nejen 
na tyto otázky odpovídá Ing. Jana 
Zelená, ředitelka Oblastní charity 
Žďár nad Sázavou.
Paní ředitelko, vzpomenete si 
na začátky této kampaně ve vaší 
Charitě? Kdy to vlastně všechno 
začalo? 
Úplné začátky Tříkrálové sbírky 
spadají do  roku 2001, kdy jsem 
ještě v  Oblastní charitě Žďár 
nad Sázavou nepůsobila. V tom-
to roce proběhla sbírka pouze 
v  malé části města Žďáru nad 
Sázavou. O  rok později, v  roce 
2002, proběhla sbírka už ve více 

městech a  obcích okresu, ale 
zdaleka nedosáhla současného 
rozsahu. Tříkrálovou sbírku 2003 
jsem již zažila na  „vlastní kůži“. 
Bylo mi jasné, že pokud budeme 
chtít Tříkrálovou sbírku rozšířit 
na celé území žďárského okresu, 
je třeba, aby se její přípravě, sa-
motnému průběhu i  dokončení, 
tedy její koordinaci, věnoval ales-
poň jeden člověk na plný úvazek 
s tím, že se do sbírky zapojí celá 
řada dobrovolníků – místních 
koordinátorů, kteří osloví vedou-
cí skupinek a  ti zase koledníčky. 
V  roce 2003 se tedy poprvé ob-
jevila v  Oblastní charitě funkce 
koordinátora Tříkrálové sbírky, 
se kterým jsme z počátku společ-
ně tvořili strategické plány, oslo-
vovali dobrovolné spolupracov-
níky a  koledníky. Bylo to velmi 
náročné období, ale stálo za  to, 
neboť Tříkrálová sbírka zname-
ná získání značné částky financí 
pro potřeby uživatelů služeb Ob-
lastní charity Žďár nad Sázavou, 
ale i  ostatních lidí ze žďárského 
okresu, kteří se dostali do  tíživé 
sociální situace a  potřebují naši 
pomoc.
Jako nezisková organizace zís-
káváte peníze na  provoz vašich 

zařízení z  ministerstev, měst 
a  obcí, nadací apod. K  čemu 
jsou pro Vás dary z  Tříkrálové 
sbírky potřebné? 
Finanční prostředky z  Tříkrálo-
vé sbírky se využívají převážně 
na  aktivity, na  které by naše or-
ganizace jen těžko hledala zdroje. 
Často jde o krytí investičních ná-
kladů jako zakoupení automobilu 
pro naše terénní služby, protože 
díky těmto vozům můžeme být 
velmi flexibilní a  pomáhat tam, 
kde je nás v danou chvíli opravdu 
třeba. Dále jde o  nutné rekon-
strukce našich prostor, aby byly 
přístupnější našim uživatelům 
a odpovídaly jejich požadavkům. 
Někdy se z  ministerstev a  obcí 
nepodaří získat potřebné množ-
ství financí k  udržení provozu 
některého zařízení, proto nám 
velmi pomůže finanční podpora 
právě z Tříkrálové sbírky. 
Letošní sbírka je již ve  finále. 
Jak probíhá rozpečeťování kasi-
ček a sčítání darů?
Zapečeťování prázdných i  roz-
pečeťování plných pokladniček 
probíhá za  dohledu finančního 
odboru příslušných obecních 
a  městských úřadů. Každá po-
kladnička je rozpečetěna, počty 

bankovek a  mincí zazname-
nány do  výčetek, spočteny vý-
těžky jednotlivých pokladni-
ček, na  základě kterých je pak 
určena celková částka, která 
musí odpovídat částce vložené 
na  sbírkový účet. U  zapečeťo-
vání i rozpečeťování musí vždy 
být přítomen jak pracovník 
obecního úřadu, tak pracovník 
charity, kteří svými podpisy po-

tvrdí správnost částky výtěžku. 
V  této sbírkové kampani bylo 
zapojeno přes 1600 dobrovol-
níků bývalého okresu Žďár. To 
je úctyhodné číslo. Chcete jim 
předat nějaký vzkaz?
Určitě chci všechny srdečně po-
zdravit a  moc jim poděkovat. 
Bez jejich ochoty udělat něco pro 
dobrou věc by to totiž nešlo. 
Děkuji tedy všem tříkrálovým 

koledníkům, kteří každoročně 
vycházejí do  ulic a  navštěvují 
naše domovy, aby nám popřá-
li do nového roku hodně štěstí 
a zdraví, přinesli všem onu ra-
dostnou zvěst a  přitom vyko-
ledovali dary, které pomohou 
potřebným nejen v  našem re-
gionu. 
Veliké díky vám všem!
      Lenka Šustrová, foto: Charita

Jana Zelená: Děkuji všem koledníčkům, kteří pomáhají potřebným

Již po několikáté se na Fajtově kopci ve Velkém Meziříčí konala tradiční zabijačka. Lidem, kteří přišli v sobotu 24. ledna 2015 na sjezdovku nad městem, byly nabídnuty 
pochoutky jako například jitrnice, jelita, škvarky a další zabijačkové výrobky. 3x foto: Petr Zezula
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„Restauraci otevřu teprve tehdy, 
až bude vše dotaženo do  detailů. 
I  v  mém vlastním zájmu samo-
zřejmě je, aby to bylo co nejdřív. 
Koncem února nebo začátkem 
března už bych velmi rád přivítal 
lidi v nově otevřené restauraci. Vě-
řím, že se do ní znovu vrátí. Vždyť 
Jupiter club je pro Velkomeziříčské 
zažitý. Chci, aby se tu dobře najedli, 
poseděli a přišli znovu. Aby ji brali 
jako tu svou medřičskou restauraci, 
pro kterou udělám maximum, aby 
fungovala tak, jak má,“ uzavírá To-
mšík.

Kuchyně bude 
postavena na mase
Provoz kuchyně restaurace Jupi-
ter rozjíždí šéfkuchař Petr Jonáš. 
„Pomáhá mi hlavně manažersky, 

nastaví řád. Je tu jen na pět měsí-
ců a pak se bude dál věnovat svým 
projektům,“ vysvětluje D. Tomšík. 
Podle něj se o  ni posléze budou 
starat dva hlavní kuchaři a dva po-
mocní. „K tomu jsme navázali spo-
lupráci se Světlou, takže u nás bu-
dou pracovat v rámci praxe i jejich 
učni a  studenti,“ podotýká ještě. 
Petr Jonáš má za sebou dlouholeté 
manažerské zkušenosti s  vedením 
provozu restaurace v  zahraničí 
i své vlastní v Brně. Budoucí pivnici 
ve Velkém Meziříčí hodlá postavit 
hlavně na mase a hlavních jídlech. 
„Myslíme si, že není nutné lavírovat 

na nějakých předkrmech. Uděláme 
jen sekci drobností k pivu, sendviče 
a saláty,“ plánuje P. Jonáš a dodává, 
„nechceme tady nastavit nějaké 
hogo fogo menu. Chceme vařit pro 
lidi klasická jídla a  spíš představit 
jejich zajímavé zpracování. Tak, aby 

to bylo srozumitelné a hlavně dobré 
a z kvalitních čerstvých surovin.“
Do kuchyně restaurace Jupiter za-
vádí i méně obvyklý způsob úpravy 
masa. „Na to asi lidé nejsou běžně 
zvyklí. Jde o francouzskou metodu 
vaření ve vakuu, tedy úpravu masa 
při nižších teplotách delší dobu, 
která zajišťuje jeho větší šťavnatost 
při dokonalém provaření a prope-
čení.,“ vysvětluje šéfkuchař. 

Kavárna i salonek už 
jsou v provozu
Kavárna v  přízemí Jupiter clubu 
poskytla zázemí již hostům slav-
nostního večera při otevření sálu. 
Od té doby je v provozu trvale, a to 
od  osmé hodiny ranní do  osmé 
večerní. Nabízí snídaňová menu, 
polévky, po obědě cca od 14 hodin 
i toasty, hamburgery a podobná ka-
várenská jídla. Její kapacita je 30–35 
míst.
Salonek o kapacitě 40 míst ve  tře-
tím patře budovy, jehož součástí 
je terasa na střeše, plánuje nájemce 
otevírat o víkendech a v létě od 21 
hodin do dvou nebo tří ráno. Mož-
ností je také nabídka jídel z centrál-
ní kuchyně, která je možno ohřát 
v menší kuchyni u salonku. 
Další náplní salonku mají být akce 
– menší narozeniny, svatby, pohřby, 
různé oslavy a podobně.

Nájemce restaurace Jupiter Dušan Tomšík v novém salonku s terasou na střeše. 
Snímek uprostřed zachycuje restauraci před její úpravou. Foto: Martina Strnadová

Vedení města vítalo příchozí na městském plese 24. 1. 2015 (foto nahoře). Dole 
na fotce taneční pár, který předvedl ukázky tanců. 2x foto: Simona Fňukalová

Šéfkuchař Petr Jonáš, který bude v nové restauraci rozjíždět provoz kuchyně. Foto: 
Martina Strnadová

Středisko výchovné péče nabízí 
pomoc dětem a mladistvým
Neumíte se domluvit se svým dí-
tětem, žákem, učitelem svých dětí 
nebo rodiči svých žáků?
Chová se vaše dítě nebo žák po-
divně a vy nevíte, co se s ním děje?
Máte podezření, že má vztahové, 
psychické problémy, experimen-
tuje s  návykovými látkami nebo 
je zneužíváno či týráno?
Jsme tu právě pro vás. Jsme tu pro 
děti i dospělé.
Budeme s vámi diskutovat o tom, 
o čem vy potřebujete mluvit.
Můžete se spolehnout na naši dis-
krétnost a profesionalitu.
Nabízíme pomoc, radu a  péči 
všem těm, kteří
– mají starosti se sebou samými, 
s ostatními, s láskou
– mají problémy se svým okolím, 
se svým chováním
– si neví rady v  některé z  život-
ních etap nebo jen v dílčí situaci
– si nerozumí s rodinou, spolužá-
ky, lidmi vůbec
– nerozumí si s vrstevníky
– trpí strachem a obavami ze ško-
ly, jsou neúspěšní ve škole
– se něčeho bojí, obávají
– zkouší návykové látky (alko-
hol, marihuana, hrací automaty, 
PC)
– si chtějí popovídat a uspořádat 
myšlenky

– mají osobnostní nebo psychic-
ké problémy
– se chtějí poradit o někom, koho 
se týká cokoli z výše uvedeného
V rámci ambulantní péče nabí-
zíme tyto služby: 
– poradenství a podpora (pocho-
pení klientových problémů a hle-
dání možných řešení)
– terapie (rodinná a indiv. sezení)
– diagnostika (možnost psycho-
logického vyšetření)
– individuální konzultace s  kli-
entem, rodiči a  s  celou rodinou 
(anamnestický rozhovor, tvorba 
individuálního výchovného plá-
nu)
– konzultace a  podpora pedago-
gickým pracovníkům (možnost 
spolupráce s  pedagogy škol při 
řešení projevů poruch chování 
na  školách a  v  třídních kolekti-
vech)
– skupinové programy (vrstevnic-
ké skupiny, rodičovské skupiny)
Naše činnost zahrnuje
– jednorázové vedení klienta 
(Jednorázová poradenská pomoc 
dítěti v  obtížné životní situaci, 
v  životní krizi. Konzultace po-
skytnutá zákonnému zástupci. 
Probíhá formou telefonické nebo 
osobní konzultace.)
– krátkodobé vedení klienta (Jde 

o  odbornou činnost s  klientem 
probíhající formou ambulantních 
návštěv po  dobu dvou měsíců, 
nejméně pět návštěv.)
– dlouhodobé vedení klienta 
(Dlouhodobé vedení klienta za-
hrnující diagnostickou, preven-
tivně výchovnou a  poradenskou 
péči po  dobu delší než dva mě-
síce.)
Spolupracujeme
– se školami 
– se školskými poradenskými za-
řízeními 
– s orgány sociálně právní ochra-
ny dětí 
– se zdravotnickými zařízeními 
– s  dalšími orgány podílející se 
na  prevenci a  řešení rizikového 
chování dětí 
Chcete-li poradit, pomoci, nevá-
hejte a obraťte se na nás. 
Kde nás najdete?
Naše ambulance se nachází ve 3. 
poschodí budovy Obecníku 
na Náměstí ve Velkém Meziříčí. 

