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DNES
kompletní seznam ordinač-
ních hodin velkomeziříč-
ských lékařů ― viz strana 3

Zákaz návštěv v nemocnicích 
Až do odvolání platí zákaz návštěv na jednotkách in-
tenzivní péče chirurgického a interního oddělení 
a také na ARO novoměstské nemocnice.

Také v jihlavské i třebíčské nemocnici jsou kvůli 
chřipce zakázány návštěvy. 

Více informací o aktuálním stavu najdete na webo-
vých stránkách zdravotnických zařízení.  

Zasedání 
Zastupitelstva města

17. 2. 2015
Více strana 6 

Velkomeziříčská radnice začát-
kem února zahájila vydávání 
objednaných kompostérů lidem.

Zájemci o domácí kompostování, 
kteří se před rokem a půl přihlásili 
na městském úřadě, si kompostér 
o objemu 900 litrů mohou vyzve-
dávat během tohoto měsíce každé 
pondělí od 8.00 do 17.00 a úterý 
od  8.00 do  15.00 v  areálu Tech-
nických služeb na  Karlově – ob-

čanský průkaz a číslo parcely, kde 
bude kompostér umístěn, s sebou. 
Město má připraveno k  rozdání 
celkem pět set kompostérů. 
„Během minulého týdne si je 
zatím vyzvedlo asi 160 přihláše-
ných,“ informovala Zdislava Fial-
ková z odboru životního prostředí 
radnice a dodala, že zbývající zá-
jemci by tak měli učinit do konce 
února. Kompostér zdarma město 
nabídlo majitelům parcely v kata-

strálním území Velkého Meziříčí 
nebo jeho místních částí, a to díky 
evropské dotaci z operačního pro-
gramu Životní prostředí.
Domácí kompostování může sní-
žit množství odpadu vyhazované-
ho z domácností a posléze ukláda-
ného na skládkách až o polovinu. 
Biologický odpad tvoří váhově 
největší část komunálního odpa-
du, kterou může každý obyvatel 
rodinného domu či majitel zahra-
dy jednoduše svépomocí zpraco-
vat na  kvalitní kompost a  vrátit 
jej coby přírodní hnojivo zpátky 
do půdy. 
Na  jeho výrobu lze využít prá-
vě rostlinných zbytků z  přípravy 
jídel, zbytků z  pěstování plodin 
na zahradě či na poli, větví, pose-
čené trávy, shrabaného listí, hnoje 
z chovu hospodářských zvířat…
Jak vyrobit kvalitní kompost se 
každý dozví v  brožuře, kterou 
obdrží od  pracovnic odboru ži-
votního prostředí při vyzvednutí 
kompostéru. Spolu s  ní dostane 
i návod na jeho montáž.
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Milovníci vlaků a modelářství 
si mohli užít výstavu modelo-
vých železnic. 

Připravili ji členové Klubu želez-
ničních modelářů Velké Meziříčí 
v suterénu základní umělecké ško-
ly od pátku 30. ledna do neděle 8. 
února. Během deseti dnů ji navští-
vilo na 900 zájemců. Jeden přijel 
dokonce až z Belgie. Návštěvníci 
výstavy se přenesli do  konce se-

dmdesátých let minulého století 
na  neelektrizovanou dvouko-
lejnou trať Československých 
státních drah, kde lze nalézt na-
příklad stanici Komonice, či také 
lokální trať se zastávkou Martini-
ce a  koncovým starým nádražím 
Velké Meziříčí.
Po  kolejišti – ve  tvaru písme-
ne U  o  rozměrech 1×18 metrů 
a  s  délkou kolejí 115 metrů – se 
proháněly modely odpovídající 

dané době, tedy parní a motorové 
lokomotivy a vozy, na silnicích kři-
žujících železniční trať pak osobní 
a  nákladní vozy, vše podle sku-
tečných vzorů československých 
konstrukcí. „Modelů z  této doby 
se moc koupit nedá, stavíme si je 
proto převážně sami dle tehdejší 
reality,“ říká jeden z dlouholetých 
členů velkomeziříčského Klubu 
železničních modelářů Pavel Stup-
ka. Pokračování na straně 4

V regionu již deset let působí místní 
akční skupina MOST Vysočiny

Pokračování na straně 4

Výstava zaujala děti i dospělé. Foto: Martina Strnadová. Další fotky najdete 
na straně 4 a na našem webu.

Lidé už si vyzvedávají kompostéry
Chceme-li zhodnotit uplynulé 
desetileté působení Místní 
akční skupiny (MAS) v regionu 
Velkomeziříčsko–Bítešsko, měli 
bychom se zamyslet nad tím, 
zda úsilí, které bylo vynalože-
no, odpovídá výsledkům naší 
práce.

MAS byla založena 7. 10. 2004 
v  Pavlínově a  jejímu založení 
předcházely desítky hodin pří-
pravy pod vedením ing.  Jana 
Fialy. Ten 23 zakladatelů obecně 
prospěšné společnosti (o. p.  s.) 
zasvěcoval do  metod, které jsou 
v  rámci činnosti MAS uplatňo-
vány. A  to zejména metoda LE-
ADER, což je finanční nástroj 
EÚ, zaměřený na podporu a roz-
voj venkova. O této metodě jsme 
vás již několikrát v průběhu mi-
nulého roku informovali. V prvé 
řadě jsme společně hledali, jak 
o. p.  s. pojmenovat a  po  mnoha 
návrzích byl vybrán název MOST 
Vysočiny, jako symbol spoluprá-

ce a spojení představující základ-
ní pilíř partnerství. V  současné 
době představuje území MAS 59 
obcí a téměř 35 tisíc obyvatel (viz 
mapka na straně 4).
Na přelomu let 2004–2005 se MAS 
MOST Vysočiny o. p.  s. zapojila 
do celé řady programů, ve kterých 
úspěch znamenal zisk finančních 
prostředků pro její činnost, ale pře-

devším pro občany území Velko-
meziříčsko–Bítešsko. V  rekordně 
krátkém čase se v r. 2005 podařilo 
zapojit do  programů ministerstva 
zemědělství LEADER ČR a  LE-
ADER+ (realizace strategie 2007–
2013). V  témže roce MAS uspěla 
v operačním programu MZe s pro-
jektem Most partnerství Vysočiny.

Hotelová škola Světlá a Střední 
odborná škola řemesel Velké 
Meziříčí se stala v roce 2014 je-
dinou školou ve Velkém Meziří-
čí, která nabízí jak maturitní 
„M“ obory hotelnictví, obchod-
ní akademie a „L“ podnikání, 
tak i učební obory „H“ – tříleté 
s výučním listem.

Mezi tyto obory vzdělávání, které 
se právě vyučují, patří: opravář 
zemědělských strojů, mecha-
nik opravář motorových vozi-
del, elektrikář a kuchař – číšník. 
Tento výčet však není konečný 
a škola nabízí a zabezpečuje i dal-
ší učební obory: obráběč kovů, 
strojní mechanik, pekař, řezník – 
uzenář, zedník. Z oborů skupiny 
„E“ nabízí: strojírenské práce, ze-
mědělské práce, stravovací a uby-
tovací služby.

Změna statutu 
organizací nastala 
loni
Změna statutu organizací nastala 
1. 7. 2014, kdy proběhlo oficiál-
ní sloučení dvou místních škol 
s více než stoletou tradicí – Ho-
telová škola Světlá a  Obchodní 
akademie a  Střední škola ře-
mesel a  služeb. Pro obě školy to 
znamenalo přizpůsobení se no-
vým zkušenostem, poznatkům 
a  potřebám. Jak řekla ředitelka 

Mgr.  Marie Paľovová: „Začát-
ky pro nás budou jistě těžké, ale 
budu brát školy jako jeden ce-
lek, který budu chtít zachovat 
a  rozvíjet. Pevně věřím, že jako 
jediná odborná škola v  rámci 
velkomeziříčského regionu bude 
podporovaná ze strany města, ale 
především ze strany svého zřizo-
vatele Kraje Vysočina.“
Pro další rozvoj je důležité našim 
budoucím studentům, ale i široké 
veřejnosti ukázat a nabídnout po-
žadované učňovské obory a pře-
svědčit zástupce podnikatelských 
subjektů, že umíme a  chceme 
vychovávat kvalifikované pracov-
níky, kteří mají pro budoucí po-
volání předpoklady.

Školu si prohlédl 
i starosta
O  tom se přesvědčil starosta 
Velkého Meziříčí ing. Radovan 
Necid, který v pondělí 26. ledna 
2015 osobně navštívil společně 
se zástupci školy Mgr. Milanem 
Veberem a Bc. Hanou Lavickou 
středisko odborného výcviku 
na ulici Zahradní.
Prošel areál a  důkladně se se-
známil s  prostory, ve  kterých 
probíhá praktické vyučování. 
Zhlédl práci učňů a  diskuto-
val s  nimi především o  jejich 
uplatnění na  trhu práce. Žáci 
byli mile překvapeni zájmem 

starosty o  jejich práci, ale i o  je-
jich potřeby a  problémy. Během 
prohlídky starosta několikrát 
zdůraznil důležitost zachová-
ní tohoto typu školy ve  Velkém 
Meziříčí a vyzdvihl nutnost spo-
lupráce učňů se zdejšími firma-
mi. Podniky a  firmy potřebují, 
hledají a  oceňují kvalifikované 
pracovníky, kteří byli na  škole 
tohoto typu po léta vychováváni, 
a dle přesvědčení starosty je třeba 
v této nastolené tradici pokračo-
vat.
Zaujaly jej všechny nabíze-
né obory, u  každého nacházel 
uplatnění na zdejším trhu prá-
ce. Dále hovořil o  navrácení 
a  rozšíření učebních oborů, 
jako jsou například kabelář 
nebo výtahář, ve  kterých byli 
v našem městě po léta vychová-
váni kvalifikovaní pracovníci. 
Hledal spojení mezi učební-
mi obory a  zdejšími podniky. 
U  oboru vzdělání opravář ze-
mědělských strojů pod vede-
ním učitele odborného výcviku 
Jaroslava Blahy zhlédl práce 
žáků – výrobky z  ručního ob-
rábění, výrobky ze soustružení 
a  v  neposlední řadě výrobky 
z kování, jako je například kra-
ml nebo oko. Jejich dovednosti 
jsou v dnešní době uplatnitelné 
ve výrobě, opravárenských pro-
vozech a servisech. 

Sloučení škol garantuje zachování 
nabídky vzdělávacích oborů

Text a foto: Martina Strnadová

Pokračování na straně 4

Výstava modelů vlaků přilákala devět 
stovek dětí i dospělých
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Pojišťovna viní lékaře z bezdůvodného obohacování, ten se nařčení brání

Informace o  neoprávněném 
postupu poskytovatele zdravot-
ních služeb

Vážený pane starosto,
dovolujeme si obrátit se na  Vás 
s  informací o  neoprávněném po-
stupu poskytovatele zdravotních 
služeb – MUDr. Stanislava Zema-
na, IČZ: 84703000, který provo-
zuje gynekologickou ambulanci 
ve Velkém Meziříčí, Vrchovecká 1.
V současné době nás opakovaně 
kontaktují naše klientky a  infor-
mují nás o  skutečnosti, že při 
objednání se ke  svému registru-
jícímu lékaři, MUDr.  Stanislavu 
Zemanovi, jsou dopředu upo-
zorňovány na  skutečnost, že jim 
bude za  poskytnutou preventiv-
ní prohlídku zároveň účtována 
hotovostní platba 200 Kč, a  to 
s  odůvodněním, že zdravotní 
pojišťovna tuto zdravotní službu 
plně nehradí. Obdobně postu-
puje jmenovaný poskytovatel 
zdravotních služeb i  při ošetřo-
vání těhotných žen, od  kterých 
požaduje za  zdravotní služby 

plně hrazené z prostředků veřej-
ného zdravotního pojištění ještě 
vyšší částky. Od  našich klientek 
jsme obdrželi již několik dopisů, 
jejichž součástí byly i  příjmové 
pokladní doklady, které dokazují, 
že k výše uvedenému jednání ze 
strany poskytovatele zdravotních 
služeb skutečně dochází.
Poskytovatel zdravotních služeb 
byl námi opakovaně písemně 
upozorněn na  to, že účtováním 
částky 200 Kč za poskytnutí pre-
ventivní prohlídky jedná pro-
tiprávně – v  příkrém rozporu 
s ustanoveními zákona č. 48/1997 
Sb., o  veřejném zdravotním po-
jištění, a rovněž v rozporu s plat-
nými smluvními ujednáními. 
V případě preventivní prohlídky 
totiž jde o zdravotní službu plně 
hrazenou z prostředků veřejného 
zdravotního pojištění, přičemž 
poskytovatel nemá právo za tyto 
hrazené služby přijmout od  po-
jištěnce žádnou úhradu – v opač-
ném případě vzniká na jeho stra-
ně bezdůvodné obohacení. Nad 
rámec uvedeného dochází tímto 

jednáním poskytovatele rovněž 
k poškozování klientek VZP ČR, 
ale i dobrého jména a pověsti sa-
motné pojišťovny.
Ve  výše uvedené souvislosti by-
chom Vás proto chtěli informo-
vat, že v  současné době činíme 
veškeré kroky, abychom tomuto 
nežádoucímu jednání zamezili. 
O  neoprávněném postupu po-
skytovatele zdravotních služeb 
byli informováni rovněž vrchol-
ní zástupci České gynekologické 
a  porodnické společnosti, na  je-
jichž stanovisko v současné chvíli 
čekáme.
Vážený pane starosto, závěrem 
bychom si dovolili požádat Vás 
o  informování ostatních členů 
Vašeho zastupitelstva a  rovněž 
o  zvážení možnosti o  tomto ne-
přípustném jednání lékaře infor-
movat veřejnost prostřednictvím 
místního tisku.
Podáváme tuto zprávu a  jsme 
s pozdravem. 
Ing. Jiří Kořínek, ředitel RP Brno, 

pobočky pro Jihomoravský kraj 
a Kraj Vysočina VZP ČR

Kontrolovali zabezpečení vstupu do škol ve městě
Velkomeziříčská Základní škola 
Oslavická bude mít nové zabez-
pečení vstupu. Na nového elek-
trického vrátného radní vyčlenili 
šedesát dva tisíce korun.