Kontakt:
Náměstí 79/3, 594 01 Velké Me-
ziříčí
tel: + 420 778 546 210
e-mail: svpvm@vuvm.cz, web: 
www.stredisko-vm.cz

Připravila: Martina Strnadová

Pokračování ze strany 1

Martina Strnadová
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Restaurace Jupiter bude připravena 
k otevření za několik týdnůSezonu zahájil ples města

Pokračování ze strany 1
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Středa 28. 1.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., Lavičky 18.00 – o. J. B., Oslavice 
19.00 mše sv. – o. L. Sz.
Čtvrtek 29. 1.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., 18.00 mše sv. – o. L. Sz., Hrbov 
17.00 mše sv. – o. J. B., Vídeň 18.00 mše sv. – o. J. B.
Pátek 30. 1.: 8.00 mše sv. – o. L. Sz., 14.00–15.00 příležitost ke svátosti 
smíření, 17.00 mše sv. – o. L. Sz., domov pro seniory 13.30 mše sv. – o. J. B.
Sobota 31. 1.: 7.00 mše sv. – o. J. B., 18.00 mše sv. – o. L. Sz.
Neděle 1. 2.: 7.30 mše sv. – o. J. B., 9.00 mše sv. – o. L. Sz., 10.30 mše 
sv. – o. L. Sz., 18.00 mše sv. – o. L. Sz.
Bory mše sv.: pátek 30. 1. Horní Bory 17.30 adorace nejsvětější svátos-
ti, 18.00 mše sv. – o. J. B., neděle 1. 2. Horní Bory 9.45 mše sv. – o. J. B.
Farní oznámení: Středa 18.00 náboženství pro starší děti a mládež. 
Čtvrtek po večerní mši sv. teologická hodina. Pátek 14.00–15.00 pří-
ležitost ke  svátosti smíření a  pokání, je pozván také cizí zpovědník, 
17.00 mše sv. s  rockovým doprovodem. Sobota 18.30 příprava před 
křtem, 19.30 – IV. příprava na svátost manželství.
Srdečně zveme všechny na Křesťanský ples v KD Vídeň 31. 1. 2015. 
Příspěvky do  tomboly můžete nosit v  úředních hodinách na  faru 
ve Velkém Meziříčí. Vstupenky je možné koupit v Květinách Verun-
ka na Novosadech ve Velkém Meziříčí. Výtěžek z plesu bude věnován 
na farní sál.
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

řádky na neděli

Bohoslužby

Spravedlnost
V neděli 11. ledna jsme se setkali 
v  evangelickém kostele na  spo-
lečných modlitbách za  jednotu 
křesťanů. Letošní téma našeho 
setkání znělo „Hospodin dá vy-
růst spravedlnosti“.
Je zvláštní, že téma Spravedlnost 
zaznělo před několika dny po tra-
gických událostech ve  Francii. 
V době, kdy z mnoha míst zazní-
val hlas po spravedlnosti. Otázka 
je po jaké spravedlnosti. Nejkratší 
definice ukazuje, že spravedlnost 
je mravní ctnost, která se zaklá-
dá na vytrvalé a pevné vůli dávat 
Bohu a bližnímu to, co jim patří. 
Jenomže co patří těm, kteří úto-
čili na nevinné lidi? Může někdo 
říct v duchu spravedlnosti někde 
z pravěku, že spravedlivé je staré 
tvrzení oko za  oko, zub za  zub? 
Spravedlnost rovná se pomsta?
Je pravdou, že Izraelité se také 
řídili tímto heslem. Ale některé 
texty Starého zákona ukazují, že 
v  podstatě jde o  jinou sprave-
dlnost. A  to o  takovou, které je 

vzorem spravedlnost Boží: Hos-
podin nenakládá s  námi podle 
našich hříchů, neodplácí nám dle 
našich nepravostí. Mohli bychom 
hovořit, že v  dějinách západní 
civilizace dochází k  vývoji prav-
divé spravedlnosti. Jde o  to, aby  
se v  našem uvažování objevilo 
odpuštění.
Naší přirozenou reakcí je, že 
chceme spravedlnost, případně 
chceme, aby dotyčný „trpěl“ ale-
spoň stejně jako my, nebo aby 
mu navíc „i ta jeho koza chcípla“. 
Odpuštění totiž popírá spravedl-
nost založenou na  odplatě nebo 
odškodnění. Nebo ji spíše staví 
na hlavu. Cenu za nespravedlnost 
totiž vždycky někdo musí nést. 
Zatímco cenu trestu většinou nese 
pachatel nebo ten, kdo se provi-
nil, v případě odpuštění (a zvláště 
bezpodmínečného) na  sebe bere 
újmu ten, kdo odpouští. Pravda 
bez milosti a odpuštění je břeme-
nem nad lidské síly.

P. Lukasz Szendzielorz

příspěvky čtenářů

PhDr.  Arne Němec se narodil 
ve Velkém Meziříčí dne 13. února 
1936. Po maturitě na velkomeziříč-
ském gymnáziu v roce 1954 začal 
studovat vysokou školu ekonomic-
kou, obor ekonomika zemědělství, 
kterou byl nucen přerušit.
Po  skončení vojenské prezenční 
služby pracoval jako vedoucí od-
dělení vzdělávání v  Domě osvě-
ty. V  té době ukončil nástavbu 
střední knihovnické školy. V roce 
1973 ukončil Filozofickou fakultu 
Univerzity Jana Evangelisty Pur-
kyně, obor pedagogika, a poté si 
rozšířil na stejné univerzitě post-
graduální studium pro vzdělává-

ní dospělých a  18. dubna 1985 
získal titul PhDr. V té době pra-
coval jako předseda Stavebního 
bytového družstva Údolí ve  Vel-
kém Meziříčí. V  roce 1980 se 
u něho počaly projevovat přízna-
ky cukrovky, která stále víc ztě-
žovala jeho život, až v roce 1989 
byl nucen odejít do  invalidního 
důchodu a  v  roce 1996 do  sta-
robního důchodu. Od  mládí byl 
činný v  různých společenských 
organizacích a byl dopisovatelem 
denního tisku. Jeho činnost byla 
neobyčejně všestranná: byl čle-
nem ústředního výboru Automo-
toklubu, členem výkonné rady 

Českého svazu ochránců přírody 
a  předsedou místní organizace 
téhož svazu ve  Velkém Meziříčí, 
členem Českého svazu diabetiků 
– předseda územní organizace té-
hož svazu ve Žďáře nad Sázavou, 
členem regionálního sportovní-
ho centra pro motocyklový sport 
v  Brně, členem Kynologického 
svazu chovatelů pudlů, členem 
hnutí Zdravých měst a  ekologie 
a organizoval biojarmark ve Žďá-
ře nad Sázavou, angažoval se též 
v politice, v roce 1997 byl zvolen 
předsedou základní organizace 
hnutí Důchodců za životní jistoty 
ve Velkém Meziříčí.

Byl to člověk všestranných zá-
jmů. Jeho velkou zálibou bylo 
cestování. Své znalosti cizích 
jazyků, zeměpisu a  dějin vyu-
žíval jako průvodce v  cestov-
ních kancelářích. V  posledních 
letech byly jeho aktivity silně 
omezeny nemocí. V  roce 1968 
se oženil. S  manželkou Jin-
dřiškou měli jednu dceru. Jeho 
velkou radostí byli oba vnuci. 
Zemřel v nemocnici v pátek 28. 
listopadu po delší těžké nemoci. 
Jeho odchodem ztratilo město 
aktivního kulturního člověka. 
Čest jeho památce.

Vladimír Makovský

Vzpomínka na dobrého člověka Arneho Němce

Žákyně SOŠ Jana Tiraye Velká 
Bíteš přivezla škole příjemný 
předvánoční dárek v  podobě 
výborného výsledku v  odborné 
soutěži. 
Dne 4. 12. 2014 proběhla ve spo-
lečenském sále DKO Jihlava ka-
deřnická soutěž Mladý módní 
tvůrce ČR 2014, kterou pořádala 
OA, SZŠ a SOŠ Jihlava. Naši ško-
lu reprezentovala Iveta Kafková, 
žákyně 3. ročníku oboru kadeř-
ník. Soutěžila v dámské kategorii 
s názvem Nevěsta na vlně barev-

né fantazie. Úkolem soutěžících 
bylo vytvoření takového spo-
lečenského účesu pro nevěstu, 
u  kterého bude zachována žen-
skost a něžnost nevěsty, který ale 
bude zároveň obohacen fantazij-
ním prvkem a barvou. 
Modelkou byla Ivetě Eliška Če-
ledová, rovněž žákyně naší školy. 
Účes Ivety Kafkové byl porotou 
ohodnocen 159 body, což v kon-
kurenčním boji 25 soutěžících 
znamenalo výborné 3. místo. 
Za  úspěchem nestojí pouze sa-

motný výkon v soutěži, ale přede-
vším pilná a  svědomitá příprava 
pod vedením učitelky odborného 
výcviku a  profesionální přístup 
žákyně k přípravě na její budoucí 
povolání.
Velice si považujeme tak krásné-
ho výsledku v kadeřnické soutěži. 
Víme totiž, jak nesnadné je od-
hadnout v  podobných soutěžích 
představy hodnotící komise. Ive-
ta Kafková svým profesionálním 
výkonem přispěla k reprezentaci 
školy, za což jí děkujeme a k třetí-

mu místu upřímně blahopřejeme.
Komise v kadeřnických soutěžích 
nehodnotí jen účes, ale modelku 
celkově. Naše poděkování si tedy 
kromě Ivety Kafkové a její model-
ky Elišky Čeledové rozhodně za-
slouží také Ina Rybníčková, která 
nás v  podobných soutěžích i  při 
jiných akcích dlouhodobě spon-
zorsky podporuje. I  tentokrát si 
naše modelka mohla obléci šaty 
právě z jejího salonu. Děkujeme.

Jana Uhlířová, učitelka odborné-
ho výcviku, foto: archiv školy

Žákyně SOŠ Jana Tiraye získala třetí místo 
v kadeřnické soutěži

Ve  středu 7. ledna 2015 navští-
vily obyvatele Domova pro seni-
ory Velké Meziříčí děti z Mateř-
ské školy Oslavická. Vystoupení 
dětí bylo plné básniček, písniček 
a tanečků, které nám připomně-
ly vánoční čas a  období zimy. 
Touto cestou děkujeme dětem 
a  zaměstnancům MŠ Oslavická 
za  příjemně strávené společné 
dopoledne. 

Eliška Gregorová, pracovnice 
vztahů k veřejnosti, Domov pro 

seniory Velké Meziříčí, 
foto: archiv

Děti z MŠ Oslavická vystoupily v domově pro seniory

Dne 17. 12. 2014 se zúčastnili naši žáci Lukáš Smejkal a Dominik Ho-
mola – oboru vzdělání Opravář zemědělských strojů soutěže Fronius 
Virtual Welding – svařování na Střední škole řemesel a služeb v Morav-
ských Budějovicích. Šlo o svařování na trenažéru od firmy Fronius pro 
metodu svařování 135 zvanou CO2. Tato metoda patří v oblasti svařová-
ní nové budoucnosti. Metoda Fronius Virtual Welding představuje krok 
ke zvýšení atraktivity tohoto oboru podpořený inovativní technologií. 
Soutěže se účastnilo 11 škol Kraje Vysočina. Soutěžící Lukáš Smejkal se 
umístil na krásném 2. místě, Dominik Homola na místě 11. Umístění 
našich žáků převážně – Lukáše Smejkala – si ceníme o to víc, že na 1. a 3. 
místě se umístili soutěžící ze škol, které cvičný trenažér vlastní.

Václav Crkal a Bc. Hana Lavická, foto: archiv školy

Hospodářská komora České re-
publiky udělila naší škole již po-
deváté Čestné uznání za vysokou 
úroveň praktické přípravy jako 
doklad vysoké úrovně našich 
žáků. Čestné uznání mají udělené 
v Kraji Vysočina pouze tři střed-
ní školy. Ocenění bylo uděleno 
na  základě výborných výsledků 
u závěrečných zkoušek, které pro-
bíhaly podle jednotného zadání 
v  rámci projektu Nová závěreč-
ná zkouška 2. Konaly se v závěru 
školního roku 2013/2014, kde žáci 
museli prokázat profesní doved-
nosti před zástupci Hospodářské 
komory ČR. Garance odborníků 
HK ČR účinně pomáhá, aby kva-
lita výstupů ve  vzdělání odpoví-
dala požadavkům zaměstnavatelů 
a novým trendům i technologiím.
Současně šest nejlepších absol-
ventů obdrželo osvědčení HK 
ČR. V  oborech vzdělání Cuk-
rář – výroba 4 absolventi, Obrá-
běč kovů 2 absolventi. Součástí 
osvědčení je i dodatek k výuční-
mu listu – Europass v anglickém 
nebo německém jazyce, který jim 

umožní snadnější profesní reali-
zaci ve zvoleném oboru.
Udělení osvědčení předcházela 
přísná kritéria. Absolventi museli 
během celého studia dosahovat 
výborných studijních výsledků 
(průměr do  1,50 – prospěl(a) 
s  vyznamenáním), včetně závě-
rečné zkoušky. Po  celou dobu 
studia nebyli hodnoceni z odbor-
ného výcviku horším stupněm 
než chvalitebný.
Celou akci organizovala Hospo-
dářská komora České republiky. 
Slavnostní předání pak proběhlo 
v  říjnu v  Kongresovém sále HK 
ČR v Praze za přítomnosti před-
sedy HK ČR a  dalších význam-
ných hostů.
Čestné uznání, které naše škola ob-
držela je velmi významným a sou-
časně i  zavazujícím oceněním. Je 
pro nás jednak výzvou, ale i závaz-
kem, aby výsledky v oblasti prak-
tické přípravy měly i  v  budoucnu 
vysokou úroveň. Dokazuje také, že 
řemeslo má stále zlaté dno.

Bc. Ludmila Pecinová, zástupky-
ně ředitele pro PV

Žáci Světlé se zúčastnili 
soutěže ve svařování

Žákům se dostalo uznání 
z Hospodářské komory

Dům dětí a  mládeže ve  Vel-
kém Meziříčí prochází změnou 
k  lepšímu. Poznáte to postupně 
na  každém kroku, na  chodbách 
či v  učebnách. Začínáme pro-
měňovat interiér a  budeme se 
snažit zpříjemnit naše prostory 
a  doplnit je o  novější a  účelněj-
ší věci. Nejdříve jsme se pustili 
do  úpravy našeho „fotografické-
ho ateliéru“.  Jelikož nám přiby-
lo vybavení, učebnu jsme trošku 
přeskládali a  vytvořili jsme dvě 
nová fotopozadí přímo na  zdi. 

Ruku k dílu přiložily i děti z foto-
grafického  kroužku. Jedno zelené 
pozadí je vytvořeno především 
pro naše nové multimediální 
studio, kde budou děti natáčet vi-
dea a poté je upravovat ve střižně. 
(Zápis dětí do kroužku Multime-
diální studio právě probíhá.)
Další změny nás teprve čekají 
a budeme vás o nich informovat. 
Těšte se na  nové a  příjemnější 
prostory v Domě dětí, zdraví vás 
tým DDM.

Text a foto: DDM VM

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

Zápis dětí do 1. tříd 
Základní školy  
a Praktické školy VM

1. Rada města vzala na vědomí: 
• zprávu o činnosti bytové komise za IV. čtvrtletí 2014
2. Rada města jmenovala
• Pavla Peška předsedou bytové komise na  volební období 2014–
2018 s platností od 14. 1. 2015
3. Rada města schválila:
návrh smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch O2 
Czech Republic, a. s., k tíži pozemků města parc. č. 3627/97, 6404/4, 
6416/1, Hliniště, obec a k. ú. Velké Meziříčí za účelem zřízení, pro-
vozování, údržby a oprav podzemního komunikačního vedení – me-
talického kabelu a  právem provádění úprav za  účelem modernizace 
nebo zlepšení výkonnosti vedení. Služebnost se zřizuje na dobu urči-
tou, a to na dobu technologické životnosti vedení 
• návrh smlouvy o  zřízení služebnosti inženýrské sítě ve  prospěch 
O2 Czech Republic, a. s., k tíži pozemků města parc. č. 2146, 5635/2, 
5635/6, 5635/7, Františkov, obec a k. ú. Velké Meziříčí za účelem zříze-
ní, provozování, údržby a oprav podzemního komunikačního vedení 
– metalického kabelu a právem provádění úprav za účelem moderni-
zace nebo zlepšení výkonnosti vedení. Služebnost se zřizuje na dobu 
určitou, a to na dobu technologické životnosti vedení 
• návrh smlouvy o  zřízení služebnosti inženýrské sítě ve  prospěch 
O2 Czech Republic a.s. k tíži pozemku města parc. č. 2760/1, U Tržiš-
tě, obec a k. ú. Velké Meziříčí za účelem zřízení, provozování, údržby 
a oprav podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě 
– metalického kabelu a právem provádění úprav za účelem moderni-
zace nebo zlepšení výkonnosti vedení. Služebnost se zřizuje na dobu 
určitou, a to na dobu technologické životnosti vedení 
• návrh smlouvy o  zřízení věcného břemene – služebnost inž. sítě 
ve  prospěch E.ON Distribuce, a.s. k  tíži pozemku města parc. č. 
5075/1, ulice Karlov, obec a k. ú. Velké Meziříčí za účelem umístění 
a provozování zemního kabelu NN s právem zřídit, provozovat, opra-
vovat a udržovat distribuční soustavu, právem zřídit, mít a udržovat 
na  pozemku potřebné obslužné zařízení, právem provádění úprav 

za  účelem obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení výkonnosti, 
včetně odstranění. Služebnost je zřizována na dobu existence stavby
• Výzvu k předkládání projektů na rok 2015 v rámci Grantového sys-
tému podpory kultury města Velké Meziříčí
• rozpočtové opatření: zdroj 62 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva, 
rozdělení: 62 tis. Kč – § 3113 webkamery u hřiště ZŠ Oslavická (nákla-
dy hrazené městem)
• rozpočtové opatření: zdroj 77 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva, 
rozdělení 77 tis. Kč – § 3113 oprava rozvodů požární vody u ZŠ Osla-
vická – náklady hrazené městem
• rozpočtové opatření: zdroj 12,5 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva, 
rozdělení 12,5 tis. Kč – § 6171 projektová dokumentace pro úpravu 
sociálního zařízení v přízemí radnice
• rozpočtové opatření: zdroj 242 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva, 
rozdělení 242 tis. Kč – § 3412 projektová dokumentace pro šatny, soci-
ální zázemí a tribunu u hřiště s umělou trávou ZŠ Školní
• rozpočtové opatření: zdroj 30 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva, 
rozdělení 30 tis. Kč – § 2212 úhrada za  povinnou prohlídku mostů 
Fajtův kopec a ul. Třebíčská
• rozpočtová opatření – úpravy rozpočtu k 31. 12. 2014, které byly 
provedeny v  pravomoci starosty na  základě usnesení ZM č. 28/3/
ZM/2014: zdroj 60.500 Kč – § 2212 opravy komunikací, rozdělení 
60.500 Kč – § 2212 org. 699 plocha pro přistávání helikoptéry LZS, 
zdroj 25.000 Kč –  § 2212 silnice – práce provedené TS, rozdělení 
20.000 Kč – § 3429 ostatní zájmová činnost – práce provedené TS, 
5.000 Kč – § 3727 prevence vzniku odpadů – práce provedené TS, 
zdroj 4.800 Kč – § 6409 neúčelová rezerva, rozdělení:  4.800 Kč – § 
3316 odměna dle licenční smlouvy k vydání knih
4. Rada města vydala:
• vnitřní směrnici č. 1/2015: Sazebník úhrad za poskytování infor-
mací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Ing. Radovan Necid, starosta města

Zprávy ze schůze Rady města ze dne 14. 1. 2015

Gymnázium Velké Meziříčí se na základě rozhodnutí Rady Kraje Vy-
sočina zapojilo do pilotního ověřování organizace přijímacího řízení 
do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadáva-
ných jednotných testů. Součástí přijímacího řízení do čtyřletého i os-
miletého studia budou tyto materiály:
• soubor testových úloh z matematiky
• soubor testových úloh z českého jazyka a literatury

Abychom usnadnili případným uchazečům o studium na GVM pří-
pravu na přijímací řízení, pořádáme přijímačky nanečisto: 
ve středu 18. 2. 2015 v 15 hodin pro zájemce o osmileté studium, 
ve středu 25. 2. 2015 v 15 hodin pro zájemce o čtyřleté studium. 
Předpokládaný konec je vždy v 17 hodin.
Vítáni jsou i rodiče, kteří se mohou v klubovně setkat se zástupci školy 
a případně již odevzdat přihlášky ke studiu. Na přijímačky nanečisto 
se není třeba předem přihlašovat a jsou zcela zdarma.
Informace o  přijímacím řízení 
a přihláška ke studiu jsou k dispo-
zici na stránkách školy 
www.gvm.cz. 
Informace CERMATU včetně 
ukázkových testových úloh z ma-
tematiky, z českého jazyka a litera-
tury jsou uveřejněny na stránkách 
www.cermat.cz.

Ředitelství GVM

Přijímačky nanečisto 
na Gymnáziu VMZákladní škola a Střední škola Březejc, Sviny 13, Velké Meziříčí 

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

Zápis dětí ZŠ a SŠ Březejc

Zápis dětí do 1. tříd základních škol ve Vel. Meziříčí
Oznamujeme rodičům, že zápis dětí do  1. tříd pro školní rok 
2015/2016 se bude konat v základních školách ve městě v pátek 13. 
února 2015 v době od 14 do 18 hodin.

Rodiče jsou povinni přihlásit své dítě k povinné školní docházce. K zá-
pisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2009, popřípadě 
ty děti, které měly odloženou povinnou školní docházku k 1. 9. 2014. 
Vezměte s sebou rodný list dítěte a průkaz totožnosti. Pokud uvažujete 
o odkladu školní docházky pro své dítě, sdělte to zapisujícímu učiteli.
 
Základní škola Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13:
Rodiče si mohou dotazníky k zápisu vyzvednout v budově ZŠ Komen-
ského, a to ve školní družině v přízemí od pondělí 9. 2. do čtvrtka 12. 2. 
od 14 do 16 hodin. Dotazník bude také připraven ke stažení na webo-
vých stránkách školy www.zssokolovska.cz v sekci dokumenty. Spádový 
obvod školy je tvořen ulicemi:
Boční, Fortna, Hřbitovní, K Haltýři, K. Pánka, Komenského, Kostelní, 
Mlýnská, Moráňská, Nad Gymnáziem, Náměstí, Novosady, Poříčí, Poš-
tovní, Radnická, Rozkoš, Sokolovská, U Bašty, U Vody a V Podloubí.
Základní škola Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20:

Dotazník se bude vyplňovat při zápisu. Lze ho také stáhnout na webo-
vých stránkách školy www.zs-oslavickavm.cz. 

Spádový obvod školy je tvořen ulicemi:
Bezručova, Čermákova, Demlova, Družstevní, Dubová, Em. Zachar-
dové, Habrová, Jedlová, Jižní, K  Novému nádraží, Kolmá, Krškova, 
Malá stránka, Markova, Mírová, Nad Kunšovcem, Nad Sv. Josefem, Nad 
Plovárnou, Nad Tratí, Nádražní, Na  Vyhlídce, Na  Výsluní, Oslavická, 
Ostrůvek, Pionýrská, Pod Strání, Školní, Třebíčská, V Jirchářích, Ve Vi-
lách, Zahradní, Zelený kout a Zdenky Vorlové.
Základní škola Velké Meziříčí, Školní 2055:
Dotazník se bude vyplňovat při zápisu. Lze ho také stáhnout na webo-
vých stránkách školy www.3zsvm.cz v odkazu Školní rok-Zápis do 1. 
třídy. Spádový obvod školy je tvořen ulicemi:
Arch. Neumana, Bezděkov, Čechova, Františkov, Fr. Stránecké, 
Gen.  Jaroše, Hliniště, Hornoměstská, Jana Zahradníčka, Jestřábec, 
Jihlavská, Karlov, K Buči, Ke Třem křížům, K Novému světu, K Ra-
kůvkám, Krátká, Křenice-samota, Křižní, Lesní, Lipnice, Loupežník-
-samota, Luční, Nábřeží, Nad Lalůvkou, Nad Pilou, Nad Sýpkami, 
Na Pískách, Na Spravedlosti, Nesměř-samota, Nová, Nová říše, Obůr-
ka, Podhradí, Pod Hradbami, Pod Kaštany, Pod Lesem, Pod Sýpka-
mi, Polní, Průmyslová, Příční, Příkopy, Skřivanova, Slepá, Sluneční, 
Smrková, Sportovní, Strmá, Střední, Tichá, U Cihelny, U Elektrárny, 
U Světlé, U Statku, U Tržiště, U Zlatého křížku, Uhřínovská, V Poto-
kách, Vrchovecká, Za Horou, Zámecká, Zámecké schody a Záviškova.

Ing. Pavel Stupka, vedoucí odboru školství a kultury

Bjarni H. Thorssonautor

režie
Eduard Kudláč

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

pátek 20. března 2015 od 19.30 hodin
velký sál Jupiter clubu

Vstupné: 220 Kč v předprodeji, na místě 250 Kč
Rezervace a prodej vstupenek 

na programovém oddělení JC, tel. 566 782 001, 004

www.kzmtt.cz
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Peníze do týdne za Váš dům, 
byt či chalupu ! Volejte bez-

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

hotově ! Nabídka je nezávaz-
ná – bez poplatků.

Různé

Seznámení

Koupím

Nemovitosti

Pronajmu 

inzerce:
velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz

Výkup králičích kůží, 
každou 1. neděli v měsíci 

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

Za nejvyšší cenu. 
Tel.: 723 128 907.

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

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

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

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

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

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

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

PR články a banner  na webu 
ZDARMA k inzerci plošné.

■ Průmyslový šicí stroj – 
1.000 Kč. Ruční vozík, velká kola 
– 1.500 Kč. Kalové čerpadlo 50 
litrů min. – 4.000 Kč. Výkonný 
kladívkový šrotovník, motor 5 
kW – 7.000 Kč. Lanový stavební 
vrátek – 3.500 Kč. Ruční plečku 
500 Kč. Tel.: 734 545 417.
■ Dřevo – břízu, modřín, 
švestku. Dále prodám šicí stoj 
Lada a  psací stoj Consul. Tel.: 
732 221 288.
■ Brambory salátové a příloho-
vé. Tel.: 566 521 884.
■ Renault Megane 1,5 DCI kom-
bi, r. v. 2004, najeto 218 tisíc km, 
stříbrná barva. Nízká spotřeba 4,5 
l/100 km. STK do  konce 01/16, 
udržovaný, garážovaný. Výbava: 
klimatizace, el. okna, tempomat, 
centrál, rádio – CD, tažné zařízení. 
Cena 52.000 Kč. Tel.: 602 501 676.
■ Crossové kolo Sprinter Pro RS, 
cena 7.000 Kč. Tel.: 773 040 170.
■ 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 odrůdy 
Belana, Adéla, Marabel + na  sá-

zení stejné odrůdy. Dále prodám 
pšenici a ječmen. Tel.: 607 299 168.

■ Prase (do 70 kg) na dokrmení. 
Nabídněte. Tel.: 604 775 301.
■ Pumpu do  studny. Tel.:  
776 701 525.
■ Pásový dopravník, délka 
4–5 m. Tel.: 775 069 810.
■ Jawu 50 nebo 90. Tel.: 
737 141 612.
■ Auto i  bez STK. Tel.: 
608 029 036.
■ 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.