Vedení Velkého Meziříčí zjiš-
ťovalo, jaké je zabezpečení škol 
zřizovaných městem proti vstupu 
osob, které v objektech nemají co 
dělat. Zvýšený zájem o tuto pro-
blematiku vyprovokovala loňská 
nešťastná událost ve  Žďáře nad 
Sázavou, kde psychicky nemoc-
ná žena vnikla do budovy školy, 

ohrožovala studenty a  jednoho 
zabila. „I na základě toho, co se sta-
lo ve Žďáře nad Sázavou, místosta-
rosta s  vedoucím odboru školství 
zkontrolovali všechny školy a nej-
horší situace byla na  Oslavické,“ 
potvrdil starosta Radovan Necid.
„Zjistili jsme, že tato škola má sys-
tém, který tam funguje asi kolem 
dvanácti let, už je nefunkční, ne-
odpovídá novým parametrům,“ 
sdělil místostarosta Josef Komínek 
a  dodal, že škola sice prošla před-
chozí kontrolou školní inspekce, 
ale i tak její vedení požádalo město 

o finance na nového vrátného. „Ten 
bude už samozřejmě s  kamerou 
(videotelefon), aby bylo vidět, kdo 
do školy přichází,“ popsal místosta-
rosta. Ostatní základní školy mají 
zabezpečení dostačující. „Odpovídá 
běžným standardům, i  když ‚her-
meticky‘ žádná škola samozřejmě 
uzavřena není a ani nikdy nebude,“ 
podotkl vedoucí odboru školství 
městského úřadu Pavel Stupka. 
Podle něj například zejména mateř-
ské školy potřebují mít pro rodiče 
otevřeno ráno, v poledne i odpole-
dne. V jejich případě je proto nej-

lepší řešit tuto potřebu osobním 
dozorem zaměstnance u  vchodu.

Inspekce zjistila 
otevřenou školu 
ve dvou případech
Kontroly zabezpečení škol plošně 
v  ČR a  tedy i  ve  Velkém Meziří-
čí prováděla před časem i  Česká 
školní inspekce. „Náš inspektor 
ve Velkém Meziříčí kontroloval zá-
kladní školy Sokolovská, Oslavická, 
Školní, mateřské školy, základní 
uměleckou školu, základní školu 

a praktickou školu, hotelovou ško-
lu, gymnázium a výchovný ústav,“ 
vyjmenoval ředitel inspektorátu 
v Kraji Vysočina Milan Pohl a do-
plnil, „máme v záznamu dvě zjiště-
ní. V době, kdy školy navštívil náš 
inspektor, bylo otevřené gymnázi-
um a základní umělecká škola. “ 
Ředitel gymnázia Aleš Trojánek 
plánuje řešit zabezpečení vstupu 
studentů a zaměstnanců do školy 
například pomocí čipové karty. Ře-
ditel ZUŠ Martin Karásek sdělil, že 
systém individuální výuky na jejich 
škole ani neumožňuje budovu zce-

la uzavřít. „Řešíme to spíš osobním 
dohledem školníka, učitelů i za 
spolupráce rodičů,“ říká Karásek.
Celkový závěr školní inspekce zní, 
že zabezpečení škol ve  Velkém 
Meziříčí je obstojné, bez problé-
mů. Školy byly buď zamčené, nebo 
vstup kontroloval školník či jiný 
zaměstnanec. Žádný předepsaný 
standard zabezpečení dosud stejně 
ani neexistuje. M. Pohl připustil 
možnost, že na  základě výsled-
ků těchto kontrol školní inspek-
ce do  budoucna nějaký předpis 
vznikne. Martina Strnadová

Lidé diskutovali o úpravě zeleně

Text a foto: Martina Strnadová

Setkání velkomeziříčského sta-
rosty s občany města proběhlo 
minulý čtvrtek v Jupiter clubu. 

Tentokrát mělo předem dané 
téma – regeneraci zeleně ve  měs-
tě. Zájemci dostali opět možnost 
prodiskutovat detaily projektu, 
jehož realizace je v současné době 
ve Velkém Meziříčí v běhu. Projekt 

s evropskou dotací řeší návrh kom-
plexní regenerace zeleně ve vybra-
ných lokalitách intravilánu města. 
Péče o stávající stromy a keře, ká-
cení i  nová výsadba se dotknou 
Bezděkova, Čechových sadů, Hor-
noměstské, Sokolovské a  hřbitova 
na Karlově. Akce by měla být do-
končena do závěru léta 2015. Pro-
jekt zpracovala firma Greenberg. 

Představen veřejnosti a diskutován 
s občany byl poprvé koncem roku 
2011. Některé návrhy se nesetkaly 
s  pochopením lidí, a  realizovány 
proto nebudou – například kácení 
tújové aleje při vstupu na  hřbitov 
na Karlově. Další připomínky a do-
tazy zazněly i minulý týden. Bližší 
informace příště.

Všeobecná zdravotní pojišťovna 
zaslala starostovi Velkého Mezi-
říčí dopis, v němž jej žádá, aby 
informoval zastupitele i veřej-
nost o neoprávněném postupu 
jednoho poskytovatele zdravot-
ních služeb ve Velkém Meziříčí. 
Radovan Necid jej naší redakci 
předal ke zveřejnění.

Ředitel regionální pobočky VZP 
ČR pro Jihomoravský kraj a  Kraj 
Vysočina Ing. Jiří Kořínek v  něm 
informuje o  nepřípustném jedná-
ní provozovatele gynekologické 
ambulance ve  Velkém Meziříčí 
MUDr. Stanislava Zemana. Viní jej 
z bezdůvodného obohacování, ne-
boť svým klientkám účtuje 200 Kč 

za poskytnutí preventivní prohlíd-
ky, čímž poškozuje nejen klientky 
VZP ČR, ale i dobré jméno a po-
věst samotné pojišťovny. „V případě 
preventivní prohlídky se totiž jedná 
o  zdravotní službu plně hrazenou 
z  prostředků veřejného zdravotní-
ho pojištění, přičemž poskytovatel 
nemá právo za  tyto hrazené služ-

by přijmout od  pojištěnce žádnou 
úhradu,“ vysvětluje Jiří Kořínek.
Lékaře Stanislava Zemana jsme 
proto oslovili, aby na  obvinění 
ze strany Všeobecné zdravotní 
pojišťovny reagoval a  své jednání 
vysvětlil. Ten je zdůvodnil tím, že 
právě VZP mu od roku 2014 pře-
stala preventivní zdravotní pro-

hlídky pacientek plně hradit, ač 
na to její klientky mají ze zákona 
právo. Podotkl, že se problém sna-
ží se zdravotní pojišťovnou řešit 
a již loni jí poslal námitku. „Chce-
me se s pojišťovnou domluvit. Ini-
ciovali jsme proto schůzku na jih-
lavské pobočce VZP na 19. února 
ve 13 hodin,“ sdělil MUDr. S. Ze-

man a  dodal, že dosud ze strany 
pojišťovny neobdržel odpověď. 
„Nerozumím proto jednání ze 
strany VZP – proč jednostranně 
informuje veřejnost, když věc není 
právně dořešena,“ dodal Zeman.
Celý dopis ředitele pobočky VZP 
ČR i reakci lékaře na něj si můžete 
přečíst níže. 

Vyjádření k  dopisu VZP ČR 
(Mgr.  Barbora Jantačová, 
Ing. Jiří Kořínek, 27. 1. 2015)

K  úhradám ročních preventiv-
ních gynekologických prohlí-
dek ze strany VZP ČR

U  preventivní roční gynekolo-
gické prohlídky došlo od  1. 1. 
2009 v  Seznamu zdravotních 
výkonů s  bodovými hodnotami 
(a  který je prakticky ceníkem 
výkonů platným pro ambulantní 
praxi) k nárůstu ceny tohoto vy-
šetření o  19 bodů, skokově pak 
vyhláškou  421/2013 Sb. platnou 
ke  dni 1. 1. 2014 o  dalších 169 
bodů.
Dopisem ze dne 6. 10. 2014 jsme 
VZP ČR požádali, aby v kontex-
tu těchto změn v cenách výkonů 
zdravotní pojišťovna úhradové 
limity pro rok 2014 přepočítala 
a úhrady za své jednotlivé pojiš-
těnce navýšila.
Obdobně koncipovaným do-
pisem ze dne 18. 12. 2014 jsme 
o totéž požádali pro rok 2015. 
Tyto naše žádosti byly ze strany 
VZP ČR, dopisem ze dne 30. 10. 
2014 (Jakub Nágl, Ing.  Jiří Ko-
řínek) pro rok 2014 a  dopisem 
ze dne 14. 1. 2015 (Jakub Nágl, 
Ing.  Jiří Kořínek) pro rok 2015, 
zamítnuty s  tím, že úhrady bu-
dou zachovány podle starých 
kalkulací. 
V roce 2014 neslo náklady ne-
dostatečně hrazených preven-
tivních prohlídek pojištěnců 
VZP ČR zdravotnické zařízení, 
tento stav je ale dlouhodobě 
neudržitelný. Proto naše zdra-
votní zařízení s platností od 1. 
1. 2015 přistoupilo u  pojištěn-
ců VZP ČR při provedení roč-
ní preventivní gynekologické 
prohlídky ke  složení „jistiny“ 
200 Kč, která má zajistit chod 
ambulance a  ukončit dotování 
péče pojištěncům VZP ČR ze 
strany zdravotnického zaříze-
ní, a  to v  souladu s kalkulova-
nou cenou výkonu a úhradami 
jiných zdravotních pojišťoven.  
„Jistina“ bude pojištěncům 
vrácena v  situaci, kdy bude 
prokazatelně roční preventiv-
ní gynekologická prohlídka 
ze strany VZP ČR v  plné výši 
uhrazena. 

Na  rozdíl od  VZP ČR nemáme 
u  ostatních zdravotních pojišťo-
ven doklady o  tom, že preven-
tivní roční gynekologickou pro-
hlídku nechtějí v plné výši hradit, 
obdobně jako VZP ČR, proto 
také u  pojištěnců jiných zdra-
votních pojišťoven toto opatření 
není uplatněno a  tito pojištěnci 
žádnou „jistinu“ neskládají.
V diskuzích s VZP ČR je paralel-
ně veden právní spor, jak může 
poskytovatel zdravotní péče po-
stupovat a  právně korektně řešit 
situaci, kdy je ze strany zdravotní 
pojišťovny odkazováno na  zá-
konné právo pojištěnce na zdra-
votní péči bez přímé úhrady, 
pokud mu byla poskytnuta v roz-
sahu a za podmínek stanovených 
zákonem (zákon 48/1997 Sb.), 
aniž by ale byla naplněna ze stra-
ny zdravotní pojišťovny zákonná 
povinnost preventivní zdravotní 
péči, jako deklarovanou hraze-
nou péči ze zdravotního pojiště-
ní, uhradit (tamtéž).
Zároveň zda postup VZP ČR 
není v rozporu s nálezem Ústav-
ního soudu ČR (PL ÚS 19/13).
K  věci jsme vypracovali sed-
mistránkový právní dokument, 
který ke  dni 29. 1. 2015 obdr-
želi právní zástupci obou stran 
a  cestou doporučeného dopi-
su i  ředitel regionální VZP ČR 
Ing. Jiří Kořínek. Zároveň jsme 
navrhli VZP ČR ústní jednání 
na  jihlavském regionálním ře-
ditelství, a  to na  čtvrtek 19. 2. 
2015 ve  13.00 se žádostí o  po-
tvrzení termínu (k  dnešnímu 
datu 9. 2. 2015 zatím bez odpo-
vědi).
Pokud nedojde k  dohodě, 
bude navrženo smírčí jednání 
na  ústřední úrovni VZP ČR. 
Pokud ani smírčí jednání nepři-
nese pro poskytovatele žádou-
cí výsledek, bude přistoupeno 
ke konzultaci s právní kancelá-
ří ČLK a  bude zvážena žaloba 
u soudu. 