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

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

■ Pronajmu garáž ve  Velkém 
Meziříčí. Cena dohodou. Tel.: 
732 871 390.
■  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.

■ Nabízím pomoc v domácnosti, 
úklid, žehlení, nakupování, hlí-
dání dětí, práce na zahradě. Jsem 
komunikativní, pečlivá a  zodpo-
vědná. Tyto služby mohu posky-

tovat celoročně. Volejte na  tel.: 
731 891 588.
■ Kdo zajistí výměnu oken 
za  plastová a  celkové zateplení  
většího  RD? Jde pouze o  ad-
ministrativní práci jako výběr 
dodavatele, dozorování prací 
a proplácení faktur. Financování 
bude bez dotací na zateplení. Tel.: 
603 823 787.
■ Hledám jakoukoliv práci v do-
mácnosti – úklid, obědy atd. 
Auto mám, dojedu... Pomozte. 
Dopoledne od  8 do  12 hodin. 
Spěchá. Tel.: 736 155 250.

■ Svobodná maminka (41 let) 
dvouletého chlapečka hledá hod-
ného přítele a pro syna kamaráda 
z  Velkého Meziříčí a  okolí. Na-
bídky zanechejte v redakci.
■ Hledáme přítele, kamaráda, 
prostě obyčejného chlapíka, který 
nehledá jen krásu, ale porozumě-
ní, lásku pro obyčejný život. Je mi 
46 let, rozvedená. Velké Meziříčí 
a okolí. Tel.: 736 155 250.

Prodám

dOUčíM anGličtinU
tel.: 608 662 781

ZAHRADNÍ NÁBYTEK – LIŠKA
hledá do výroby TRUHLÁŘE

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

nebo zasílat životopis 
na e-mail: 

firma@zahradninabytek-liska.cz 

přijme

stROJníka 
s platnÝM pRůkaZeM 
na kOlOvá, případně 

pásOvá Rypadla

nástup dle dohody. 
tel.: 566 523 751

Happy sport club uvádí

Happy sport club uvádí

3. SETKÁNÍ SE ŠAMANKOU
Téma:   Léčitelství v nás

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

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

Mediální partner: 

Acti Bois CZ s.r.o

PŘIJME

Dobrá Voda, 594 51  Křižanov

        Vyučeného lakýrníka.

- životopisy zasílejte na info@actibois.cz,

dotazy tel: 604 737 506

VELKÝ MEDER 
21. 2. 

Celodenní vstupné 680 Kč 
Nástupní místa: Měřín 5.30,  

Velké Meziříčí 5.40. 
www.miris-tour.cz

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

ZDRAVOTNÍ SESTRA – na pracovní smlouvu – 1,0 úvazku
ZDRAVOTNÍ SESTRA – na dohodu o pracovní činnosti
Náplň práce:  odborná zdravotní péče poskytovaná v  domácím 
prostředí pacientů na základě doporučení ošetřujícího lékaře
Nabízíme: zajímavou a kreativní práci, zázemí stabilní organizace,
možnost seberealizace a dalšího vzdělávání.
Požadujeme: osvědčení k  výkonu zdravotního povolání bez od-
borného dohledu, řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič, předpo-
klady pro práci s lidmi, dobré komunikační dovednosti, schopnost 
samostatné práce, pracovitost, spolehlivost, zodpovědnost, opera-
tivnost, profesionalitu, potřebu dále se vzdělávat a profesionálně 
růst, trestní bezúhonnost, časovou flexibilitu (možnost poskytovat 
péči také v odpoledních hodinách či v sobotu a neděli podle po-
třeb pacientů).
Uvítáme: praxi u lůžka.

Strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte 
na adresu: Charitní ošetřovatelská služba, Studentská 4, 

591 01 Žďár nad Sázavou nebo na email: chos@zdar.charita.cz
(uveďte, o který pracovněprávní vztah máte zájem)

Uzávěrka přihlášek: 15. 2. 2015   Nástup: v průběhu března 2015
Informace a dotazy: Anna Janů, vrchní sestra Charitní 

ošetřovatelské služby Žďár nad Sázavou, tel.: 777 755 435, 
email: anna.janu@zdar.charita.cz

vypisuje výběrové řízení pro zařízení
Charitní ošetřovatelská služba 
Pobočka Velké Meziříčí na pracovní pozice 

Zubní pohotovost: 
Sobota 31. 1. MUDr. Magda-
lena Fillová, Poříčí 11, Velké 
Meziříčí, tel.: 777 630 611, 
566 522 442. Neděle 1. 2. 
MDDr. Věra Šírová, Vratisla-
vovo nám. 12, Nové Město 
na Moravě, tel.: 566 616 901. 
(www.nnm.cz). 
Víkendová pohotovost:
MUDr. Zuzany Moravusové, 
Nový Telečkov 30 (cca 10 km 
od VM), čtvrtek 17.00–neděle 
7.00, tel.: 737 585 224. 

SOS – pravidelná poradna 
 (sdružení obrany spotřebitelů) 

středa 14–16 hodin v nové budově MěÚ 
(obecní živnostenský úřad, dveře č. 4).

Občanská poradna – odborné sociální 
poradenství občanům. Středy v sudých týdnech 

11.30–15.00 hodin v budově MěÚ VM,  
zasedací místnost, 2. patro. Tel.: 721 137 458

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.
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Poděkování

Vzpomínka

Společenská rubrika
Blahopřání ● Vzpomínky ● Poděkování

Uzávěrka společenské rubriky je v pátek ve 12 hodin 
(nebo po telefonické dohodě a rezervaci v pondělí ráno). 

Příspěvky s fotografiemi lze kromě osobního předání
 v redakci (budova Jupiter clubu, 1. patro,

Náměstí 17, Velké Meziříčí)
také zasílát e-mailem: velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz

nebo můžete využít uploader na www.velkomeziricsko.cz
Platba za zveřejnění se provádí hotově v redakci nebo 

převodem na č. ú.: 1621489309/0800, v. s. 4649.
Bližší informace získáte také na tel.: 566 782 009, 739 100 979

Blahopřání
spOlečenská RUbRika kinO JUpiteR ClUb – leden, ÚnOR

Jupiter club 
Velké Meziříčí 

v 18.00
velký sál

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

Prodej vstupenek
na programovém 

oddělení Jupiter clubu,
Náměstí 17,

Velké Meziříčí. 

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

  3. 2. Nové objevy v Tasově, přednáška Mgr. Pavel Kryl, 
   Prof. PhDr. Josef Unger, CSc.
10. 2. Severní Francie, přednáška Josef Sedlák
17. 2. Výstava o generálu Lužovi, vernisáž
   JUDr. Jaroslav Pavlas, Ph.D.
24. 2. Knihovny ve Velkém Meziříčí, přednáška
   PhDr. Marie Ripperová
 3. 3. přednáška Osobnost prezidenta Edvarda Beneše 
   ing. Karel Hromek
10. 3. přednáška Průmyslová výstava v r. 1938 
   PaedDr. Josef Láznička
17. 3. přednáška Život a dílo Bohumila Hrabala – Jan Prchal
31. 3. přednáška Zážitky z cestování  Mgr. Hana Kátrová

    Změna programu vyhrazena.

Dne 30. 1. 2015 oslaví 50 let společného života 

Jiřina a Cyril Drápelovi z Vídně.

Hodně zdraví a štěstí do dalších let přejí 
a za jejich lásku a péči děkují děti s rodinami.

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

Dne 30. ledna 2015 budou tomu
4 roky, kdy nás navždy opustila 
maminka, babička a  prababička, 
paní 

Jarmila Slabá 
z Velkého Meziříčí.

Kdo jste ji znali, 
vzpomeňte s námi. 

Za rodinu manžel Václav

Dne 24. 1. 2015 oslavila význam-
né životní jubileum paní 

Jaroslava Slošková
z Velkého Meziříčí.
Do dalších let přejeme stálé zdra-
ví, pohodu a  spokojenost, lásku 
i štěstí.

Milá maminko, 
děkujeme Ti za Tvoji lásku, 

vychování, obětavost a stálou 
pomoc nám všem.

Dcery Eva, Jaroslava 
a Marie s rodinami

● Středa 28. 1. v 19.30 hodin 
FOTOGRAF
V Film ČR 2015. Režie I. Pavlás-
ková. Hrají K. Roden, M. Málko-
vá, V. Cibulková, Z. Vejvodová.
Vstupné: 120 Kč, 133 minut, mlá-
deži přístupný od 15 let
● Pátek 30. 1. v 16 hodin
PADDINGTON
Dobrodružná rodinná komedie 
Velké Británie/Francie 2014, čes-
ký dabing. Režie P. King. Hrají H. 
Bonneville, S. Hawkins, J. Walters. 
Vstupné: 110 Kč, 98 minut, mlá-
deži přístupný.
● Pátek 30. 1. v 19.30 hodin
RALUCA
Krimi thriller ČR 2014. Režie Z. 
Viktora. Hrají J. Dolanský, M. 
Pachlová, D. Novotný. Vstupné: 
90 Kč, 80 minut, mládeži přístup-
ný od 15 let.
Program kina únor 2015
● Neděle 1. 2. v 16 hodin 
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
Animovaný příběh natočený 
na  motivy světoznámé pohádky 
od  Hanse Christiana Andersena. 
Fantasy pohádka Ruska 2014, 
český dabing. Vstupné: 100 Kč, 80 
minut, přístupný.
● Neděle 1. 2. v 19.30 hodin
S LÁSKOU, ROSIE
Romantická komedie USA/Vel. 
Británie 2014, české titulky. Vstup-
né: 110 Kč, 102 min., přístupný.
● Pondělí 2. 2. v 18 hodin
SAINT LAURENT
Film mapuje období let 1967–
1976. Tato verze, zaměřená na se-
dmdesátá léta v  kariéře a  životě 
YSL ukazuje vrchol jeho tvorby, 
snahu o nový pohled na ženskou 
módu. Životopisné drama Francie 
2014, české titulky. Hrají B. Niney, 
G. Gallienne, Ch. Lebon. Vstup-
né: 100 Kč, 135 minut, mládeži 
přístupný od 15 let.
● Úterý 3. 2. v 18 hodin
SEDMÝ SYN
Dobrodružný fantasy film USA/
Velké Británie 2014, český dabing. 
Režie S. Bodrov. Hrají J. Bridges, J. 
Moore. Vstupné: 110 Kč, 120 mi-
nut, mládeži přístupný.
● Středa 4. 2. v 16 hodin
PADDINGTON
Dobrodružná rodinná komedie 
Velké Británie/Francie 2014, čes-
ký dabing. Vstupné: 110 Kč, 98 
minut, přístupný.
● Středa 4. 2. v 19.30 hodin
HACKER
Kriminální drama USA 2015, čes-
ké titulky. Vstupné: 110 Kč, 132 
minut, mládeži přístupný od 12 let.
● Pátek 6. 2. v 19.30 hodin
ODPAD
Dobrodružné drama Brazílie/Vel. 
Británie 2014, české titulky. Režie 
S. Daldry. Vstupné: 100 Kč, 113 
min., mládeži přístupný od 12 let. 
● Sobota 7. 2. v 19.30 hodin
NEZLOMNÝ
Přežití. Odhodlání. Vykoupení.
Válečné drama USA 2015, české 
titulky.  Režie A. Jolie. Vstupné: 
120 Kč, 137 minut, mládeži pří-
stupný od 12 let.
● Neděle 8. 2. v 16 hodin
VELKÁ ŠESTKA
Rodinná, akční animovaná ko-
medie USA 2014, český dabing.
Vstupné: 120 Kč dospělí, 100 Kč 
děti, 92 minut, přístupný.
● Neděle 8. 2. v 19.30 hodin
FOTOGRAF
V  příběhu volně inspirovaném 
osudy světoznámého českého fo-
tografa Jana Saudka se vracíme 
k  některým zásadním křižovat-
kám života umělce obdařeného 
nejedním výjimečným talentem. 

Film ČR 2015. Režie I. Pavlásko-
vá. Hrají K. Roden. V. Cibulková, 
Z. Vejvodová, M. Málková. Vstup-
né. 110 Kč, 133 minut, mládeži 
přístupný od 15 let.
● Středa 11. 2. v 19.30 hodin
BABOVŘESKY 3
Komedie ČR 2014. Režie Z. Tro-
ška. Hrají L.  Langmajer, L. Von-
dráčková, J. Dolanský, V. Žilková.
Vstupné: 120 Kč, 103 minut, mlá-
deži přístupný.
● Pátek 13. 2. v 19.30 hodin, nedě-
le 15. 2. v 19.30 hodin
PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI
Romantické drama USA 2015, 
české titulky. Režie S. Taylor-John-
son. Vstupné: 130 Kč, 124 minut, 
mládeži přístupný od 15 let.
● Neděle 15. 2. v 16 hodin
VELKÁ ŠESTKA
Velká šestka je emocemi nabité 
komediální dobrodružství o  ma-
lém geniálním konstruktérovi ro-
botů jménem Hiro Hamada, který 
se naučí využívat svůj talent. Ro-
dinná, akční animovaná komedie 
USA 2014, český dabing. Vstupné: 
120 Kč dospělí, 100 Kč děti, 92 mi-
nut, přístupný.
● Středa 18. 2. v 19.30 hodin
KÓD ENIGMY
Válečné životopisné drama Velké 
Británie/USA 2014, české titulky. 
Vstupné: 110 Kč, 114 minut, mlá-
deži přístupný od 12 let.
● Sobota 21. 2. v 19.30 hodin
JUPITER VYCHÁZÍ
Scifi akční dobrodružná komedie 
USA 2015, české titulky. Hraje M.
Kunis, Ch. Tatum. Vstupné: 90 Kč, 
125 minut, přístupný.
● Neděle 22. 2. v 16 hodin
SPONGEBOB VE  FILMU: 
HOUBA NA SUCHU
Animovaná rodinná komedie 
USA 2015, český dabing. Vstupné: 
125 dospělí, 100 Kč děti, 84 minut, 
přístupný.
● Neděle 22. 2. v 19.30 hodin
MORTDECAI: GRANDIÓZNÍ 
PŘÍPAD
Akční komedie USA, české ti-
tulky. Hraje J. Depp, G. Paltrow.
Vstupné:110 Kč, 97 minut, mláde-
ži přístupný od 12 let
● Středa 25. 2. v 19.30 hodin
SLÍDIL
Kriminální drama USA 2014, čes-
ké titulky. Vstupné: 110 Kč, 117 
minut, mládeži přístupný.
● Čtvrtek 26. 2. v 19.30 hodin
PŘÍBĚH MARIE 
I  vy máte svůj příběh. Těm, kte-
rým do něj zasáhne nemoc, boles-
ti či postižení, pomáhá ve Velkém 
Meziříčí najít práci a  cestu zpět 
do života Liga vozíčkářů 
www.ligavozic.cz/velke-meziric
Na  film vás srdečně zve Jupiter 
club a Liga vozíčkářů
PŘÍBĚH MARIE – Film vypráví 
o dívce, která se naučila normál-
ně žít, ač byla od narození hluchá 
a slepá. Tento malý zázrak se ode-
hrál ve Francii na konci 19. století. 
Životopisný film Francie 2014, 
české titulky. Vstupné 90 Kč, 95 
minut, přístupný.
● Sobota 28. 2. v 19.30 hodin
TEORIE VŠEHO
Životopisné romantické drama 
Velké Británie 2014, české titulky. 
Vstupné 120 Kč, 123 minut, pří-
stupný.

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

Finančně či věcným darem do tomboly podpořili Ples města tito spon-
zoři: 
AGADOS, s. r. o.; AGM-AGROMOTOR, s. r. o.; ALPA, a. s.; Amicus, 
s. r. o.;  ATIKA – LYSÝ, s. r. o.; Autocolor Šoukal, s. r. o.; AUTOCONT 
CZ a. s.; AUTO DOBROVOLNÝ VM, s. r. o.; BARVY A LAKY HOS-
TIVAŘ, a. s.; Bidvest Czech Republic, s. r. o.; Bohuslav Ludvík PRO-
LOG; BUILDINGcentrum - HSV, s. r. o.; CONTENT, s. r. o.; COOP 
družstvo Velké Meziříčí; Dr. MAX Lékárna; EnviTec Biogas Service, s. 
r. o.; ENVIRO-EKOANALITYKA, s. r. o.; EURO BAGGING, s. r. o.; 
Eurowagon, s. r. o.; EVRA, spol s r. o.; GREMIS, s. r. o.;  Horácké au-
todružstvo; Hotel Jelínkova vila; Hotel Pod Zámkem; Hotel U Bílého 
koníčka; Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel; Cha-
lupová – Elegance; Jindřich Vacula – LIGNO nábytek; JUPITER club, 
s. r. o.; KABELOVÉ BUBNY a BEDNY, s. r. o.; Karlova pekárna s. r. o.; 
Ing. Zdeněk Knesl – kopírovací stroje; Kosmetické studio NK; Krámek 
u Marušky; Lesy a rybářství, s. r. o.; Ligno mat, s. r. o.; Lisovna plastů, 
spol. s  r. o.; LITAS, s. r. o.; Masáže Michal; MC Wine Michal Číhal; 
MusicData, s. r. o.; Nápoje Měřín – Karel Dlouhý; Papírnictví Radka 
Klikarová; PARAMONT CZ, s. r. o.; PKS stavby, a. s.; POEX Velké Me-
ziříčí, a. s.; Reality Vysočina; Reklamní agentura art 21, s. r. o.; Rodina 
Podstatzky – Lichtenstein; Rotana, a. s.; Rybářství Kolář, a. s.; Rybář-
ství Velké Meziříčí, a. s.; Řeznictví – Komínek Josef; SALNIKA – Sol-
ná jeskyně; SANBORN, a. s.; Sherwin-Williams Czech Republic spol. 
s r. o.; SKI Klub; Stanislav Houdek – DataComp; Syslová – Terapeut 
TČM; ŠIKLAND, a. s.; T-MAPY spol. s r. o.; Týdeník Velkomeziříč-
sko; VERA, spol. s r. o.; VÝTAHY, s. r. o.; Wellness studio; Wiegel CZ 
žárové zinkování, s. r. o.; WINDOW HOLDING, a. s. výrobní závod 
VEKRA; XART, s. r. o.; Zahradnictví Flouma; ZDAR, a. s.

-měú-

Poděkování sponzorům 
Plesu města

Milí dárci a koledníci tříkrálové sbírky,
dovolte mi, abych vám jménem Oblastní charity Žďár nad Sázavou 
upřímně poděkovala za  pomoc a  podporu při realizaci již patnácté 
tříkrálové sbírky. 
Letošní výtěžek činil 2.645.194 Kč, což je o 122.568 Kč více než loni.
Na realizaci sbírky se podílelo 76 asistentů a více než 1 700 koledníků. 
Celkem bylo rozdáno 458 zapečetěných kasiček, z nichž bylo využi-
to 415. Novými spolupracujícími obcemi se staly Mirošov, Dvořiště, 
Krásné a Stržanov.
Velmi děkuji dárcům a koledníkům a všem, kteří se do sbírky v dnešní 
hektické době zapojili. Jsem vděčná za jejich ochotu, vstřícnost i trpě-
livost a za každý tón koledy „My tři králové jdeme k vám…“, jejíž slova 
se nesčetněkrát nesla našimi městy a obcemi.
Finanční prostředky z letošní Tříkrálové sbírky budou použity jednak 
na podporu služeb pro naše uživatele, především na pokrytí nákladů, 
na které lze finance jen obtížně získat. Jedná se např. O rozšíření a ob-
novu vozového parku, díky tomu můžeme být velmi flexibilní a pomá-
hat v terénu, tedy přímo v domácím prostředí našich uživatelů a paci-
entů. Tříkrálové peníze slouží také jako finanční zdroj při případném 
výpadku dotací na služby, jako taková rezerva pro zajištění stávajícího 
provozu služeb. Samozřejmě část peněz vyhradíme na  humanitární 
pomoc u nás i v zahraničí.
Ještě jednou mi dovolte, abych vám všem poděkovala za vaše zapojení 
v pomoci potřebným, ať již finanční, materiální či časové. 
Jsem ráda, že se kolem nás stále najdou lidé, kteří jsou ochotni nezišt-
ně pomáhat druhým.

S díky a přáním všeho dobrého
Ing. Jana Zelená, ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou

Poděkování dárcům 
tříkrálové sbírky



stRana 8 www.VelKomezIRIcsKo.cz | číslo 4 | 28. ledna 2015 stRana 9 www.VelKomezIRIcsKo.cz | číslo 4 | 28. ledna 2015

DÁMSKÉ DECHOVÉ TRIO TRIFOGLIO – 5. 3. 2015
Jana Černohouzová – klarinet, Denisa Propilková – fagot 
Jana Kopicová – hoboj 
Dechové trio Trifoglio neboli Trojlístek je komorní soubor, jehož 
členky jsou vítězkami národních i  mezinárodních soutěží. Nejsou 
však pouze sólovými a  komorními hráčkami. Každá z  nich příle-
žitostně hostuje v  některém z  českých nebo zahraničních orches-
trů (orchestrální akademie v  Pražské komorní filharmonii, Or-
chestr mladých Evropské unie (EUYO), Moravská filharmonie, 
Berg). Repertoár tria obsahuje jak klasické kusy (W. A. Mozart, 
L. van Beethoven), hudbu 20. století (E. Schulhoff, H. Tomasi), tak 
skladby českých skladatelů (F. X. Dušek, F. V. Kramář, B. Marti-
nů, K. Slavický) a  různé transkripce moderní a  populární hudby. 
Vstupné: 150/120 Kč. 
Nad rámec programu krátce vystoupují před koncerty talentovaní 
žáci ZUŠ Velké Meziříčí. Těmito produkcemi v souvislosti s koncerty 
špičkových umělců podporujeme unikátní vzdělávací systém našeho 
hudebního školství. Koncerty se konají v sále Jupiter clubu v 19 hodin. 
Změna programu vyhrazena.                                                             -prog-

divadelní seZOna JaRO 2015

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

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

kph – seZOna 2015

HÁZENKÁŘSKÝ 
PLES

sobota 7. února 2015 
od 20 hodin

Hasičská zbrojnice
hraje Maraton

SDH Velké Meziříčí 
pořádá HASIČSKÝ PLES

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

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

v hasičské zbrojnici. 

Sbor dobrovolných hasičů ve spolupráci 
s DDM VM pořádá DĚTSKÉ ŠIBŘINKY 

22. 2. 2015 od 14.00 v sále hasičské zbrojnice.

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

Vás zve na

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

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

Host: VENDULA

                 P
ŘÍHODOVÁ

Mediální partneři:

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

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

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

Mediální partner týdeník

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

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

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

TJ Efekt Křižanov zve
na 14. BABSKÝ BÁL,

6. února 2015
Katolický dům od 20.00

Průvod masek 21.00
PŮLNOČNÍ 

PŘEKVAPENÍ!
Hraje skupina M. E. Š.

plesOvá  seZOna  2015

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

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

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

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

ˇ
Dějiny a historie nás míjí tak rychle,

že si to ani neuvědomujeme.
Užíváte si dostatečně současnost?

Aeroklub Křižanov pořádá LETECKÝ BÁL
14. 2. 2015 ve 20.00 v Katolickém domě Křižanov

hudba Drink

20. VÍDEŇSKÝ 
SOUSEDSKÝ BÁL

7. 2. 2015 
KD Vídeň

20.30 předtančení
Hudba: F-Box

Ochotnický soubor Becheráček  
pořádá v sobotu 7. 2. 2015 
do KD v Radostíně n. Osl. 
16. MAŠKARNÍ  PLES  

OCHOTNÍKŮ
hudba: KOZÉNKA BAND

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

v pátek 20. 2. 2015

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

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

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

Spolek živnostníků Blízkov
pořádá

13. SPOLEČENSKÝ PLES
hudba: BEAT BAND

sobota 31. 1. 2015
20.00 obecní dům Blízkov

Loutkoherecký soubor při 
Jupiter clubu Velké Meziří-
čí zve všechny malé diváky 

na pohádku s loutkami
POKLAD 

NA KRÁSNÉ HOŘE
sobota 7. a 21. února 2015   
v 15.00 malá scéna Jupiter

clubu. Vstupné 40 Kč. 
Rezervace vstupenek na tel.: 
566 782 001, (004), progra-

mové oddělení Jupiter clubu, 
po–čt 8–16 hodin, pá 8–14 

hodin. Rezervované vstupenky 
je nutné vyzvednout do pátku 

před termínem divadla. 
Výjimka v sobotu, a to 

po předchozí tel. domluvě 
nejpozději do 14.45 hodin, 
poté jsou vstupenky dány 

do volného prodeje.

začátek 
ve 20.00
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Rady Žďárské ligy, Regional 
cupu mládeže a Krajská odborná 
rada mládeže a  Sdružení hasičů 
Čech Moravy a  Slezska ve  spo-
lupráci se Sborem dobrovolných 
hasičů Velké Meziříčí rozhodly 
o konání soutěží v letošním roce 
právě v  našem městě. Soutěže 
odstartuje 44. ročník Memori-
álu Jaroslava Vaňka, který bude 
9. května 2015 pro kategorii do-
spělých. Druhá bude 23. května, 
po  roce opět hostíme okresní 
kolo dorostu a  dospělých v  po-
žárním sportu. Třetí bude kraj-
ská soutěž v  běhu na  60 metrů 
s  překážkami pro mladé hasiče. 
Všechny soutěže proběhnou 
na  hřišti za  III. základní školou 
kromě novinky, kterou chystáme 
na  tento rok. Dne 6. září 2015 
uspořádá Sbor dobrovolných ha-

sičů na  náměstí Velké Meziříčí 
soutěž v  požárním útoku podle 
pravidel „klasika“. Poslední bude 
6. ročník soutěže o pohár města 

Velké Meziříčí v  klasických dis-
ciplínách, který proběhne 12. 
září 2015. Soutěžním družstvům 
z  našeho sboru přeji minimálně 

stejně úspěšný rok, jako byl ten 
předcházející.
vedoucí mládeže SDH VM, Miro-

slav Jágrik, foto: archiv SDH

Pět hasičských soutěží bude ve Velkém Meziříčí

V sobotu 17. ledna absolvovali lyžaři další díl Poháru Orlických hor, 
tentokráte v Českých Petrovicích. 
Zástupci Ski klubu Velké Meziříčí přijeli do tohoto menšího stře-
diska u polských hranic již v pátek večer a ihned si vyzkoušeli sjez-
dovku při večerním lyžování. 
Další den se již jel samotný závod. V  přípravce jsme měli tři zá-
stupce. Karolína Balejová se umístila opět v  top desítce, vyjížděla 
se startovním číslem jedna a byla celkově desátá, Veronika Švan-
dová dvaatřicátá a v nejvíce obsazené kategorii přípravka chlapci 
(pětačtyřicet závodníků) skončil Tomáš Malec na  dvacátém prv-
ním místě.
V předžactvu skvěle zabojovala obě naše děvčata, Natálie Malcová 
skončila na osmém místě a Zuzana Rašovská na jedenáctém místě, 
pouze 0,12 sec. od vyhlašované první desítky. V žácích reprezento-
vala Ski klub Sára Krbečková (osmé místo), Tamara Bočková (deváté 
místo) a Žaneta Vrábelová (jedenácté místo). Premiéru závodu POH 
si odbyla Barbora Fischer (osmadvacáté místo). 
Další závod Poháru Orlických hor se jel ve čtvrtek. Tentokrát to byl 
večerní závod v Čenkovicích.