K úhradám těhotných ze strany 
VZP ČR

U  úhrad jednotlivých pojištěn-
ců v  segmentu ambulantní gy-
nekologie VZP ČR uplatňuje li-
mit na rodné číslo a rok a tento 
limit pro naše zařízení činí cca 

800 Kč. Tato hranice úhrady je 
ze strany VZP ČR uplatňována 
i pro celoroční péči o těhotnou 
v  rozporu s  reálnou kalkulací 
nákladů péče  o  fyziologicky 
těhotnou dle Seznamu výkonů 
s  bodovými hodnotami, která 
dosahuje výše cca 7.000 Kč. VZP 
ČR je jediná zdravotní pojišťovna 
v České republice, která se cíleně 
a vědomě k úhradám těhotenské 
péče nehlásí a prakticky tak čás-
tečně parazituje na práci zdravot-
nického zařízení.
Všechny ostatní zdravotní pojiš-
ťovny tuto nemravnou limitaci 
úhrad u  těhotných buď neuplat-
ňují a platí těhotnou korektně tě-
hotenskými úhradovými balíčky 
(Vojenská zdravotní pojišťovna 
České republiky, Česká průmy-
slová zdravotní pojišťovna, Za-
městnanecká pojišťovna Škoda, 
Zdravotní pojišťovna Minister-
stva vnitra ČR, Revírní bratrská 
pokladna) nebo bonifikacemi 
(Oborová zdravotní pojišťovna 
zaměstnanců bank, pojišťoven 
a stavebnictví).
Tristní situaci v úhradách těhot-
ných ze strany VZP ČR jsme se 
pokusili bez úspěchu řešit žá-
dostí o doplacení péče o těhotné 
dopisem 23. 5. 2011 regionální 
VZP ČR (Ing.  Sylva Bezchle-
bová) a na pražské ústředí VZP 
dopisem 26. 7. 2011 (MUDr. Jiří 
Bek). Následně jsme u  těhot-
ných pojištěnců VZP ČR nasta-
vili úhradový hotovostní dopla-
tek 5.000 Kč rozložený do  třech 
trimestrů.
Z výše uvedeného je zřejmé, proč 
na  pojištěncích jiných zdravot-
ních pojišťoven hotovostní do-
platek neuplatňujeme.
Úhrady těhotných bez omezení 
minimálně v  objemu zásad dis-
penzární péče ve  fyziologickém 
těhotenství jsme navrhli za ČLK, 
o. s., v  rámci dohodovacího ří-
zení mezi zástupci zdravotních 
pojišťoven a  zástupci poskyto-
vatelů o  úhradách v  segmentu 
ambulantní gynekologické péče 
pro rok 2015 proti návrhu VZP 
ČR, ale bez úspěchu (Tempus 
medicorum 9/2014, ročník 23, 
str. 6–7).

MUDr. Stanislav Zeman,
gynekolog a porodník

Velké Meziříčí, 9. 2. 2015

Dopis ředitele VZP starostovi Vyjádření lékaře k dopisu ředitele VZP
Martina Strnadová
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ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ
DŮM ZDRAVÍ SPOL. S R. O.

Telefon: + 420 566 522 442 – 6
Fax: + 420 566 523 550
E-mail: info@dumzdravi.cz 
Adresa: Poříčí 1256/11, 
594 01  Velké Meziříčí

Alergologie 
MUDr.  Fráňa Ladislav, CSc., 
MUDr. Ficová Michaela 
PO 6.30–13.00 13.00 – 14.30 
imunologická poradna – pro ob-
jednané pac.
ÚT 6.30–13.00
ST  6.30–13.00
ČT 6.30 –13.00 13.00 – 14.30 
imunologická poradna – pro ob-
jednané pac
PÁ 6.30–12.30 (pouze 
MUDr. Fráňa)
aplikace vakcín PO  – ČT 8.00 
–11.00
Gynekologie 
MUDr. Ryšanová Ivana 
PO sestra, bez přítomnosti lékařky
ÚT 6.30–14.30 
ST sestra, bez přítomnosti lékařky
ČT 6.30–16.30 
PÁ 6.30–12.30
odběry každý den 6.30–7.30
Chirurgie 
MUDr. Maleček Milan
MUDr. Kadlec Daniel
MUDr. Smékalová Jana
MUDr. Krejčí Radim 
PO 7.00–14.00 MUDr. Maleček
ÚT 7.00–14.00 MUDr. Kadlec
ST  7.00–14.00 MUDr.  Smékalo-
vá
ČT 7.00–14.00 MUDr. Maleček

PÁ 7.00–12.30 MUDr. Krejčí
Interní oddělení, diabetologie
MUDr. Zemanová Jitka
MUDr. Tachir Kamil
PO 7.00–14.00 interna + diabeto-
logie MUDr. Zemanová
ÚT 7.00–14.00 interna + diabeto-
logie MUDr. Zemanová
ST 7.00–14.00 diabetologie 
MUDr. Zemanová
ČT 7.00–14.00 interna + diabeto-
logie MUDr. Tachir
PÁ 7.00–13.00 diabetologie 
MUDr. Zemanová
Kožní
MUDr. Urbánková Hana
PO 7.30–13.00 14.00–15.00 
venerologie – na objednání
ÚT 7.30–13.30 13.30–15.00 
kosmetické zákroky – na objedná-
ní
ST 7.30–12.00 13.00–15.00
ČT 7.30–13.30 14.00–15.00 
venerologie – na objednání
PÁ 7.30–13.00
Neurologie
MUDr. Bednářová Jitka
PO 7.00–11.00  11.30–13.30 
ÚT EEG (na objednání)
ST 7.00–11.00 EMG 
11.30 - 17.00 (sudý týden)
ČT 7.00–11.00
PÁ 7.00–12.00  11.30–13.30 
EEG (na objednání)
Oční
MUDr. Nováková Jindřiška
PO 7.00–12.00 12.30–14.30
ÚT –––––––– 12.00–17.00
ST 7.00–12.00 12.30–14.30
ČT 7.00–12.00 (děti) 
12.30–14.00 (děti ) 
14.00–16.00  kontaktní čočky

PÁ 7.00–12.00 12.30–13.00

ORL (ušní, nosní, krční) 
MUDr. Mráz Přemysl
MUDr. Dvořáková Karla
MUDr. Dvořák Petr
MUDr. Vacek Václav
PO 7.30–12.00 MUDr. Mráz 
ÚT 7.30–11.30 12.00–15.00 
MUDr. Dvořáková 
ST 7.30–12.00 MUDr.  Dvo-
řák  
ČT 7.30–12.00 MUDr. Vacek 
PÁ 7.30–12.00 MUDr.  Dvo-
řáková
audio denně 6.00–7.30
Ortopedie
MUDr. Medřický Aleš
PO 7.00–12.00 
13.00–14.30 dětská poradna
ÚT 7.00–12.00 13.00–14.30
ST 7.00–12.00 13.00–14.30
ČT 10.30–16.00 
PÁ 7.00–12.00
každý den 7.00–7.30 – odběry, in-
jekce
Ordinace odborného lékaře
MUDr. Šajnar Jiří, CSc.
PO 7.00–12.00 (odborná ambu-
lance) 12.00–13.00 pouze pro 
objednané
ÚT 7.00–12.00 (diabetologie) 
12.00–13.00 pouze pro objednané
ST  7.00–12.00 (odborná ambu-
lance)  12.00–13.00 pouze pro 
objednané
ČT 7.00–12.00 (odborná ambu-
lance) 12.00–13.00 pouze pro 
objednané
PÁ 7.00–12.00 (odborná ambu-
lance) 12.00–13.00 pouze pro 
objednané

Pro odbornost 001 (praktický lé-
kař)  7.00–9.00
Praktický lékař pro dospělé
MUDr. Doležal Zdeněk
PO 8.00–12.00 12.30–15.30
ÚT 8.00–9.00    9.15–12.00  
Dům pro seniory     13.00–18.00
ST 8.00–12.00 12.30–15.30
ČT 6.00–9.15 Dům pro seniory 
9.30 –12.00 12.30–14.00 
14.30–15.30 - Bory
PÁ 8.00–12.00 
odběry každý den 6.30–7.30
MUDr. Matznerová Svatava
PO 7.30–11.00 13.00–16.00
ÚT 7.30–12.00
ST 8.00–11.00 13.00–15.30
ČT 7.30–12.00
PÁ 7.30–12.00  
MUDr. Šurda Jiří
PO 7.00–13.00 
ÚT 7.00–9.00 13.00–18.00 
ST 7.00–12.00
ČT 7.00–9.00 12.00–17.00
PÁ 7.00–12.00
odběry každý den – 6.30–7.30
Psychiatrická ambulance
MUDr. Nohelová Hana
MUDr. Nováček Jiří
PO 10.00–15.00 MUDr.  Nohelo-
vá
ÚT 7.00–12.00 MUDr.  Nováček 
(sudý týden)
ČT 7.00–12.00 MUDr. Nováček
Urologická ambulance
MUDr. Peňáz Václav
MUDr. Žižlavská Monika
MUDr. Drábek Martin
PO 10.00–15.00 – MUDr.  Peňáz 
10.00–11.00 odběry
14.00–15.00 objednaní pac.
ÚT 6.30–11.30 MUDr. Žižlavská

ST 11.00–16.00 MUDr.  Peňáz 
11.00–12.00 odběry 
15.00–16.00 objednaní pac.
ČT 7.00–11.30  MUDr. Drábek
PÁ 7.00–12.00  MUDr. Peňáz
Zubní ambulance
MUDr. Fillová Magda
PO 7.00–13.00
ÚT 7.00–13.30
ST 7.00–11.30 12.00–16.00
ČT 7.00–11.30 12.00–15.30
PÁ 7.00–13.00
MUDr. Jurková Eva
PO 7.00–11.30 12.00–15.30  
ÚT 7.00–13.30
ST 7.00–11.30 12.00–15.00  
ČT 7.00–11.30  12.00–14.30  
PÁ 7.00–13.00
MUDr. Zeman Jindřich
PO 6.30–13.00
ÚT 6.30–10.30 11.00–14.00 - 
pouze objednaní, operativa
ST 6.30–10.00 11.00–12.00 
- operativa, pouze objednaní pac. 
13.00–15.00  (V. B. – 1x za 14 dní)
ČT 6.30–10.30 11.30–14.00
PÁ 6.30–10.00 10.00–12.00 - 
pouze objednaní, operativa
MUDr. Žák Jiří
PO 7.00–12.45
ÚT 7.00–12.00 12.30–14.45
ST 7.00–12.00 12.30–16.00  
ČT 7.00–12.00 12.30–14.45  
PÁ 7.00–12.45
RTG 
Bc. Zeman Jan
Andělová Marie, DiS.
PO 7.00–15.00 
ÚT 7.00–15.00 
ST 7.00–15.00  
ČT 7.00–16.00 
PÁ 7.00–13.00

Ultrazvuk 
MUDr.  Švarc Ladislav a MUDr. 
Novotný Ladislav
ČT 8.00–14.00 (pouze objednaní)
Sběrné místo laboratorních od-
běrů 
Bradáčová Miluše
PO, ST  7.00–14.00
ÚT, ČT, PÁ 7.00–13.00
Rehabilitace
Bc. Michálková Marcela
PO 6.30–15.00
ÚT 6.30–15.00
ST 6.30–14.30
ČT 6.30–15.00
PÁ 6.30–13.00
Vodoléčba 
Pavlíčková Dagmar
PO 6.30–15.00 ženy
ÚT 6.30–15.00 muži
ST 6.30–14.30 ženy do  13.00 
muži 13.00–14.30
ČT 6.30–15.00 muži
PÁ 6.30–13.00 ženy
Sauna, masáže
Říkovský Aleš
Lékárna
Zdravotní pojišťovny 
VZP
ZP Ministerstva vnitra ČR
Charitativní ošetřovatelská služba 
Coufalová Marie
Logopedie
Mgr. Poláková Dana
Mgr. Pavlíková Olga
(Zdroj: Dům zdraví Velké Meziříčí.)

přehled ordinačních hodin lékařů ve velkém meziříčí 

SOUKROMÍ LÉKAŘI
Dětský kardiolog
MUDr.  Pavel Vacovský – dětský 
kardiolog
Vrchovecká 49/1, Velké Meziříčí
Tel.: 566 524 127
Po–sudý týden 10.00–15.00
Gynekologie
MUDr. František Petrů
Vrchovecká 49/1, Velké Meziříčí
tel.: 566 524 127
Po 16.00–18.00
Čt 8.00–10.00
MUDr. Stanislav Zeman
Vrchovecká 49/1, Velké Meziříčí
tel. 566 524 127
Út 7.00–15.00
St 7.00–16.30
Čt 11.00–15.30
Pá 7.00–14.30
Kardiologie
MUDr. Zdeněk Konečný
Horácko, Náměstí 22/24, Velké 
Meziříčí, objednávání pacientů
v út, čt, pá 9–11 a po 14–16 hodin 
na tel.: 776 271 672
Po 13.00–17.00
Út 7.30–11.00 12.00–14.30