-id-, foto: archiv Ski klubu Velké Meziříčí

Lyžaři odjeli závod Poháru Orlických hor v Českých Petrovicích

Jednou z  příčin neúspěchů vel-
komeziříčských vyznavačů krá-
lovské hry je i to, že jen s velkými 
obtížemi dávají dohromady kom-
pletní sestavy obou svých týmů. 
Tak například nyní nastoupila 
družstva Spartaku VM do  svých 
zápasů předem oslabena vždy 
o jednoho hráče.
Obecně lze říci, že šachy, tento 
sport-nesport, zažívají v  našem 
městě určitou krizi, která se stá-
le stupňuje a  trvale prohlubuje. 
Je možné, že z  dlouhodobého 
hlediska spěje trend k  tomu, že 
budoucnost velkomeziříčského 
šachu není jen šedivá, nýbrž spí-
še černá a  dost ponurá. Žádný 
šachový kroužek pro děti už zde 
totiž nepracuje – a  tak perspek-
tivy šachového Meziříčí opravdu 

nejsou nikterak růžové. Hráčská 
generační propast se bude rozví-
rat a  svou prázdnotou zívat a zet 
stále víc a více; o tom už prakticky 
vůbec nemůže být pochyb a žádný 
opravdový optimismus tu napros-
to není namístě. Bohužel.
Krajský přebor
4. kolo: TJ Náměšť nad Oslavou 
– Spartak VM A 5:3
Vzhledem k  tomu, že se naši 
střetli s lídrem tabulky, lze uznat, 
že výsledek (a  to i  s  ohledem 
na vlastní početní oslabení) není 
zas až tak špatný.
Za  Náměšťské nastoupili i  dva 
Meziříčáci, a  to Čížek (0,5 b.) 
a Vít Kratochvíl (1 b.). Body na-
šich: Vojtěch 0,5 – Janák Jos. 1 – 
Nedoma O – Čtveráček 0,5 – Ku-
čera 0 – Bárta 1 – Dvořák Dom. 

0/a jedna kontumace za neobsa-
zení osmé desky.
Našinci podali i  přes porážku 
dobrý, bojovný a sympatický vý-
kon.
Tabulka KP
1. TJ Náměšť n. Osl. 4 3-1-0 19,0 10
2. Sp. Pelhřimov A 4 3-0-1 18,0 9
3. SB Světlá n. Sáz. A 3 2-1-0 14,0 7
4. Jiskra Havl. Brod A 3 1-2-0 14,0 5
5. Gambit Jihlava B 4 1-1-2 15,5 4
6. Caissa Třebíč B 3 1-1-1 10,5 4
7. Jiskra Humpolec A 4 0-2-2 14,0 2
8. Spartak VM A 4 0-1-3 12,5 1
9. TJ Žďár n. Sáz. B 3 0-1-2 10,5 1

Regionální soutěž Vysočiny/
skupina Východ
6. kolo: Spartak VM B – ŠK 
Bystřice n. Pern. 2:3
Když týmu VM A  chybí jeden 
maník, není to ještě až taková 
tragédie, neboť jich zbývá sedm. 
Pokud ale totéž potká družstvo 

VM B, je to obrovský handi-
cap, poněvadž k  dispozici coby 
bojovníci v  RSV jsou už jenom 
čtyři. V KP se totiž hrává v osmi 
proti osmi, v  RSV ale zápasívá 
jen pět bohatýrů s  pěticí kon-
kurentů. A  tak začínat rovnou 
za  nevýhodného stavu 0:1, to 
věru není žádný med.
Body našich: Urbánek a Dvořák 
Jos. po 1 – Zeman a Dohnalík 0 
b./plus jedna předem zkontumo-
vaná partie.
TJ Žďár n. Sáz. D – Spartak Vel-
ká Bíteš 2:3
Za  Bítešany Skula a  Valeš po  1 
bodu – Kuchta a Kincl po 0,5 b. 
– Bárta 0 b.
Favorité vyhráli, ale jen málo.
Sokol Nové Veselí – Sokol Jámy 
1:4

Za  Jámské Rosecký, Prášil, Peli-
kán a Kunc po 1 b. – Pařil (VM) 
0 b.
Nebýt Pařilova nehorázného, 
trestuhodného hazardérství, 
mohlo být vítězství hostů ještě 
vyšší, možná i absolutní.
Tabulka RSV
1. Sokol Jámy 6 6-0-0 22,5 18
2. Velká Bíteš 6 4-1-1 20,0 13
3. ŠK Bystřice n. P. 6 4-0-2 15,5 12
4. Spartak VM B 6 2-1-3 14,5 7
5. Sokol N. Veselí 6 0-1-5 10,0 1
6. TJ Žďár D 6 0-1-5 7,5 1

V příštím 5. kole KP se kdekoliv 
VM A utká doma s Caissou Tře-
bíč B, zatímco VM B v  příštím 
7. dějství RSV přivítá soupeře 
ze Žďáru. Hraje se v  neděli 1. 
února od  9 hodin, a  to v  re-
stauraci Na  Poříčí a  v  hostinci 
U Kozů.

Našim šachistům se tentokrát nedařilo

V neděli 18. 1. naše starší fotba-
lová přípravka odehrála v Pardu-
bicích zatím nejlépe obsazený ha-
lový turnaj. Turnaj měl vysokou 
úroveň od  všech zúčastněných 
a jsem rád, že i naši kluci k tomu 
přispěli. Naše výkony měly stálou 
kvalitu a  po  zásluze se dostaly 
až do  finále, kde nás potresta-
lo Hlinsko svou produktivitou, 
když z 5 šancí dalo 5 branek. Nás 
v tomto zápase zradila koncovka 
a větší klid ve finální fázi. Byla to 
velká škoda, protože v  průběhu 
turnaje jsme porazili daleko lepší 
týmy. Klukům musím poděkovat, 
protože jejich hra už má něja-
ké parametry, teď bude pouze 
na nich, zda budou chtít dál v tré-

ninku na sobě pracovat a stále se 
zlepšovat.
Zápasy ve  skupině: FC VM – 
Pardubice 2:0, – Jihlava 2:0, – 
Lužice 5:1, – Sparta Brno 1:3
Jelikož jsme měli po  3 zápasech 
jasné první místo ve skupině, tak 
jsme v  posledním zápase trochu 
šetřili síly na semifinále, i přesto 
jsme 2 minuty před koncem ved-
li.
Semifinále: FC VM – Svratka 
Brno 4:1
Jasná výhra nad kvalitním sou-
peřem s mnoha šikovnými hráči.
Finále: FC VM – Hlinsko 2:5
Dvě minuty před koncem byl stav 
2:3, ale do otevřené obrany jsme 
dvakrát inkasovali.

Za FC VM nastoupili: Pacal Josef 
– vyhlášen nejlepším brankářem 
turnaje, Blažek Filip, Bendová 

Lucie, Havlík Adam, Bíbr Tadeáš, 
Raus Daniel a Švejda Petr.

-ves-, foto: archiv FC VM

Fotbalová přípravka byla v Pardubicích pouze druhá

-vp-

NÁBOR 
DO HÁZENÉ
Oddíl házené Tělocvič-
né jednoty Sokol Velké 
Meziříčí zve do svých 
řad chlapce a děvčata 
narozené 1998–2008 
se zájmem o pohyb.

Pravidelné tréninky:

dívky pondělí a středa 
15.00–19.30, 

chlapci úterý a čtvrtek 
16.00–17.30 

ve sportovní hale 
za Světlou. 

sobota 24. 1. 14.00 muži A – FC 
Sp. Velká Bíteš 7:1 (4:1)
pátek 30. 1. 15.00 Táborsko – 
žáci st. U15
pátek 30. 1. 16.45 Táborsko – 
žáci st. U14
sobota 31. 1. 10.00 muži A – FC 
Vysočina Jihlava juniorka
sobota 31. 1. 12.00 dorost st. – 
FC Budišov-Nárameč
neděle 1. 2. 14.00 muži B – Do-
bronín
sobota 7. 2. 10.00 dorost st. – x
sobota 7. 2. 14.00 FC Sl.  Havl. 
Brod muži A
neděle 8. 2. 10.00 žáci st. U15 – 
SFK Vrchovina
neděle 8. 2. 14.00 muži B – FC 
Sp. Velká Bíteš B
sobota 14. 2. 10.00 dorost st. – 
SK Okříšky
sobota 14. 2. 14.00 muži A  – 
Hlinsko
neděle 15. 2. 11.00 Viktoria Žiž-
kov – žáci st. U15
neděle 15. 2. 12.45 Viktoria Žiž-
kov – žáci st. U14
neděle 15. 2. 14.00 muži B – Ra-
dostín nad Oslavou
sobota 21. 2. 10.00 dorost st. – 
SFK Vrchovina
sobota 21. 2. 12.00 dorost ml. – 
SFK Vrchovina
sobota 21. 2. 14.00 muži A – FC 
Slovan Rosice
neděle 22. 2. 10.00 žáci st. U15 – 
Kohoutovice
neděle 22. 2. 14.00 muži B – Čás-
lavice
sobota 28. 2. 10.00 dorost st. – 
HFK Třebíč
sobota 28. 2. 12.00 dorost ml. – 
HFK Třebíč

sobota 28. 2. 14.00 muži A – FC 
Sparta Brno
neděle 1. 3. 10.00 žáci st. U15 – 
MFK Chrudim
neděle 1. 3. 11.45 žáci st. U14 – 
MFK Chrudim
neděle 1. 3. 14.00 muži B – Mo-
ravec
sobota 7. 3. 10.00 dorost st. – x
sobota 7. 3. 12.00 dorost ml. – x
sobota 7. 3. 14.00 muži A – Jind-
řichův Hradec
neděle 8. 3. 10.00 HFK Olomouc 
– žáci st. U15
neděle 8. 3. 11.45 HFK Olomouc 
– žáci st. U14
neděle 8. 3. 14.00 muži B – SK 
Okříšky
sobota 14. 3. 10.00 dorost st. – 
Blansko
sobota 14. 3. 12.00 dorost ml. – 
Blansko
sobota 14. 3. 14.00 žáci ml. U12 
– FC Vysočina Jihlava
sobota 14. 3. 14.00 SK Líšeň – 
muži A
neděle 15. 3. 10.00 žáci st. U15 – 
FC Vysočina Jihlava
neděle 15. 3. 11.45 žáci st. U14 – 
FC Vysočina Jihlava
neděle 15. 3. 14.00 muži B – TJ 
Jiskra Měřín
sobota 21. 3. 10.00 dorost st. – 
FC Žďas Žďár nad Sázavou
sobota 21. 3. 12.00 dorost ml. – 
FC Žďas Žďár nad Sázavou
sobota 21. 3. 14.00 muži B – Sa-
peli Polná
neděle 22. 3. 10.00 žáci st. U15 – 
1. SC Znojmo
neděle 22. 3. 11.45 žáci st. U14 – 
1. SC Znojmo

-fcvm-

ROZpis přípRavnÝCh Utkání tÝMů 
FC velké MeZiříčí
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V neděli 18. ledna proběhl v há-
zenkářské hale již tradiční turnaj 
veteránek. I letos se jednalo o tur-
naj s mezinárodní účastí. Domá-
cím hráčkám se v  letošním roč-
níku moc nedařilo a zbylo na ně 
nepopulární čtvrté místo. V prv-
ním utkání podlehly pozdějším 
vítězkám z  Pardubic. Druhý zá-
pas vyzněl lépe pro družstvo Bra-
tislavy. Domácí hráčky bodovaly 
až ve třetím utkání, kde porazily 
Háje Praha. V posledním utkání 
turnaje už nestačily na  pražský 
tým Střešovic. 
VM – Pardubice 8:15, Bratislava 
6:13, Háje Praha 9:7, Střešovice 
Praha 11:14.
Pořadí: 1. Pardubice, 2. Bratisla-
va, 3. Střešovice Praha, 4. Velké 
Meziříčí, 5. Háje Praha.
Hrály: Vránová Martina, Pacalo-
vá Lenka (7), Hladíková Denisa 
(10), Závišková Ilona (4/3), Bu-
ková Pavla (1), Jelínková Radka, 
Fischerová Michaela (2), Jahodo-
vá Alena (3), Blažková Jitka (1), 
Gebre Sellasie Jana, Babáčková 
Marcela (2), Hledíková Hana, 
Živčicová Jaroslava (4)

Jarči gratulujeme k  senzační-
mu výkonu po  návratu z  ma-
teřských povinností a  holkám, 
které tyto povinnosti právě 

plní nebo se na to teprve chys-
tají, přejeme hodně štěstí a  tě-
šíme se na jejich brzký návrat.

5. kolo nadstavbová část
O vítěze městské ligy
SK Netín – Agromotor VM 2:6
Řehoř, Dvořák – Toman 2, Mu-
cha 2, Kavina, Sýkora
1. HC Lukáš 4 4 0 0 19:11 8
2. Tech. služby VM 4 3 0 1 28:16 6
3. Sanborn VM 4 3 0 1 27:16 6
4. SK Omega VB 4 3 0 1 20:17 6
5. Agromotor VM 5 2 1 2 23:18 5
6. SK Netín 5 1 0 4 19:30 2
7. HC Pikárec 4 0 1 3 15:25 1
8. Horní Heřmanice 4 0 0 4 9:27 0

O postup do extraligy
NHÚ Balinka VM – SPL Rado-
stín nad Osl. 1:4
Komínek – Vítek, Pešek, Váša, 
Křeťan

SK Vídeň – HCF Dráhy VM 
4:7
Navrátil, Uhlíř, Pospíšil, Vídeň-
ský – Jeřábek, Slavík, Vítek, Šmí-
da 2, Hlavnička 2
1. SPL Radostín nad Osl. 4 4 0 0 21:5 8
2. SK Mostiště 4 4 0 0 24:10 8
3. Auto Dobrovolný VM 4 2 1 1 17:13 5
4. NHÚ Balinka VM 5 2 0 3 19:22 4
5. SK Afcon Kunšovec VM 3 1 1 1 10:15 3
6. HC Benetice 3 1 0 2 12:16 2
7. SK Vídeň 4 1 0 3 14:21 2
8. HC Ořechov 4 1 0 3 13:20 2
9. HCF Dráhy VM 5 1 0 4 18:26 2

O konečné umístění v 1. lize
(1. – 8. místo)
River VM – HC Křižanov 2:3
Kozina, Brychta – Glos, Kružík, 
Hudec

Kabadesign VM – SK Lavičky 
3:8
Číhal 2, Vacula – Štěpánek 3, Hejl 
3, Stupka, Nevěčný
Farma Měřín – HC Tasov 5:4
Kocanda 2, Láznička 2, Půža – 
Chlubna, Jaseňák, Robotka, Pá-
ral
1. SK Lavičky 4 4 0 0 20:6 8

2. Farma Měřín 4 3 0 1 14:10 6

3. River VM 4 2 0 2 17:16 4

4. HC Bory 4 2 0 2 16:17 4

5. HC Tasov 4 2 0 2 15:17 4

6. HC Křižanov 4 1 0 3 12:16 2

7. Kabadesign VM 4 1 0 3 15:21 2

8. SK Stránecká Zhoř 4 1 0 3 9:15 2

-vid-

Městská hokejová liga pokračuje

Veteránky házené mají ze zimního 
turnaje čtvrté místo

-jel

Dorost
HC Spartak Uherský Brod – 
HHK VM – odloženo

Utkání 19. kola bylo na žádost na-
šeho týmu odloženo pro velkou 
marodku. O  náhradním termínu 
se rozhodne v následujícím týdnu.

Starší žáci
HHK VM – SK HS Třebíč 4:4 
(3:1, 0:3, 1:0)
Branky a  asistence HHK: 5. 
Havliš (Šandera), 12. Sobotka 
(Šandera, Havliš), 15. Havliš (Šil-
poch), 59. Třeštík (Procházka). 
Sestava HHK: Pestr – Šandera, 
Šilpoch, Kratochvíl, Bezák – 
Třeštík, Havliš, Sobotka – Strádal 
D., Procházka, Křapa – Krčma. 
Rozhodčí: Rous – Strádal, Ti-
chý. Vyloučení: 6:4, využití: 0:1, 
v oslabení: 0:0. Střely na branku: 

25:36 (6:10, 9:18, 10:18). Diváci: 
35.
KL st. žáků po 4. kole nadst. části:
1. Ledeč n. Sáz. 3 3 0 0 43:15 6
2. Třebíč 3 2 1 0 16:7 5
3. Velké Meziříčí 4 1 1 2 13:31 3
4. Pelhřimov 4 0 0 4 3:32 0

Mladší žáci
HHK VM – SK HS Třebíč 1:7 
(0:3, 1:2, 0:2)
Branky a  asistence HHK: 35. 
Broža (Nesvadba V.). Sestava 
HHK: Juda P.  – Broža, Hejduk, 
Vildomec, Nesvadba J. – Švejda, 
Nesvadba V., Kuřátko – Chalupa, 

Zdvihal, Křikava Vít. Rozhodčí: 
Strádal, Tichý. Vyloučení: 2:7, 
využití: 0:1, v oslabení: 0:1. Střely 
na branku: 18:39 (6:9, 6:18, 6:12). 
Diváci: 35.
KL ml. žáků po 4. kole nadst. části
1. Pelhřimov 4 4 0 0 33:8 8
2. Třebíč 3 2 0 1 12:8 4
3. Velké Meziříčí 4 1 0 3 21:16 2
4. Ledeč n. Sáz. 3 0 0 3 5:39 0

V sobotu 31. 1. hrají ml. a st. žáci 
v Pelhřimově s týmy HC. Dorost 
jede v  neděli 1. 2. do  Brna, kde 
odehraje utkání s  týmem VSK 
Technika.

KL dorostu po 19. kole
1. Orlová 18 16 0 2 122:35 32
2. Brno 18 13 2 3 89:37 30
3. Val. Meziříčí 16 11 1 4 99:46 23
4. Hodonín B 20 9 1 10 80:106 19
5. Brumov-Bylnice 19 6 3 10 66:83 15
6. Kroměříž 17 6 1 10 59:70 13
7. Velké Meziříčí 21 3 2 16 53:120 8
8. Uherský Brod 17 3 0 14 35:106 6

-hhk-

Hokejoví starší žáci remizovali, mladší prohráli

O  víkendu 17.–18. 1. se konal 
v Novém Veselí mezinárodní tur-
naj mladších žáků LEDOPA Oil 
Cup 2015. Turnaj byl velmi kva-
litně obsazen, účastnilo se ho 9 
týmů z různých koutů republiky 
a jeden tým dorazil až z Polska. 
Naše mužstvo se v těžké skupině 
postupně střetlo s  celky Havlíč-
kova Brodu, Třeboně, Sokolnic 
a Strakonic.
V  prvním utkání s  HB jsme 
od prvních minut určovali tempo 
hry a s přehledem zvítězili 18:4.
Ve druhém střetnutí na nás čekal 
vedoucí celek Jihočeského kraje, 
a  to mužstvo Třeboně. V  zápase 
jsme od  začátku tahali za  kratší 
konec, výborně soupeři zachytal 
brankář a  naši střelci chvílemi 
hráli spíše vybíjenou. Procento 
úspěšnosti střelby bylo velice níz-
ké.  Nakonec jsme prohráli 9:15. 
V  dalším zápase jsme nastoupili 
pro změnu proti Sokolnicím – ve-
doucímu celku Jihomoravského 
kraje. Zápas byl velice vyrovnaný, 
výborně nám šlapala obrana, ale 
v  útoku jsme se trápili. Utkání 
nakonec skončilo spravedlivou 
remízou 8:8.
V  posledním zápase ve  skupině 
jsme se utkali se Strakonicemi, 
dalším kvalitním celkem, který je 
v  jihočeské tabulce hned za Tře-
boní. Výhra by nám zaručovala 
druhé místo ve skupině a  jistotu 

semifinále. Po  ospalém začátku 
jsme se rozjeli, kluci výborně do-
držovali taktické pokyny a po zá-
sluze jsme zvítězili 16:10.
V  semifinále proti nám nastou-
pil domácí celek Nového Veselí. 
V prvním poločase se nám bohu-
žel zranil Štěpán Fiala, ale na naší 
hře to nebylo až tak znát a zápas 
byl velice vyrovnaný. Na  konci 
nám rozhodčí velice přísně vy-
loučili našeho nejzkušenějšího 
hráče Vojtu Svobodu a  domácí 
v přesilovce urvali vítězství.
V  souboji o  třetí místo nás če-
kalo mužstvo Mělníku, v  tomto 
utkání nám už rychle docházely 
síly, proti fyzicky lepšímu soupeři 
jsme se velice těžko prosazovali 
a  nakonec jsme prohráli 10:14. 
Skončili jsme tedy na  celkovém 
čtvrtém místě.
Pořadí: 1. TJ Sokol Nové Veselí, 2. 
TJ Jiskra Třeboň, 3. 1. HC Wendy 

Mělník, 4. TJ Sokol Velké Mezi-
říčí, 5. Sokol Sokolnice, 6. Tatran 
Bohunice, 7. HBC Strakonice 
1921, 8. Sokol Újezd u Brna, 9. TJ 
Jiskra Havlíčkův Brod, 10. MSPR 
Siódemka Miedź Legnica (POL).
Celkově turnaj hodnotíme pozi-
tivně, k poháru a  medailím nám 
opět chyběl kousíček. Velmi dob-
ré výkony a bojovnost předváděli 
zejména Víťa Rohovský, Vojta 
Svoboda, Štěpán Fiala a  Lukáš 
Dobejval.
Sestava a branky: Vítězslav Ro-
hovský (3) – Vojtěch Svoboda 
(28), Štěpán Fiala (20), Lukáš 
Dobejval (11), Alex Cerkal (4), 
Matouš Malec (2), Alex Kuřátko 
(1), Tadeáš Bíbr, Jakub Borko-
vec, Lukáš Dobrovolný, Martin 
Poul. Trenéři: Petr Kaštan, Da-
vid Stoklasa. Vedoucí družstva: 
Vlaďka Horáková, Pavel Svobo-
da. 

Mladší žáci házené skončili na Ledopa 
Oil Cupu čtvrtí

-kaš-

FC Velké Meziříčí – TJ Spartak 
Velká Bíteš 7:1 (4:1)
Branky: 9. 21. 29. a 66. Durajka, 
27. Vyskočil, 56. Simr, 86. Pokor-
ný – 39. Škorpík.
Sestava FC Velké Meziříčí: Invald 
(Simandl) – Bouček, Mucha P., 
Šimáček, Krejčí – Pokorný, Du-
rajka, Smejkal, Berka, Vyskočil 

– Simr, střídali Souček, Vítek.
Sestava TJ Spartak Velká Bíteš: 
Janoušek – Kerbr, Střecha, Pelán, 
Horký – Kubec, Dvořák, Valsa, 
Škorpík, Neruda – Pokorný, stří-
dali Mucha O., Rozum, Kopáček, 
Ivančík. Rozhodčí – Porubka, 
Rosický, Myška. ŽK – bez. Divá-
ci – 15.

Zahajovací přípravné utkání 
prvního týmu mužů velkomezi-
říčského fotbalového klubu při-
neslo vítězství domácích, kteří 
až na  úvodních patnáct minut 
měli po celé utkání převahu, již 
dokázali střelecky zužitkovat.
Další odehrají v  sobotu s  jih-
lavskou juniorkou.

Fotbalisté odstartovali přípravu

-myn-

Lyžařskou školu na Fajťáku děti v neděli zakončily závoděním a soutěžemi

Po dvaceti výukových hodinách skončila závody a soutěžemi lyžařská škola. Všichni zúčastnění obdrželi diplomy a drobnosti od Ski klubu Velké Meziříčí. Foto: Petr Zezula
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Noviny Města Velké Meziříčí, založeny v roce 1919. Vycházejí pro oblast Velkomeziříčska, Velkobítešska, Měřínska, Křižanovska a Tasovska – každý týden ve středu. Vydavatel Jupiter club, s. r. o., 100% vlast-
ník Město Velké Meziříčí, IČO: CZ46967036. Evidenční číslo MK ČR E 11 305. 

Adresa a sídlo redakce: Jupiter club, s. r. o., Náměstí 17, 594 01 Velké Meziříčí, redakční tel. 566 782 007–9, mobil: 732 203 787, 739 100 979. E-mail: velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz. www.velkomeziricsko.cz. Pracovní doba: úterý–pátek 
8.00–15.30. (Pondělí není úřední den.) 
Tisk Samab Brno. Drobná barevná odchylka tisku není na závadu. Sazba redakce týdeníku Velkomeziříčsko. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Redakce si u došlých příspěvků, u nichž nezodpovídá za správnost uvedených údajů, vyhrazuje 
právo úpravy. Otištěné názory čtenářů nemusejí být shodné se stanoviskem redakce. Články označené PI jsou placená inzerce. Novinová uzávěrka je v pátek ve 12.00, sportovní strany v pondělí ve 12.00. 
Obsah novin je chráněn autorským právem, které vykonává vydavatel. Jakékoliv užití článků a fotografií z tištěné či elektronické podoby týdeníku Velkomeziříčsko včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování obsahu je bez písemného souhlasu vyda-
vatele – JUPITER CLUB, s. r. o., Velké Meziříčí – ZAKÁZÁNO.

®

kdy a kaM

Velkobítešský Spartak padl. Derby vyznělo jednoznačně pro HHK

Na hokej na zimní stadion VM 
v sobotu 31. ledna v 17.30 HHK 
Velké Meziříčí muži A  – Dyna-
miters Blansko HK

Na  házenou do  haly za  Svět-
lou v  sobotu 31. ledna od  9.00 
do 17.00 přípravný turnaj mlad-
ších dorostenců 

-hhk-

Eliška Koudelová při střelbě. Foto: Jaroslav Hugo Týmy starších a mladších dorostenek házené. Foto: Jaroslav Hugo

Poslední herní prověrkou před 
jarní částí druholigových soutěží 
byl domácí dorostenecký turnaj. 
Celkově šest týmů se jednokolo-
vě utkalo v půlhodinových sou-
bojích. Nejlépe si vedl domácí 
tým starších dorostenek, kte-
rý nejprve herně předčil celek 
starších dorostenek DHK Baník 
Most 15:10 a následně nezaváhal 
ani v  souboji s  oblastním riva-
lem Havlíčkovým Brodem 19:13. 