St 13.00–17.00
Čt 7.30–11.30
Pá 7.30–11.00 12.00–13.30
Neurologie
Horácko, Náměstí 22/24, Velké 
Meziříčí
tel.: 566 521 109, 603 574 046
Po 7.00–13.00 MUDr.  Jaroslava 
Chlupová
Út 7.00–13.00 MUDr. Jakub Jirků
Čt 13.00–19.00 MUDr.  Tomáš 
Navrátil, MUDr. Jaroslav Štefek 
Pá 7.00–13.00 MUDr.  Tomáš 
Navrátil 
Ortopedie
MUDr. Nikolas Pávek
Horácko, Náměstí 22, Vel. Meziříčí
tel.: 604 558 322
St 7.00–12.00
pá 16.00–18.00
Oční
MUDr. Karel Holub
MUDr. Jana Miková
MUDr. Alice Vencálková
U Tržiště 2191/3, Velké Meziříčí
tel.: 605 253 033
Po 7.00–17.15
Út 7.30–13.00

Čt 7.00–14.30
Ortodontista
MUDr. Lubomír Čaněk
Oslavická 20, Velké Meziříčí
tel.: 774 053 477
Po 9–12.00
Dětští lékaři:
MUDr. Libor Beneš 
praktický lékař pro děti a dorost
Vrchovecká 21, Velké Meziříčí
tel.: 566 523 983
pro nemocné 
Po 7.30–11.30
Út 7.30–11.30 
St 7.30–11.30 
Čt 7.30–11.30 
poradna pro kojence
Út 12.00–14.30
Čt 12.00–14.30
preventivní prohlídky
St 13.00–18.00
MUDr. Lenka Dobešová 
praktický lékař pro děti a dorost
Moráňská 141, Velké Meziříčí
tel.: 566 524 342
pro nemocné
Po 7.00–11.00
Út 13.00–16.00 

St 7.00–10.00
Čt 7.00–11.00 
Pá 7.00–11.00 
poradna
Út 7.00–11.00
Čt 13.00–16.00
MUDr. Iveta Kašová 
Moráňská 141, Velké Meziříčí
tel.: 566 524 870
pro nemocné
Po 7.30–12.00
Út 7.30–11.00 
St 7.30–12.00
Čt 7.30–11.00 
Pá 7.30–12.00
poradna pro kojence 
Út 12.30–15.30
preventivní prohlídky
Čt 12.30–15.30
Praktičtí lékaři
MUDr. Jarmila Pejchalová 
praktický lékař pro dorost a dospělé
U Bašty 1, Velké Meziříčí
tel.: 566 521 211
Po 6.45–13.00
Út 6.45–13.00
St      ---- 13.00–18.00
Čt 6.45–13.00

Pá 6.45–13.00
MUDr. Helena Sedmidubská 
praktický lékař pro dospělé
U Tržiště 2191/3, tel.: 566 524 270
Po 7.00–11.30 12.00–13.00
Út 7.00–10.00 13.00–18.00
St 7.00–11.30 12.00–13.00
Čt 7.00–11.30 12.00–13.00
Pá 7.00–11.30 12.00–13.00 
(16.00–17.00 v Uhřínově)
MUDr. Marta Hladíková
praktický lékař pro dospělé
U Tržiště 2191/3, Velké Meziříčí
tel.: 723 745 725
Po 7.00–11.30 12.00–13.00
Út 7.00–10.00 13.00–18.00
St 7.00–11.30 12.00–13.00
Čt 7.00–11.30 12.00–13.00
Pá 7.00–11.30 12.00–13.00
Zubaři
MUDr. Petr Filla 
Střední 5 – lokalita Hliniště
tel.: 566 524 275
Po 8.00–14.00
Út 8.00–14.00
St 8.00–14.00
Čt 8.00–16.00
Pá 8.00–12.00

Akutní případy každý den 8-10
MUDr. Irena Musilová
Sokolovská 13, Velké Meziříčí
tel. 566 524 203
Po 7.30–12.00 12.30–14.00
Út 7.30–12.00 12.30–15.00
St 7.30–12.00 12.30–14.00
Čt 7.30–12.00 12.30–16.00
Pá 7.30–12.00
Zdravotní centrum Záviškova
Záviškova 1, Velké Meziříčí
tel.: 566 524 242
Neurologická ambulance
prim. MUDr. Jiří Čechovský
tel.: 566 524 242, kl. 27
St 15.00–19.30
Stomatologická laboratoř Janou-
šek a spol. v. o. s.
Po–Pá 7.00–18.00
Zubní ambulance
MUDr. Zdeňka Janoušková
tel.: 566 524 242, kl. 32
Út 8.30–14.30
Čt 7.30–13.30
Pá 7.30–11.30
MUDr. Helena Pospíchalová
tel. 566 524 242, kl. 32
St 7.00–15.00 Připr.: Iva Horká

Připr.: Iva Horká

Koncert Vladimíra Mišíka se skupinou ETC ve Velkém Meziříčí 5. 2. 2015 v Jupiter 
clubu připravil Pavel Pešek ml. Hostem byl mj. i Pavel Bohatý. 3× foto: Iva Horká
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ZAPOJENÍ DO  PROGRAMŮ 
LEADER 
LEADER+ (osvojování doved-
ností) – dotace 630 tis. Kč.
• Vytvoření informačního a  ko-
munikačního prostředí pro LE-
ADER na území Mikroregionu
• iniciace nových partnerství 
a přistoupení nových subjektů
• Vytvoření www stránek
• Vznik měsíčníku s plošnou dis-
tribucí
MMR – projekt MOST do  Ev-
ropy I
• Žadatel Mikroregion Velkome-
ziříčsko–Bítešsko 
• MAS MOST Vysočiny – admi-
nistrace a projektové prostředí 
• Dotace 4,127 mil. Kč
• Podpořeno 10 projektů (3x sou-
kromý sektor, 7× veřejný sektor 
v hodnotě 5,100 mil. Kč

MMR – projekt MOST do  Ev-
ropy II
• Žadatel Mikroregion Velkome-
ziříčsko - Bítešsko 
• MAS MOST Vysočiny – admi-
nistrace a projektové prostředí 
• Dotace 4,130 mil. Kč
• Podpořeno deset projektů 
za 6,623 milionů korun.
Podpora činnosti místních akč-
ních skupin
• Cíl projektu: podpora činnosti 
místní akční skupiny
• Dotace (požadovaná i získaná) 
200.000 Kč
OP Rozvoj lidských zdrojů – 
globální grant
Cesta k  rovným šancím – vzdě-
lávací projekt pro NNO, které 
pracují se znevýhodněnými sku-
pinami obyvatel, náklady cca 650 
tis. Kč.

FOND Vysočiny
4 klíče k velkomeziříčské bráně, 
organizační zajištění ve  spolu-
práci s  Jupiter clubem v  letech 
2005, 2007, 2009, získaná dota-
ce Kč 81.600 Kč.
Cílem projektu byly rozvoj 
a  spolupráce všech zaintereso-
vaných partnerů MAS (obce, 
města, podnikatelé, fyzické 
osoby apod.), a  to jak při pří-
pravě a  realizaci celé akce, tak 
také účastí v  rozličných soutě-
žích či hrách, zachování tradič-
ní a  kulturní společenské akce 
pro další generace, posílení 
identity obyvatel se svým mik-
roregionem, propagace regionu 
a  jeho turistických možností 
apod., sportovně zábavnou for-
mou stmelovat občany jednot-
livých obcí.

Soutěž 4 klíče k velkomeziříčské 
bráně se stala již tradicí. Od  r. 
1993 každoročně soutěží druž-
stva měst Velká Bíteš a  Velké 
Meziříčí a městysů Měřín a Kři-
žanov. V  pořádání soutěže se 
střídají MAS a  Jupiter club Vel-
ké Meziříčí, event. na organizaci 
spolupracují.
Období let 2007–2011 po odcho-
du manažerky MAS znamenalo 
pro MAS určitý útlum činnosti.  
Rozvojová strategie bohu-
žel nebyla vybrána k  realizaci 
v rámci Programu rozvoje ven-
kova, OSA IV, Opatření 4.1.2. 
Realizace místní rozvojové 
strategie. Na základě výběrové-
ho řízení byl v dubnu 2007 vy-
brán nový manažer MAS.

Pracovní skupina MAS Most

Sloučení škol garantuje zachování nabídky vzdělávacích oborů
Součástí vzdělání u tohoto obo-
ru je i příprava k  získání řidič-
ského oprávnění skupin „T“, „B“ 
a  „C“ a  svařování ZK 311, 111 
W 01.
Svařování, které je nedílnou 
součástí výuky vybraných 
učebních oborů, probíhá pod 
vedením zkušených učitelů od-
borného výcviku Ludvíka Buka 
a Václava Crkala. Jejich odborné 
rady a  letité zkušenosti pomá-
haly žákům i  během návštěvy 
starosty ve  výuce svařování tu-
pého „I“ sváru v  poloze vodo-
rovné shora a svařování tupého 
„V“ sváru v  poloze vodorovné 
shora. 
Další žáci opravovali mechanic-
kou část traktoru Zetor (převo-
dovku, rozvodovku) a starostovi 
ukázali výměnu a seřízení dife-
renciálu pod odborným dozo-

rem učitele odborného výcviku 
Stanislava Řezníčka.
V  oboru vzdělání mechanik 
opravář motorových vozidel 
(automechanik) jsou pod vede-
ním učitele odborného výcviku 
Lukáše Horníčka vychováváni 
budoucí automechanici schopní 
samostatné údržbářské, opravá-
renské a seřizovací práce na sil-
ničních motorových vozidlech. 
K  novinkám při výuce tohoto 
oboru se řadí práce na  zcela 
nové VAG diagnostice, která 
patří k  nedílné součásti dnešní 
opravárenské praxe. Se vzdělá-
ním získávají studenti řidičské 
oprávnění skupin „B“ a „C“ a za-
školení svářečskou metodou ZP 
311 a ZP 135.
U oboru elektrikář se žáci zamě-
řují na  silnoproudé, ale i  slabo-
proudé technologie. Při návštěvě 

starosty žáci tohoto oboru do-
končovali pololetní ročníkovou 
práci. Jejich úkolem bylo ideo-
vě připravit a  následně vyrobit 
kompletní stereofonní nízko-
frekvenční zesilovač včetně na-
pájecího zdroje. Dle slov učitele 
odborného výcviku Bc.  Viléma 
Lavického šlo o  inovativní vý-
uku především v  tom, že každý 
žák si sám navrhl a  následně 
vyrobil celý přenosný stereo au-
diosystém, jenž umístil do vlast-
noručně vyrobené „bedýnky“, 
provedl měření jednotlivých 
elektrických parametrů a veličin 
a  ty zpracoval do  souborné zá-
věrečné zprávy. Starostu zaujalo 
snažení a  celková individuální 
kreativita a originalita žáků.
V neposlední řadě se diskutova-
lo o oboru vzdělání kuchař-číš-
ník. Žáci tohoto oboru ovládají 

přípravy běžných pokrmů čes-
ké kuchyně i zahraniční gastro-
nomie, zhotovují pokrmy teplé 
i  studené kuchyně a  připravují 
jednoduché moučníky, zároveň 
ovládají základní pravidla ob-
sluhy. 
Veškeré informace o  nabíze-
ných oborech je důležité předat 
rodičům potenciálních žáků 
a  přesvědčit je, že HŠ Světlá 
a  Střední odborná škola řeme-
sel je pro jejich děti správná 
volba.
„Světlá je jedna z nejprestižněj-
ších škol v  Kraji Vysočina, ta 
o svoji naplněnost studentů jis-
tě mít strach nemusí, ale učeb-
ní obory je nutné propagovat 
a  podporovat,“ řekl závěrem 
návštěvy ing. Radovan Necid.             

Bc. Hana Lavická, 
foto: archiv školy

Pokračování ze strany 1

Výstava modelů vlaků přilákala devět stovek dětí i dospělých
K  vidění tak byly například lo-
komotivy parní zvané „kafemlej-
nek“, „štokr“, „albatros“, „němka“, 
motorové, jako třeba „rosnička“, 
„prasátko“, „sergej“, „čmelák“, 
„kyklop“, „brejlovec“, z  motoro-
vých vozů pak „hurvínek“, „šuka-
fon“ či „modrý šíp“, také drezína 
tatrovka a mnohé další. 
Tratě a silnice doplňují mosty, tu-
nely, lemují stavby usazené v kra-
jině se stromy, řekami, poli a lesy. 
Z novinek, které byly letos na vý-
stavě k vidění, lze jmenovat napří-
klad přesnou kopii kochánovské 
kaple sv. Cyrila a  Metoděje, či 
model tzv. šumperáku, tedy ro-
dinného domu, jehož stavby se ve 
své době v ČSSR velmi rozmohly.