Povinné vítězství nad mladšími 
dorostenkami Černých andělů 
17:9 nás pak přivedlo do  pří-
mého boje o  turnajové prven-
ství proti dosud neporaženému 
družstvu Jindřichova Hradce. 
Jak již se stává tradicí… opět 
jsme od  úvodních minut „ta-
hali“ za  mnohem kratší konec. 
Od  dvacáté minuty jsme již za-
čali mít herně i brankově navrch 
a ve zbývající hrací době si dob-

rým kolektivním výkonem a ze-
jména taktickou hrou pohlídali 
dvoubrankový náskok 16:14.
Druhý domácí celek mladších 
dorostenek v  dopoledním pro-
gramu nejprve po  dramatické 
koncovce „vydřel“ bod se stejně 
starými Severočeškami 11:11. 
Následně podlehl až ve  druhé 
části souboje hráčkám od  Vaj-
garu 10:18. Hodně dramatické 
utkání s  hororovou koncovkou, 

tentokráte bez zisku bodu, jsme 
odehráli proti mosteckým star-
ším dorostenkám 15:16. Poslední 
turnajové vystoupení s  hráčka-
mi Havlíčkova Brodu jsme ro-
zehráli výborně, místy vedli až 
pětigólovým rozdílem. V  závěru 
nás soupeř vysunutou obranou 
donutil k  častějším individuál-
ním chybám. Šťastnou brankou 
Havlbrodské po závěrečném sig-
nálu z devítimetrového trestného 

hodu srovnaly skóre a oba soupe-
ři se tak rozešli smírně 13:13.
V  sobotu 31. ledna vstoupíme 
do jarní části druholigové soutě-
že starších dorostenek soubojem 
právě na palubovce Jiskry Havlíč-
kův Brod. 
Hrály: Syptáková Veronika, Vá-
vrová Michaela, Blažková Vero-
nika, Šabacká Jarmila – Škrdlová 
Renata (16), Závišková Kateřina 
(16), Studená Kateřina (12), Do-

ležalová Romana (11), Koudelo-
vá Eliška (10), Janečková Denisa 
(10), Sedláčková Klára (9), Ne-
jedlá Michaela (7), Cahová Kris-
týna (7), Patočková Hana (7), 
Rymešová Andrea (5), Homo-
lová Michaela (3), Matoušková 
Zuzana (2), Vašínová Johana (1), 
Zedníčková Michaela. Trenéři 
Záviška, Škrdlová I., Partlová E., 
Zedníčková R.

-záv-, foto: Jaroslav Hugo

Starší dorostenky házené završily přípravu vítězstvím na domácím turnaji

HC Spartak Velká Bíteš – HHK 
VM 1:6 (0:0, 1:4, 0:2)
Branky a  asistence: 31. Babic 
– 21. Šerý (Krča, Křenek), 23. 
Křenek (Sobotka, Krča), 26. Bula 
(Pejchal), 28. Pejchal (Bula), 41. 
Křenek (Krča, Sobotka), 53. Kře-
nek (Sobotka, Krča). Sestava HC 
Spartak VB: Musil (26. Alexa) 
– Babic, Košecký, Šidák, Veselý, 
Kožár, Pospíšil, Štěpánek, Petrč-
ka, Buďa, Touška, Pospíšil, Trn-
ka, Touška. Sestava HHK VM: 
Wolf (Juda J.) – Střecha L., Šerý, 
Burian V., Vlašín, Ambrož, Von-
dráček – Krča, Křenek, Sobotka 
– Pejchal, Marek, Bula – Štěpá-
nek, Fila, Kudláček J. – Střecha 
F. Rozhodčí: Honza – Bačák, 
Olšar. Vyloučení: 5:47, využití: 
1:1, v oslabení: 0:0. Střely: 29:30 

(9:8, 10:9, 10:13). Diváci: 103.
Ve 20. kole krajské ligy JM a ZL 
zajíždělo první mužstvo HHK 
k derby do Velké Bíteše. Proti tra-
dičnímu rivalovi se v posledních 
dvou letech moc nedaří, a tak od-
jížděl tým s odhodláním nepříz-
nivou statistiku aspoň pozměnit.
V první třetině se hrál rychlý kom-
binační hokej, kterému chyběly 
pouze góly. Několik šancí měli jak 
domácí, tak naši hráči. Na  obou 
stranách se několikrát vyznamena-
li dobrými zákroky oba gólmani.
To, co chybělo tomuto derby 
v první části, přišlo hned v úvodu 
druhé třetiny. Běžela 21. minuta, 
kdy se po přihrávce Michala Krči 
a Davida Křenka prosadil nádher-
nou střelou od modré Kamil Šerý. 
Ten si zpracoval kotouč a střelou 

zápěstím prostřelil vše, co mu 
stálo v  cestě – 0:1. Domácí tým 
byl po prvním gólu jako opařený. 
Během následující minuty rozto-
čil pořádný kolotoč první útok. 
Nejprve na  začátku 23. minuty 
spálil jasnou tutovku Davidovi 
Křenkovi fantastickým zákrokem 
brankář domácích Musil, který 
vymrštil beton a  vytěsnil kotouč 
nad domácí svatyni. Tlak našich 
svěřenců se stále stupňoval. Ješ-
tě v  té samé minutě to bylo 0:2. 
Po  přihrávce Michala Krči a  Lu-
káše Sobotky vymetl levou šibe-
nici domácí svatyně David Kře-
nek. Ve  24. minutě se v  oslabení 
dostal do  šance Petr Fila, který 
nastřelil břevno domácí branky. 
V  oslabení se domácí do  žádné 
vyložené šance nedostali. Ve  26. 

minutě zavezl do útočného pásma 
kotouč Martin Pejchal, který jej 
přihrál po  brankové čáře na  vol-
ného Honzu Bulu, jenž pohotově 
zametl puk do branky – 0:3. Dílo 
zkázy prvních deseti minut druhé 
periody dokonal Martin Pejchal, 
který ve 28. minutě zvýšil na 0:4. 
Asistenci na gólu měl Honza Bula. 
V  polovině utkání měli domácí 
přesilovku, ve které vstřelili jediný 
gól. Nutno podotknout, že se ko-
touč do branky dostal po nešťast-
né teči našeho hráče – 1:4. Ve dru-
hé desetiminutovce druhé třetiny 
již gól nepadl, a  tak náš tým od-
cházel do  kabiny s  komfortním 
náskokem tří gólů.
Vstup do třetí části nám opět vy-
šel na výbornou. Uběhlo 20 vte-
řin a opět jsme se mohli radovat 

z  gólu. Po  nádherné spolupráci 
prvního útoku, kdy Lukáš So-
botka zavezl kotouč do  útočné-
ho pásma, předal ho najetému 
Michalovi Krčovi, a  ten zpětnou 
přihrávkou našel volného Davi-
da Křenka. Posledně jmenovaný 
střelou k levé tyčce zvýšil na 1:5. 
V 54. minutě dal výsledku koneč-
nou podobu, svým hattrickem 
v utkání, David Křenek. Asistenci 
si připsali Lukáš Sobotka a  Mi-
chal Krča.
Okresní derby tak po delší době 
jednoznačně vyznělo pro náš 
tým, který si připsal velmi cenné 
tři body do tabulky. 
Další utkání čeká naše mužstvo 
v  sobotu 31. ledna v 17.30 proti 
týmu Dynamiters Blansko HK. 
Ostatní výsledky 20. kola: Štika 

Rosice – HK Hokej Šumperk 3:4, 
HC TJ Šternberk – HC Uherský 
Ostroh 3:8, HC Uničov – HC 
Uherské Hradiště 6:3, HC Spar-
tak Uherský Brod B – HK Kro-
měříž 1:11, Dynamiters Blansko 
– HC Spartak Uherský Brod A – 
odloženo, SK Minerva Boskovice 
– volno.
Jihomoravská konference
1. Šumperk 18 8 3 0 7 88:66 30
2. V. Meziříčí 19 8 0 6 5 77:65 30
3. Uničov 18 8 2 1 7 93:83 29
4. Boskovice 17 8 2 0 7 76:68 28
5. Rosice 18 9 0 1 8 55:63 28
6. Blansko 16 8 1 1 6 56:61 27
7. Šternberk 18 6 2 2 8 74:80 24
8. V. Bíteš 18 6 1 3 8 71:69 23

Zlínská konference
1. Uherský Ostroh 19 11 3 2 3 108:72 41
2. Kroměříž 18 11 1 0 6 114:66 35
3. Uherský Brod A 18 9 2 1 6 73:63 32
4. Uherské Hradiště 17 5 2 1 9 72:80 20
5. Uherský Brod B 18 0 0 1 17 43:164 1

ST VM – TJ Jiskra Havlíčkův 
Brod 10:4
Body: Řikovský Aleš 3/0, Pokor-
ný Jan 3/0, Maštera Martin 2/1, 
Kampas Jan 1/2. 
Čtyřhra: Pokorný, Maštera.
ST VM – TJ CHS Chotěboř 10:5
Body: Klíma Petr 4/0, Kampas 
Jan 3/0, Prachař Vít 1/2, Zelený 
David 0/3. 
Čtyřhry: Klíma, Kampas, Zelený, 
Prachař.
SK Nové Dvory – ST VM B 8:10
Body: Maštera Martin 4/0, Kam-
pas Jan 4/0, Klíma Tomáš 1/3, 
Buk Martin 0/4. 
Čtyřhra: Maštera, Kampas.
ST VM C – Orel Bystřice nad 
Pernštejnem 10:8

Body: Dvořák František 2/1, 
Bednář Ivan 1/0, Kořínek Stani-
slav 2/2, Juda Zdenek 2/2, Zelený 
David 2/2. 
Čtyřhra: Bednář, Zelený.
TJ Řečice – ST VM D 10:8
Body: Klíma Tomáš 3/1, Hrůza 
Vlastimil 3/1, Vodák Petr 1/3, 
Zelený Tomáš 0/4. 
Čtyřhra: Klíma, Hrůza.
ST VM E – TJ Spartak Velká Bí-
teš D 18:0
Body: Holík Vratislav 4/0, Hrůza 
Vlastimil 4/0, Kališ Petr 4/0, Mi-
nařík Jakub 4/0. 
Čtyřhry: Holík, Kališ, Hrůza, Mi-
nařík.
Osm bodů do  tabulky bylo pro 
naše stolní tenisty povinností. 

V  sobotním domácím dvojkole 
jsme tento úkol zvládli a dvakrát 
zvítězili. Oslabený Havlíčkův 
Brod přicestoval do  herny bez 
dvou základních hráčů sestavy. 
To se také projevilo v  jednotli-
vých dvouhrách. Hosté našemu 
tempu nestačili, vše jsme měli 
pod kontrolou a dokráčeli k po-
hodlnému vítězství 10:4. Druhý 
duel byl podobný jako ten prv-
ní. Boj o  divizi začíná vrcholit, 
stále vedeme o  dva body nad 
Chmelnou. Příští dvojkolo nás 
čeká venkovní utkání v  Jemnici 
a Třešti. Zejména Jemnice nebu-
de snadnou kořistí, jako jediná 
nám dokázala v  první půlce se-
brat body za remízu na domácích 

stolech. Naše ostatní družstva 
si připisovala také výhry, pou-
ze tým D podlehl v  Řečici těsně 
10:8. Rezerva se nadřela v  No-
vých Dvorech, ale nakonec si 
odvezla plný počet bodů. Problé-
my s výhrou mělo také družstvo 
C, kde šťastný konec se přiklonil 
na naši stranu. V poslední dvoj-
hře zazářil Dvořák, prohrával 1:2 
na sety, dokázal nepříjemný stav 
otočit na  3:2. Tím uhrál posled-
ní desátý výherní bod. Nejmen-
ší družstvo deklasovalo Velkou 
Bíteš D 18:0. Jasně bylo vidět, 
jak těžké to mají právě začínající 
mladí hráči z  Velké Bíteše, kteří 
nastupují prvním rokem závodně 
v okresní soutěži.

Týmy stolních tenistů o víkendu vítězily

-pk-

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
Po 2. 2. 10.00–11.30
Út 3. 2. 15.15–16.45
St 4. 2. 10.00–11.30
Čt 5. 2. 17.00–18.30
Pá 6. 2. 10.00–11.30
So 7. 2. 14.15–15.45
Ne 8. 2. 14.00–15.30
Út 10. 2. 15.15–16.45

Čt 12. 2. 17.00–18.30
So 14. 2. 13.30–15.00
Ne 15. 2. 13.30–15.00
Út 17. 2. 15.15–16.45
Čt 19. 2. 17.00–18.30
So 21. 2. 14.15–15.45
Ne 22. 2. 14.00–15.30
Út 24. 2. 15.15–16.45
Čt 26. 2. 17.00–18.30
So 28. 2. 13.30–15.00
Ne 1. 3. 14.30–16.00
Bruslící 20 Kč, doprovod 10 Kč

Veřejné bruslení i na jarní prázdniny