Zdejší klub, fungující pod kříd-
ly domu dětí a mládeže, výstavu 
pořádá od roku 2007 každoročně 
v  listopadu, s  výjimkou loňska. 
Členové se totiž pustili do nároč-
né digitalizace své modelové že-
leznice, na kterou se připravovali 
několik let. Bylo třeba vše dola-
dit, odzkoušet a  termín výstavy 
se proto přesunul až na  počátek 
roku 2015. „Realizace probíha-
la postupně, a  teď jsme udělali 
ten pomyslný skok přes řeku – 
máme digitalizováno plně,“ vy-
světlil Pavel Stupka a  popsal, co 
vše taková digitalizace modelové 
železnice obnáší. Každá mašin-
ka má v  sobě dekodér, který je 
určitým způsobem naprogra-

movaný. „Pro představu – dřív 
jezdily naše lokomotivy podle 
toho, jak jsme přidávali nebo 
ubírali elektrický proud. Dnes 
jsou naprogramované tak, aby 
jejich chování co nejvíce odpo-
vídalo skutečnosti,“ vysvětluje 
Pavel Stupka a  dodává, že kvůli 
digitalizaci bylo třeba udělat pod 
kolejištěm nové rozvody, řídící 
jednotky. Vše lze obsluhovat ze 
čtyř ovládacích pultů.
Díky tomu tentokrát mohli mo-
deláři změřit, kolik toho jejich 
vlaky po dobu výstavy najely. 
„Bylo to 210 kilometrů, což po 
přepočtení do reálu podle mě-
řítka činí 25 270 km,“ doplnil 
Stupka.

Pokračování ze strany 1

Martina Strnadová 5× foto: M. Strnadová

Pokračování ze strany 1

V regionu již deset let působí místní akční skupina MOST Vysočiny

Mapka území obcí v působnosti MAS MOST Vysočiny

Pokračování v příštím čísle 
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Středa 11. 2.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., DPS 10.00 mše sv. – o. J. B., La-
vičky 18.00 mše sv. – o. J. B. 
Čtvrtek 12. 2.: 7.00 mše sv. – o. J. B., 18.00 mše sv. – o. L. Sz., Hrbov 
17.00 mše sv. – o. J. B. 
Pátek 13. 2.: 8.00 mše sv. – o. L. Sz., 14.00–15.30 příležitost ke svátosti 
smíření, 14.00–17.00 adorace nejsvětější svátosti, 17.00 mše sv. – o. L. 
Sz., domov pro seniory 13.30 mše sv. – o. J. B. 
Sobota 14. 2.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., 18.00 mše sv. – o. J. B. 
Neděle 15. 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. J. B. 
Bory mše sv.: 13. 2. Dolní Bory 17.30 adorace nejsvětější svátosti, 
18.00 mše sv. – o. J. B., 15. 2. Horní Bory 9.45 mše sv. – o. J. B.
Farní oznámení
Středa 18.00 setkání starších dětí a  mládeže na  faře. Čtvrtek po  ve-
černí mši sv. teologická hodina. Pátek 14.00–17.00 adorace nejsvětější 
svátosti, 14.00–15.30 příležitost ke svátosti smíření a pokání. Sobota 
19.30 příprava na manželství ve Špitálku, přednáška CENAPu o sexu-
alitě v manželství. Děkujeme všem, kteří pracovali ve farnosti a děku-
jeme také za všechny dary.
Českobratrská církev evangelická
Bohoslužby v neděli od 9.00 v Husově domě (U Světlé 24, Velké Mezi-
říčí), více na www.evangelicivm.cz
Apoštolská církev
Shromáždění každou neděli od 9.00 v areálu bývalých lisoven, Moráň-
ská 134/2, Velké Meziříčí, www.ac-vm.cz

řádky na neděli

Bohoslužby

Odevzdejte Bohu to, co 
je Boží

příspěvky čtenářů

Už jsem několikrát slyšel z  úst 
politiků a státníků o tom, jak Pán 
Ježíš hovoří s učedníky o placení 
daní. Z evangelia citují větu: Dá-
vejte tedy, co je císařovo, císaři 
a co je Boží, Bohu. 
Je pravdou, že spoluzodpověd-
nost za stát a obecné blaho nesou 
s  sebou mravní požadavek platit 
daně.  Ale je třeba ještě vidět dru-
hou část věty, a  to: dávejte Bohu 
to, co je Boží, nebo jinak bych 
řekl, dávejte Bohu to, co mu patří. 
Co patří Bohu? 
Samozřejmě, že záleží, kdo jaké-
ho Boha uznává nebo neuznává, 
věří nebo ne. 
Člověk věřící v této větě vidí úpl-
né odevzdání se Bohu a  výzvu 
k Jeho uctívání a milování. 

Ale mohli bychom smysl této 
věty rozšířit i  na  nevěřící spo-
lečnost. Myslím, že ono dávejte 
Bohu to, co je Boží, můžeme chá-
pat jako dodržování náboženské 
svobody. V poslední době stoupá 
počet pronásledovaných pro své 
náboženství, ne jenom křesťan-
ské. Někdy jde o kruté prolévání 
krve. Ale někdy je to „jenom dě-
lání potíží kvůli víře nebo nábo-
ženství“.
Jestliže nějaký politik, nějaká vlá-
da, a to kdekoliv na světě používá 
slova evangelia o  tom, jaké jsou 
povinnosti občanů vůči státům, 
tak ať také vzpomenou, jaké jsou 
povinnosti civilizovaných států 
vůči občanům.

P. Lukasz Szendzielorz

Státní fond rozvoje bydlení ofici-
álně představil nový informační 
projekt věnovaný problematice 
seniorského bydlení. Jde o rozší-
ření webového Portálu o bydlení, 
který SFRB provozuje od loňské-
ho roku, jenž je dostupný na ad-
rese www.portalobydleni.cz
Populace stárne a Česku hrozí, že 
už za pouhých dvacet let se polo-
vina z  celkového počtu obyvatel 
stane zcela závislou na práci lidí 
v produktivním věku. A nejen to: 
řešit se bude muset i  další pro-
blém, a tím je seniorské bydlení. 
S  vědomím těchto souvislostí 
chceme prostřednictvím Portá-
lu o  bydlení pomoci seniorům 

orientovat se v  mnohdy nejas-
ných a komplikovaných otázkách 
souvisejících s  jejich bydlením. 
Nikoli druhořadým cílem je sni-
žovat hladinu stresových situací, 
do nichž se dostávají nejen senio-
ři, ale logicky i  jejich blízcí pří-
buzní. Právě oni by měli být další 
cílovou skupinou, na  niž se chce 
Portál o bydlení na svých senior-
ských stránkách zaměřit. „Naší 
ambicí je získat zájem i třetí sku-
piny čtenářů, a to jsou lidé věkové 
kategorie 50+, neboť pouze včasné 
řešení otázek spojených s  bydle-
ním může výrazně zvýšit kvalitu 
seniorské části našeho života,“ do-
dává ředitelka SFRB Eva Helclová. 

Stránky věnované seniorskému 
bydlení si kladou za  cíl přiná-
šet přehledné a  praktické rady 
ve formě článků a poraden. Zapa-
dají tak do kontextu Portálu o by-
dlení, informační platformy za-
jišťované SFRB. Čtenáři na  něm 
naleznou podrobné zprávy z ob-
lasti bydlení, které mají za  úkol 
pomoci s  řešením jejich situace. 
„Jsme si dobře vědomi, že kromě 
finančních nástrojů podpory, což 
jsou v  případě SFRB nízkoúro-
čené úvěry, je potřeba věnovat 
úsilí i  informační podpoře. Pře-
jeme si, aby se seniorské stránky, 
jako i celý Portál o bydlení, staly 
užitečnými pomocníky v  každo-

denním životě našich občanů,“ 
vysvětluje Eva Helclová. 
SFRB chce v  budoucnosti Portál 
o  bydlení dále rozvíjet. Ředitel-
ka Helclová nevylučuje možnost 
rozšířit webové stránky například 
o  sekci věnovanou bydlení mla-
dých lidí. „Samozřejmě bude zá-
ležet na  ohlasech našich čtenářů, 
které nás, doufejme, nasměrují, 
kudy se máme ubírat. Budeme 
proto velmi vděčni za vaše postře-
hy a komentáře,“ uzavírá  Helclová.
Stránky „Senioři a  bydlení“ na-
leznete na  adrese www.porta-
lobydleni.cz.

Mgr. Karolína Smetanová, 
Státní fond rozvoje bydlení

Novinka Portálu o bydlení – stránky věnované 
bydlení seniorů

V průběhu ledna letošního roku vyšetřovali policisté Krajského ředi-
telství policie Kraje Vysočina v  našem kraji celkem 278 dopravních 
nehod. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se jejich počet 
zvýšil o třiadvacet procent.
Na zvýšení počtu dopravních nehod se v  lednu projevily nepříznivé 
klimatické podmínky. Lednové dopravní nehody si vyžádaly čtyři 
lidské životy a celkem pět dalších účastníků se při nich těžce zranilo, 
což představuje oproti lednu roku 2014 nárůst o 25 procent. Celkem 
92 účastníků utrpělo lehké zranění. Toto číslo je ve  srovnání s  po-
čtem lehce zraněných za leden roku 2014 o 33 procent vyšší. Hmot-
ná škoda na havarovaných vozidlech a ostatním majetku se vyšplhala 
na 15.297.000 korun a ve srovnání se stejným obdobím roku 2014 je 
o 23 procent vyšší. 
Ve třinácti případech policisté při vyšetřování nehody zjistili, že řidič 
před jízdou požil alkoholické nápoje. Mezi nejčastější příčiny doprav-
ních nehod v Kraji Vysočina můžeme i v lednu zařadit nepřiměřenou 
rychlost jízdy a způsob jízdy. 
Policisté Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina budou také v le-
tošním roce v rámci běžného výkonu služby i v rámci mimořádně vy-
hlašovaných dopravně bezpečnostních akcí zaměřovat svoji pozornost 
na všechny komunikace, na nichž dochází nejčastěji k dopravním ne-

hodám tak, aby se dařilo snížit jejich počet a především ty nejtragičtěj-
ší následky – úmrtí a těžká zranění. Kromě toho se budou policisté za-
měřovat také na častější kontroly řidičů, zdali neusedají za volant pod 
vlivem alkoholu nebo pod vlivem omamných a psychotropních látek.
Rozbor dopravních nehod v Kraji Vysočina
Období od 1. ledna do 31. ledna 2014
Útvar	 Počet	nehod	 Úmrtí	 Těž.	zranění	 Leh.	zranění	 Škoda	v	tis.	Kč	 Alkohol
ÚO	Pelhřimov	 25	 0	 0	 8	 2198	 4
ÚO	Havl.	Brod	 46	 0	 1	 18	 1391	 1
ÚO	Jihlava	 50	 0	 2	 24	 3546	 2
ÚO	Třebíč	 32	 0	 0	 9	 1325	 2
ÚO	Žďár	n.	S.	 32	 0	 1	 10	 1270	 1
DO	V.	Beranov	 38	 0	 0	 1	 2626	 0
Kraj	–	celkem	 223	 0	 4	 70	 12356	 10

Rozbor dopravních nehod v Kraji Vysočina
Období od 1. ledna do 31. ledna 2015
Útvar	 Počet	nehod	 Úmrtí	 Těžké	zranění	 Lehké	zranění	 Škoda	v	tis.	Kč	 Alkohol
ÚO	Pelhřimov	 35	 1	 1	 16	 1293	 3
ÚO	Havl.	Brod	 61	 1	 1	 25	 4416	 3
ÚO	Jihlava	 52	 0	 1	 18	 1634	 2
ÚO	Třebíč	 42	 0	 1	 19	 2202	 1
ÚO	Žďár	n.	S.	 50	 0	 1	 11	 1580	 4
DO	V.	Beranov	 38	 2	 0	 3	 4172	 0
Kraj	–	celkem	 278	 4	 5	 92	 15297	 13

mjr. JUDr. Dana Čírtková

Na silnicích Vysočiny v lednu zemřely čtyři osoby

Chtěla bych čtenářům týdeníku 
sdělit několik informací o Domě 
s  pečovatelskou službou na  ulici 
Zdenky Vorlové. Bydlím zde již 
čtvrtý rok a  jsem velmi spokoje-
ná. Je tu celkem 34 bytů, obyva-
telé jsou různého stáří. Personál 
vede Mgr. Jana Jurková, ředitelka 
Sociálních služeb města Velké 
Meziříčí. Je hodná a vstřícná. Ob-
racíme se na ni s našimi malými 
či velkými problémy. Společně se 
je snažíme vyřešit.
Pečovatelky se o nás vzorně stara-
jí. Slouží noční služby, máme tak 
větší jistotu. Pomáhají nám v do-
mácnosti s úklidem, přivezou ná-
kupy, dovezou do města k  lékaři 
apod. Obědy vozí z Domova pro 
seniory, a to po celý týden včetně 
sobot a  nedělí. Kdo si chce sám 
uvařit, určitě může. Pečovatel-
ky rozváží autem i  obědy lidem 
ve Velkém Meziříčí a do okolních 
vesnic.
Dům s  pečovatelskou službou je 
velká budova. Jsou zde pěkné, 
barevně odlišené chodby. Za ka-
ždým oknem najdete plno kvě-
tin, které pěstují obyvatelé. Byt je 
vybaven prostornou kuchyňskou 
linkou a  sporákem. Lidé si byt 

vybavují svým nábytkem, aby se 
tu cítili jako doma.
V domě s pečovatelskou službou 
je také pěkně vybavená jídelna. 
Obyvatelé se zde scházejí na ne-
pravidelný kroužek, který vede 
pečovatelka Radka Spáčilová. 
Uvaří nám kávičku a dostaneme 
i něco sladkého. Pěkně si vzájem-
ně popovídáme.
Sociálně aktivizační službu mů-
žeme navštívit častěji. Služba 
probíhá každý všední den od  9 
do 14 hodin a je určena i lidem, 
kteří nebydlí v  DPS. Naše čin-
nosti organizuje Dana Pospí-
šilová. Má k  nám individuální 
přístup a je na nás velmi hodná. 
Pravidelně zde cvičíme na  žid-
lích, házíme míčky, procvičuje-
me paměť. Také plníme domácí 
úkoly. Dopoledne nám rychle 
uteče.
Co bych vám ještě řekla? Nevěří-
te? Přijďte se podívat. Pravidelně 
v říjnu tu probíhá den otevřených 
dveří, ale můžete přijít kdyko-
liv…

Obyvatelka Domu s pečovatel-
skou službou Zdenky Vorlové

(Jméno pisatelky má redakce 
k dispozici.)

Můj pěkný domov, 
pochvaluje si obyvatelka 
život v DPS 

Slovo hejtmana
Nejednou jsem na  různých 
místech připomínal, čím vším 
se může pyšnit naše krásná 
Vysočina a  kolik šikovných 
schopných lidí v  ní žije a  pra-
cuje. V  lednu se o  tom mohli 
znovu přesvědčit návštěvníci 
tradičního mezinárodního ve-
letrhu cestovního ruchu Regi-
ontour v  Brně, kde se náš kraj 
prezentoval jako místo přírod-
ních krás, bohaté historie a vý-
znamných památek. Letos jsme 
kladli důraz především na  to, 
co všechno mohou u  nás naši 
občané i návštěvníci zažít.
V  naší prezentaci jsme před-
stavili regionální turistickou 
nabídku nikoli podle lokalit, 
ale nově podle témat. Tím jsme 
chtěli vyjít vstříc návštěvníko-
vi a  zjednodušit mu hledání 
tematicky zaměřených aktivit. 
Celý stánek Kraje Vysočina 
představoval imaginární území 
plné zachovalé a  krásné příro-
dy, jinak také park uprostřed 
pavilonu. Celkem bylo připra-
veno devět zastávkových míst 
– kromě jiného s  nabídkou 
regionálních výrobků, prezen-
tacemi pivovarů, pozdržet se 
mohli návštěvníci u  nabídky 
letních aktivit, u  aktivit pro 
rodiny s  dětmi i  pro seniory. 
Na  obsahu prezentace jsme 
spolupracovali s  partnery – 
celkem s 16 městy a dalšími 13 
organizacemi majícími zásadní 

podíl na  pestrosti turistické 
nabídky v  našem regionu. Po-
dle reakcí, které jsem na  vele-
trhu zaznamenal, patřila naše 
expozice mezi ty nejúspěšnější.
Rád bych zdůraznil, že po celý 
rok se na  všech úrovních sna-
žíme, aby náš kraj byl přitažli-
vý nabídkou možných aktivit, 
schopnou organizací, ale také 
pohostinností. To vše se pro-
jevilo velmi úspěšně například 
před dvěma roky při mistroství 
světa v biatlonu. 
Letos od  pátku šestého až 
do  neděle osmého února pro-
běhla ve Vysočina aréně v No-
vém Městě na  Moravě opět 
vrcholná akce – biatlonový 
světový pohár. Jsem přesvěd-
čen, že se našim příznivcům 
i  návštěvníkům z  celého světa 
na Vysočině zase líbilo a cítili 
se u nás příjemně.
A  nejde jen o  takové špičkové 
akce. Náš kraj patří v  rámci 
České republiky k  oblíbeným 
regionům pro běžecké lyžo-
vání. Mírně zvlněná krajina, 
atraktivní prostředí a  také 
upravené trasy patří u milovní-
ků bílé stopy k největším láka-
dlům. Už druhým rokem při-
spívá Kraj Vysočina na údržbu 
lyžařských běžeckých tras, 
jejich značení nebo na  reali-
zaci opatření pro dostatečný 
bezpečnostní a technický stan-
dard trasy. Síť upravovaných 
běžeckých tras podpořených 

z Fondu Vysočina lze nyní vy-
hledat na  webových stránkách 
Kraje Vysočina. V  roce 2014 
požádalo o dotaci 10 subjektů, 
které na úpravu běžeckých tras 
získaly částku od 35 tisíc korun 
až do  maximální výše možné 
podpory, tedy 200 tisíc korun. 
V zimní sezoně 2014/2015 pří-
jemci podpory v  případě příz-
nivých sněhových podmínek 
upraví celkem přes 640 km ly-
žařských běžeckých tras zejmé-
na na  Žďársku, Novoměstsku 
a  v  okolí Bystřice nad Pern-
štejnem. Další bílé stopy jsou 
k  dispozici v  okolí Havlíčko-
va Brodu, Jihlavy nebo Telče. 
Do  budoucna plánujeme, že 
bychom ve  spolupráci s  upra-
vovateli tras online propojili 
jejich GPS s  webovou aplika-
cí, to znamená, že v aktuálním 
čase by uživatel zjistil, zda je 
daná trasa projetá a  připra-
vená. Postupně na  Vysočině 
přibývá díky městům a  dalším 
provozovatelům i použitelných 
sjezdovek.
Nezbývá, než si přát, aby 
ve  zbytku sezony byla pří-
roda k  lyžařům vstřícnější 
než v  první polovině zimy. 
A v dalších obdobích roku aby 
naši občané využívali i  všech 
dalších nabídek, jež mají 
k  dispozici, pro svůj bohatý 
a spokojený život.

Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

Kraj Vysočina se opět představil na 
regiontouru a hostil biatlonový pohár

Vykradl prodejnu
K vloupání do prodejny na Druž-
stevní ulici ve  VM došlo v  noci 
na 6. 2. Neznámý pachatel odstra-
nil mříž na okně, to pak vypáčil 
a vnikl do objektu. Prodejnu pro-
hledal a odcizil alkohol, cigarety 
a drogistické zboží v hodnotě 40 
tisíc korun. Na zařízení způsobil 
navíc škodu za  další čtyři tisíce. 
Policisté po  pachateli a  odcize-
ných věcech pátrají. 

Odcizil naftu
Neznámý pachatel se v  době 30. 
1.–2. 2. dopustil na  ulici K  Nové-
mu nádraží ve VM krádeže. Vnikl 
do neoploceného areálu firmy a ná-
silím otevřel nádrže u dvou zapar-
kovaných rypadel. Z  nich odcizil 
230 l nafty. Způsobil škodu za více 
jak 7.000 korun. Je podezřelý ze 
spáchání tr. činu krádeže a hrozí mu 
až dvouletý trest odnětí svobody.

Opilý napadl matku
Dne 2. 2. krátce před 20. h přijali 
policisté na tísňové lince 158 ozná-
mení o  napadání v  rodině v  obci 
na  Velkomeziříčsku. Ihned vyjeli 
na místo, kde zjistili, že jednatřice-
tiletý muž v domě slovně i fyzicky 
napadl svoji matku a poté i synov-
ce, který se ji snažil bránit. Policisté 
u  agresivního muže provedli de-
chovou zkoušku, při které mu na-
měřili 1,98 promile alkoholu. 
Muž byl lehce zraněn na ruce, pře-
vezen k ošetření a poté eskortován 
na protialkoholní záchytnou stani-
ci. Případ je v šetření jako přestu-
pek proti občanskému soužití, po-
dezřelému hrozí pokuta až dvacet 
tisíc korun. -PČR-
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P O Z V Á N K A
na jednání Zastupitelstva města Velké Meziříčí, 
které se uskuteční v úterý 17. února 2015 v 15.00 
v koncertním sále Jupiter clubu, s. r. o., Velké Meziříčí
PROGRAM JEDNÁNÍ:

1. Zahájení
2. Připomínky k zápisu z 3. zasedání zastupitelstva města
3. Kontrola plnění usnesení
4. Návrh na zrušení usnesení č. 428/28/ZM/2014 ze dne 17. 6.  
 2014 – prodej zahrádky Nad Tratí, obec a k. ú. Velké Meziříčí
5. Žádost o prodej pozemků parc. č. 5280/141 a 5280/82, 
 ulice Průmyslová, obec a k. ú. Velké Meziříčí
6. Žádost o prodej stavebního pozemku v Hrbově
7. Přebytek 2014 – stav finančních prostředků, převod závazků
 2014, volné zdroje na investice 2015
8. Podíl města na obnově kulturních památek k dotaci z Kraje 
 Vysočina
9. Rozpočtové opatření – příspěvek na provoz Základní školy 
 Oslavická
10. Dohoda o splátkách dluhu na nájemném
11. Úpravy rozpočtu k 31. 12. 2014 v pravomoci starosty 
  – schválení v zastupitelstvu města
12. Oblasti kontrol prováděných finančním výborem na volební 
  období 2014–2018
13. Vyhlášení zadávacího řízení na akci Zázemí a šatny 
  fotbalového stadionu ve Velkém Meziříčí
14. Obecně závazná vyhláška města Velké Meziříčí č. 1/2015, 
  o nočním klidu
15. Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci
    MAS MOST Vysočiny, o. p. s.
16. Regulace hazardu ve městě Velké Meziříčí
17. Interpelace, diskuze
18. Závěr
                 Ing. Radovan Necid, starosta města Velké Meziříčí

Happy sport club uvádí

Happy sport club uvádí

3. SETKÁNÍ SE ŠAMANKOU
Téma:   Léčitelství v nás

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

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

Mediální partner: 

Zápis do  prvního ročníku ZŠ a  PŠ Velké Meziříčí na  školní rok 
2015/2016 proběhne 13. února 2014 v budově školy na ulici Poštovní 
1663/3 v době od 9 do 12 hodin. 
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 spe-
ciálními vzdělávacími potřebami, mimo jiné i  žákům s  autismem. 
Po  předchozí domluvě vás zveme k  nezávazné návštěvě a  prohlídce 
školy. Žáky vzděláváme také na pracovišti v Křižanově.                    

Ředitelství ZŠ a PŠ VM

Zápis dětí do 1. tříd Základní školy  
a Praktické školy Velké Meziříčí

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

Abychom usnadnili případným uchazečům o studium na GVM pří-
pravu na přijímací řízení, pořádáme přijímačky nanečisto: 

ve středu 18. 2. 2015 v 15 hodin pro zájemce o osmileté studium, 
ve středu 25. 2. 2015 v 15 hodin pro zájemce o čtyřleté studium. 
Předpokládaný konec je vždy v 17 hodin.

Vítáni jsou i rodiče, kteří se mohou v klubovně setkat se zástupci školy 
a případně již odevzdat přihlášky ke studiu. Na přijímačky nanečisto 
se není třeba předem přihlašovat a jsou zcela zdarma.
Informace o přijímacím řízení a přihláška ke studiu jsou k dispozici 
na stránkách školy www.gvm.cz
Informace CERMATU včetně ukázkových testových úloh z matema-
tiky, z českého jazyka a literatury jsou uveřejněny na stránkách www.
cermat.cz.                                                                             Ředitelství GVM

Přijímačky nanečisto 
na Gymnáziu VM

Základní škola a Střední škola Březejc, Sviny 13, Velké Meziříčí 
Zápis dětí do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2015/2016, 
který proběhne v pátek 13. února 2015 od 13 do 16 hodin v prosto-
rách školy.
Nabízíme také služby školského poradenského zařízení na  odlouče-
ném pracovišti ve Velkém Meziříčí:
Speciálně pedagogické centrum (SPC), U Tržiště 2191/3, 594 01 Vel-
ké Meziříčí, tel.: 773 245 732, e-mail: spcvm@seznam.cz
Krajské koordinační centrum logopedické péče ve školství
U Tržiště 2191/3, 594 01 Velké Meziříčí, tel.: 773 378 610, 777 732 045
e-mail: spcvm.koordinator@seznam.cz
Bližší informace, kontakty: Základní škola a  Střední škola Březejc, 
Sviny 13, 594 01 Velké Meziříčí, tel.: 566 521 516 mobil: 774 449 319,  
e-mail: skola.brezejc@seznam.cz, www.skoly-brezejc.cz                      -bk-        

Zápis dětí ZŠ a SŠ Březejc

Zápisy do 1. tříd ZŠ Velké 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.

Ing. Pavel Stupka, vedoucí odboru školství a kultury

Zubní pohotovost: 
Sobota 14. 2. a neděle 15. 2.: MUDr. Olga Semerádová, Palachova 
35, Žďár nad Sázavou, tel.: 774 430 777.  (www.nnm.cz). 
Víkendová pohotovost MUDr. Zuzany Moravusové:  Nový 
Telečkov 30 (cca 10 km od  VM), čtvrtek 17.00–neděle 7.00, tel.: 
737 585 224. 

Město Velké Meziříčí, které 
realizuje projekt Zdravé město 
a místní Agendu 21, vyhlásilo 
fotosoutěž Vánoční město. 
Soutěží se ve třech kategoriích:
• vánoční výzdoba oken, balkonů, 
lodžií, domů, předzahrádek restau-
rací, firem a dalších objektů
• vánoční výzdoba ve vašem domě – 
slavnostní tabule, detail vánočního 
stromečku aj.
• zimní motiv – zimní krajina, detail.
Hodnocení provede odborná poro-
ta a současně může snímky hodno-
tit i široká veřejnost cestou interne-
tového hlasování na  následujících 
odkazech:

Vánoční výzdoba oken – vánoční 
výzdoba ve  vašem domě – zimní 
motiv.
Hlasovat bude možné do  středy 
25. února 2015.
Fotosnímky přihlášených výzdob 
jsou zveřejněny na  webu města 
www.mestovm.cz.

Slavnostní vyhlášení prvních tří 
míst v každé kategorii spolu s pře-
dáním cen proběhne ve  čtvrtek 
5. března 2015 v  16.00 na  malé 
scéně Jupiter clubu.
Ceny pro vítěze poskytli tito spon-
zoři: Město Velké Meziříčí a Zdravý 
Kraj Vysočina.

Hlasujte a zvolte vítěze 
soutěže Vánoční město

zápisy do Škol

Přijďte nás navštívit - jsme tu stále pro Vás! 

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

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

OC  PANORAMA
„nákupy plné radosti“

družstvo Velké Meziříčí 

OC PANORAMA
Třebíčská 194
Velké Meziříčí

Acti Bois CZ s.r.o

PŘIJME

Dobrá Voda, 594 51  Křižanov

  Lakýrníka 
(i bez praxe, možnost zaučení).

- životopisy zasílejte na info@actibois.cz,
dotazy tel: 604 737 506

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

Muzeum zve na výstavu 
hraček, tentokrát 
šlechtických
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Peníze do týdne za Váš dům, 
byt či chalupu ! Volejte bez-

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

hotově ! Nabídka je nezávaz-
ná – bez poplatků.

Sběrny řádkové soukromé 
inzerce pro týdeník 

Velkomeziříčsko 
mimo redakci 

ve Velkém Meziříčí: 
 Měřín – v Papírnictví 

Ivana Wasserbauerová, 
Tasov – prodejna p. Böhm, 

Informační centrum 
ve Velké Bíteši.

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

Různé

Seznámení
Koupím
Tel.: 604 112 837.

Koupím 
Tel.: 604 112 837.

Koupím

Nemovitosti

Pronajmu 

Daruji
■ Wartburg 353 W. Prodám 
ve VM garážovaný Wartburg 353 
W, r. v. 1980, najeto 66 tis. km, 
STK do  8/2015, cena dohodou. 
Tel: 702 062 923.
■ Stáčecí válce pohon el. mo-
toru s  převodovkou, prů-
měr válce 60 mm, šířka válce 
330 mm. Vhodné na  kulatinu, 
pásovinu, cena 3.500 Kč. Dále 
prodám ruční plačku na  bram-
bory, cena 2.500 Kč. Krbovou 
vložku 2.000 Kč, 2 ks páskovačky 
za 500 Kč. Velká zplynovací kam-
na na 80 cm štípy. Cena dohodou. 
Tel.: 605 472 679.
■ Brambory konzumní, od-
růdy Belana, Adéla, Marabel + 
na  sázení stejné odrůdy. Dále 
prodám pšenici a  ječmen. Tel.: 
607 299 168.
■ Kladívkový šrotovník, čelní 
sklo na  Octavii, zadní sedačku 
na  Felicii. Mrazák 50 l, šicí stroj 
Minerva, kukačkové hodiny, 
přívěs za  osobní auto tovární 
výroby. Cena dle dohody. Tel.: 
739 902 188.
■ Vepřové půlky nebo celé. Tel.: 
737 825 873.
■ Brambory 500 Kč/q. Tel.: 
605 059 334.
■ Chromatický akordeon De-
licia Sonorex XII, 120 basů, B-

-Grif, černá barva, velmi dobrý 
stav. Cena 13.500 Kč, VM. Tel.: 
605 909 993.
■ Renault Megane 1,5 DCI kom-
bi, r. v. 2004, najeto 218 tisíc km, 
stříbrná barva. Nízká spotřeba 4,5 
l/100 km. STK do  konce 01/16, 
udržovaný, garážovaný. Výbava: 
klimatizace, el. okna, tempomat, 
centrál, rádio – CD, tažné zařízení. 
Cena 50.000 Kč. Tel.: 602 501 676.

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

■ Vykoupíme vaše auto, 
i  bez STK. Tel.: 608  029  036.
■ Kontrabas (ze dřeva). Na-
bídněte. Může být i  3/4. Tel.: 
732 203 787.
■ Sběratel koupí půdní nálezy.
Koupím a dobře zaplatím za sta-
ré pivní lahve s  nápisem, vo-
jenské helmy, kožené vojenské 
řemeny, opaskové přezky, kože-
ná pouzdra na  pistole, plecho-
vé – dřevěné muniční bedýnky, 

zásobníky do  zbrání, nábojnice, 
vojenské uniformy (i  potrhané), 
maskovací celty, maskovací ob-
lečení, vatované kabáty, vyzna-
menání, vojenské nášivky, mas-
ky, vojenské čepice, brigadýrky, 
bodáky, dýky, šavle a  pochvy 
k  nim, staré fotografie vojáků, 
staré žehličky, hmoždíře atd. 
z vaší půdy, stodoly, pozůstalosti.
Za  nabídky předem děkuji.  
Tel.: 608  714  444; 776  776  007.

■ Prodáme rodinný důmů 3+1 
ve  Vídni, rodinný dům 2+1 
v  Oslavici a  rodinný dům 7+2 
ve  Velkém Meziříčí. Více infor-

mací na  tel.: 605  054  470. RK 
nevolat.

■ Prodám stavební pozemek 
na Fajtově kopci a v centru Vel-
kého Meziříčí. Tel.: 731 457 371. 
RK nevolat.
■ Koupím byt nebo rodinný do-
mek ve  Velkém Meziříčí nebo 
okolí. Platím hotově. Pouze so-
lidní jednání! Žáková S. Tel.:  
724 100 161.
■ 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.

■ Pronajmu zrekonstruovaný 
byt 3+1 ve  Velkém Meziříčí, 
cena pronájmu 9.000 Kč včetně 
inkasa. Tel.: 724 100 161.
■ Pronajmu byt 3+kk na  uli-
ci Čermákova, cihlový, slun-
ný, částečně zařízený. Ná-
jem 7 tis.+energie, vratná 
kauce – 1 nájem. Volný od  1. 

3. 2015. Tel.: 606  403  508.
■ Pronajmu byt v  přízemí 
2+kk Velké Meziříčí, Čecho-
vy sady. Tel.: 725  187  507.

■ Kdo zajistí výměnu oken 
za  plastová a  celkové zatep-
lení  většího  RD? Jde pouze 
o  administrativní práci jako 
výběr dodavatele, dozorování 
prací a proplácení faktur. Finan-
cování bude bez dotací na  za-
teplení. Tel.: 603  823  787.

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

■ Daruji rýsovací přístroj Ro-
botron Assistant včetně pracov-
ního stolu. Tel.: 731 471 071.

Prodám

ZAHRADNÍ NÁBYTEK – LIŠKA
hledá do výroby TRUHLÁŘE

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

nebo zasílat životopis 
na e-mail: 

firma@zahradninabytek-liska.cz 

přijme

stroJníka 
s platnÝm průkazem 
na kolová, případně 

pásová rypadla

nástup dle dohody. 
tel.: 566 523 751

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

Naše nabídka:
•  výkonu odpovídající ohodnocení 

a velmi dobré pracovní prostředí
•  zajímavou a zodpovědnou 

pracovní náplň
•  intenzivní zaškolení  

a zapracování
• možnost dalšího vzdělávání
• 5 týdnů dovolené

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

Sokolovská 250, 594 01 Velké Meziříčí 

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

a loajálnost
• znalost práce v SAP výhodou

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

Obchodní referent-ka do zákaznického centra

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

Naše nabídka:
•  výkonu odpovídající 

ohodnocení a velmi dobré 
pracovní prostředí

•  zajímavou a zodpovědnou  
pracovní náplň

•  intenzivní zaškolení  
a zapracování

•  možnost dalšího vzdě-
lávání

• 5 týdnů dovolené

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

Sokolovská 250, 594 01 Velké Meziříčí 

Váš profil:
•  ukončené středoškolské vzdělání tech-

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

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

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

a loajálnost

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

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

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

Věříme, že pokud chce dnes firma 
uspět v  tvrdé konkurenci, musí se ne-
ustále rozvíjet a  investovat. Toho jsme 
se drželi i v roce 2014, i když byl loňský 
rok v  mnoha ohledech pro naši firmu 
náročný.
Klíčovou investicí v naší firmě byla lin-
ka na  výrobu vrstveného skla HOAF. 
Tato technologie je v  Česku raritní, 
nikdo jiný ji nevlastní. Stroj splňuje 
nejpřísnější normy na  výrobu bezpeč-
nostního vrstveného skla (VSG) a  zá-
roveň doplňuje technologii výroby te-
pelně tvrzeného skla (ESG) o možnost 
provedení tzv. Heat Soak testu, který 
eliminuje už tak ojedinělou možnost 
spontánního prasknutí skla.
Další posilou pro plynulý chod zakázek 
jsou dvě nové brusky na sklo Schiatti, 
z nichž jedna je vertikální a druhá bi-
laterální, umožňující broušení dvou 
protilehlých stran při jednom cyklu. To 
výrazně zkracuje dobu broušení.
Dalšími dvěma stroji jsou myčky a su-
šičky skla TRIULZI. Jedna z myček je 
přímo propojena s  technologií HOAF, 
takže materiál pro vrstvené bezpeč-
nostní sklo (VSG) je na  vstupu doko-
nale umyt a  usušen. Druhá myčka je 
doplňkem k technologii ESG, kde jsou 
před tepelným vrstvením stejné nároky 
na čistotu vstupního materiálu.

Tyto stroje jsme pořídili s  příslibem 
prostředků z EU a naše investice je v řá-
dech desítek milionů korun.
Chceme touto cestou poděkovat všem, 
bez jejichž přispění bychom nesplnili 
doslova šibeniční termíny, ve  kterých 
jsme museli stroje instalovat: firmě 
Havlát – především p. Havlátovi, který 
svým přístupem prokázal obrovskou 
míru nasazení a  pochopení pro naše 
nároky –, firmě VV Topmont (p. Vese-
lý), firmě Uchytil (p. Coufal) a klempíř-
ství Vrbický.
Velké poděkování patří také všem na-
šim zaměstnancům za  trpělivost, kte-
rou prokázali v  tomto období plném 
změn, a kteří nám obětovali část svého 
volného času o víkendech a před Váno-
cemi.
V  neposlední řadě děkujeme také 
za  snahu Obecnímu úřadu Křižanov, 
který se snažil vyjednat možnost roz-
šíření naší výroby na  okolní pozemky. 
Bohužel tato snaha i přes příslib majite-
le vyšla naprázdno, takže se VV SKLO 
již nemá kam rozšiřovat – to bude mít 
za  následek nutné kroky v  příštích le-
tech.
Děkujeme.

Za firmu VV SKLO Jana Švestková
foto: archiv firmy

(článek je součástí placené inzerce)

Rozjezd nových technologií ve firmě VV SKLO

Testy CERMAT, Scio a jiné 
Připravím žáky 9. tř a 5. tř 
na přijímací zkoušky z MA 
na víceletá gymnázia a SŠ. 
Vždy v neděli 14.00–17.00, 

jednotlivce i skupinky (max. 4 
studující).  Tel: 774 621 703.

Pamětní medaile 
z vánočního koncertu 

Tóny vévodkyně 
Eleonory, 

které jsou vyrobeny 
z daňčího paroží, 

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

Kontakt: 721 423 232.

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

vypisuje
výběrové řízení na pozici

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

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

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

sudoku

Autor sudoku: 
Zdeněk Málek ©

Řešení z minulého čísla:

Blahopřání

Poděkováníspolečenská rubrika

kino Jupiter club – Únor 2015

Jupiter club 
Velké Meziříčí 

11. 2. v 18.00
velký sál

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

Prodej vstupenek
na programovém 

oddělení Jupiter clubu,
Náměstí 17,

Velké Meziříčí. 

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

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
  7. 4. filmová projekce: 1. Kamenná 
          2. Motocykl. závodníci z Vel. Meziříčí a okolí – Jaromír Kafka
14. 4. přednáška Pocta prof. Záviškovi 
   Ing. Václav Křepelka, Ph.D.
21. 4. přednáška Osobnost malířky Zdenky Vorlové – Vlčkové 
   Ing. Miloslav Fialka
                                                                    Změna programu vyhrazena.

● Středa 11. 2. v 19.30 hodin
BABOVŘESKY 3
Komedie ČR 2014. Režie Z. Tro-
ška. Hrají L.  Langmajer, L. Von-
dráčková, J. Dolanský, V. Žilková.
Vstupné: 120 Kč, 103 minut, mlá-
deži přístupný.
● Pátek 13. 2. v 19.30 hodin, ne-
děle 15. 2. v 19.30 hodin
PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI
Romantické drama USA 2015, 
české titulky. Režie S. Taylor-John-
son. Vstupné: 130 Kč, 124 minut, 
mládeži přístupný od 15 let.
● Neděle 15. 2. v 16 hodin
VELKÁ ŠESTKA – Rodinná, 
akční animovaná komedie USA 
2014, český dabing. Vstupné: 
120 Kč dospělí, 100 Kč děti, 92 
minut, přístupný.
● Středa 18. 2. v 19.30 hodin
KÓD ENIGMY
Válečné životopisné drama Velké 
Británie/USA 2014, české titulky. 
Vstupné: 110 Kč, 114 minut, mlá-
deži přístupný od 12 let.
● Sobota 21. 2. v 19.30 hodin
JUPITER VYCHÁZÍ
Scifi akční dobrodružná komedie 
USA 2015, české titulky. Hraje 
M. Kunis, Ch. Tatum. Vstupné: 
90 Kč, 125 minut, přístupný.
● Neděle 22. 2. v 16 hodin
SPONGEBOB VE  FILMU: 
HOUBA NA SUCHU
Animovaná rodinná komedie 
USA 2015, český dabing. Vstup-
né: 125 dospělí, 100 Kč děti, 84 
minut, přístupný.
● Neděle 22. 2. v 19.30 hodin
MORTDECAI: GRANDIÓZNÍ 
PŘÍPAD

Akční komedie USA, české ti-
tulky. Hraje J. Depp, G. Paltrow.
Vstupné: 110 Kč, 97 minut, mlá-
deži přístupný od 12 let
● Středa 25. 2. v 19.30 hodin
SLÍDIL
Kriminální drama USA 2014, 
české titulky. Vstupné: 110 Kč, 
117 minut, mládeži přístupný.
● Čtvrtek 26. 2. v 19.30 hodin
PŘÍBĚH MARIE 
I vy máte svůj příběh. Těm, kte-
rým do  něj zasáhne nemoc, bo-
lesti či postižení, pomáhá ve Vel-
kém Meziříčí najít práci a  cestu 
zpět do života Liga vozíčkářů 
www.ligavozic.cz/velke-meziric
Na  film vás srdečně zve Jupiter 
club a Liga vozíčkářů
PŘÍBĚH MARIE – Film vypráví 
o dívce, která se naučila normál-
ně žít, ač byla od narození hluchá 
a slepá. Tento malý zázrak se ode-
hrál ve Francii na konci 19. stole-
tí. Životopisný film Francie 2014, 
české titulky. Vstupné 90 Kč, 95 
minut, přístupný.
● Sobota 28. 2. v 19.30 hodin
TEORIE VŠEHO
Životopisné romantické drama 
Velké Británie 2014, české titulky. 
Vstupné 120 Kč, 123 minut, pří-
stupný.

Změna programu vyhrazena!

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

Bjarni H. Thorssonautor

režie
Eduard Kudláč

FOTO: MARTIN FRIDNER
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Jupiter club uvede 
divadelní komedii

TÁTA 
ANEB „CAVEMAN 
SE STAL TÁTOU“ 

pátek 20. března 2015 
od 19.30 hodin, velký sál 

Jupiter clubu
Vstupné: 220 Kč v předprode-

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

tel. 566 782 001, 004

Sbor dobrovolných hasičů Lhotky zve na
OSTATKY – PRŮVOD MASEK OBCEMI 

KÚSKY, DOLNÍ RADSLAVICE, LHOTKY
14. února 2015

Večer taneční zábava v KD Lhotky 
se skupinou Žízeň. Sraz masek v 9.00 v KD
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Na  podzim loňského roku uply-
nulo 70. výročí od smrti generála 
Vojtěcha Borise Luži. Při této pří-
ležitosti se konala vzpomínková 
akce v Hřišti u Přibyslavi, kde byli 
generál i jeho pobočník zastřele-
ni českými četníky. Společnost 
bratří Lužů připravila putovní 
výstavu o  osobnosti gen.  Luži, 
kterou slavnostně představila 
nejprve v  jeho rodném Uher-
ském Brodě, poté na  Univerzitě 
obrany v  Brně a  třetím městem, 
které bude na podnět Vlastivěd-
né a  genealogické společnosti, 
občanského sdružení při Jupiter 
clubu, výstavu hostit, je Velké 
Meziříčí. Zveme vás na slavnost-
ní vernisáž, která se uskuteční v úterý 17. února 2015 v 15.30 ve fo-
yer kina a v kinosále. Účast přislíbili zástupci Nadace bratří Lužů 
a významné osobnosti zabývající se vojenskou historií – plk. Edu-
ard Stehlík a poslanec Karel Černý. Výstava potrvá do konce února.

Výbor Vlastivědné a genealogické společnosti

Pocta generálu Lužovi

Až se mě lidé zeptají, co je to lás-
ka, odpovím: Byla jsi to přece Ty 
i já 
a v trávě sedmikráska.
Dne 12. února 2015 vzpomenu 
5. smutné výročí nedožitých 63. 
narozenin mé milované manžel-
ky 

Emilie Kordulákové 
z Jívoví.

S láskou a úctou vzpomíná 
manžel.

„Jsi stále v mém srdci.“

Dne 15. 2. 2015 oslaví životní ju-
bileum – 70. narozeniny – 
náš manžel a dědeček, pan 

Václav Černý.
Do  dalších let přejeme hodně 
štěstí, zdraví a osobní pohodu.

Manželka a dcera s rodinou

Na podzim loňského roku nás po dlouhé nemoci opustila ve věku 87 
let paní učitelka Draha Boučková, která vychovala několik generací 
žáků a nesmazatelně se vryla do jejich života. Co bychom o paní uči-
telce měli vědět?
Narodila se v roce 1927 v Broumovicích u Opavy, gymnázium absol-
vovala v Prostějově a vysokoškolská studia v Olomouci. Z politických 
důvodů jí nebylo po roce 1948 umožněno další doktorandské studi-
um, přesto po změně režimu v roce 1989 nikdy nepožádala o svoji re-
habilitaci. Vlastní pedagogickou činnost zahájila ve Vrbně pod Pradě-
dem a v Bruntále. Dlouhá léta pak působila spolu se svým manželem 
v našem městě jako učitelka matematiky a fyziky. 
Učitelské povolání je velmi náročné. Paní učitelka byla oddaná my-
šlence J. A. Komenského: „Jestliže se člověk má stát člověkem, musí 
se vzdělávat.“ Proto učila svědomitě a odpovědně své žáky ve  svých 
hodinách a připravovala je i na vyšší stupeň vzdělání. A tak zanechala 
nesmazatelné stopy při výuce svých svěřenců. 
Celý její život byl naplněn prací ve  školství a péčí o  rodinu. Kromě 
matematiky a fyziky měla znalosti i v němčině a latině. Byla přátelská 
ke svým kolegům a vždy ochotná pomáhat. Ve volném čase ráda četla, 
cestovala a starala se o zahradu. V důchodovém věku se věnovala pře-
devším svým vnoučatům. Tímto postojem se navždy zapsala do srdcí 
všech, kteří ji znali a měli rádi.

Mgr. Věra Klímová

Vzpomínka na paní 
učitelku Drahoslavu 
Boučkovou

Dne 15. února 2015 vzpomene-
me 100. výročí narození pana 
Josefa Vrby z Tasova.
Dne 28. února 2015 uplyne 33 let 
od jeho úmrtí.

S láskou vzpomínáme.
Jménem rodiny Marta Milotová

Poděkování za oslavu v hotelu Amerika
Veřejně chválím hotel Amerika ve Velkém Meziříčí, který 24. 1. 2015 
hostil přítomné na  oslavě kulatého výročí. Za  jeho milé, radostné 
a úctyhodné obsluhování a umělecky vyzdobený sál srdečný dík číš-
níkovi a zároveň kuchařovi panu Jaroslavu Dočkalovi, servírce a ce-
lému personálu. Také díky za  hudbu pana Romana Prchala, která 
nám spestřila v oku jiskru, svit a v těle šmrnc. 
Přejeme, ať se vám stále daří a ještě jednou za vše velký dík.                 

Jaroslava Slošková

Beseda a diskuze se včelařskou tématikou. Bude probíhat v Netíně 
v 9.30 hodin. Podrobnější informace získáte na:  
tel. 737 650 598, e-mail: vkralicek@seznam.cz
Plán diskuzí:
22. 2., téma: výběr stanoviště a včelí pastva  
  1. 3., téma: léčení včelími produkty a jejich použití
  8. 3., téma: morfologie a fyziologie včel  
22. 3., téma: zdobení perníčků a výroba a vlastnosti úlů  
12. 4., téma: včelaření v nástavcích během roku  
26. 4., téma: chov matek a množení včelstev+včelaření v nízkých ná-
stavcích  
10. 5., téma: nemoci včel a jejich léčení, praxe se včelami (na vlastní 
nebezpečí)  
24. 5., téma: praxe se včelami (na vlastní nebezpečí)                            -vk-

ZŠ  Netín ve spolupráci 
s rodiči žáků pořádá 

tradiční
DĚTSKÝ KARNEVAL

 v neděli 15. 2. 2015 
od 14 hodin v KD Netín.

Tombola i občerstvení 
zajištěno.

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

divadelní sezona Jaro 2015

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

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

kph – sezona 2015

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. 

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.

plesová  sezona  2015

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

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

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

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

ˇ
Dějiny a historie nás míjí tak rychle,

že si to ani neuvědomujeme.
Užíváte si dostatečně současnost?

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

Katolický dům Křižanov, hudba Drink

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

v pátek 20. 2. 2015

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

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

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

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

POKLAD NA KRÁSNÉ HOŘE
sobota 21. února 2015  v 15.00 malá scéna Jupiter clubu. 

Vstupné 40 Kč. Rezervace na tel.: 566 782 001, (004), programové 
oddělení Jupiter clubu, po–čt 8–16 hodin, pá 8–14 hodin. Rezer-
vované vstupenky je nutné vyzvednout do pátku před termínem 

divadla. Výjimka v sobotu, a to po předchozí tel. domluvě nejpoz-
ději do 14.45 hodin, poté jsou vstupenky dány do volného prodeje.

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

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

tel.: 566 782 004, 001
Změna programu vyhrazena

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

Změna programu vyhrazena. Zdroj: www.jupiterclub.cz

FAJTFEST ples
6. 3. Nový Svit VM

19.00 
2. ročník 

Večerem vás bude provázet 
čochová kapelka 

DEMONIUM (songy 
od GREEN DAY, METALLICA, 

NIRVANA atd.). 
Oživením se stane určitě 

i českobudějovický 
SYSTEM OF A DOWN revival. 

Start s bohatou tombolou 
je stanoven na 19.00 

Srdečně zvou pořádající 
FAJTFESTcrew.

programová nabídka v Jupiter clubu

Plesy v Jupiter clubu:
14. 2.  – STUDENTSKÝ PLES

20. 2.  – PLES HOTELOVÉ ŠKOLY SVĚTLÉ
27. 2. – BAREVNÝ PLES

13. 3. – CHARITATIVNÍ PLES
21. 3. – MOTORISTICKÝ PLES

▶ sobota 14. 2. – VALENTÝNSKÁ DEGUSTACE VÍNA, vinařství 
Réva Rakvice (18.00–20.00)
▶ sobota 28. 2. – VEČER S TÓNY MALEBNÉHO KLAVÍRU 
A HOUSLÍ, hraje Pavla Kamanová – klavír, Dan Blaha – housle 
(20.00–24.00)

PÁTEČNÍ PODVEČER 
V KATOLICKÉM DOMĚ KŘIŽANOV
▶ 13. 2. – SEVERNÍ FRANCIE, 19.30 (Cider a Kalvádos z Bretaně, 
vylodění spojenců v Normandii, vína z Champagne, Remeš, Mont 
Saint Michel...) přednáší Josef Sedlák
▶ 20. 2. – IMPROKAPRO, 19.30, spolek Katolického domu a slo-
venské „nielen improvizačné divadlo“ Kapor na scéne uvedou im-
provizační večer tří slovenských herců a  jednoho křižanovského 
hosta...
▶ 27. 2. – ČOKOVEČER, 19.30 (Dojde kakao? Jak je to s kakaem 
a se spravedlivým obchodem?  V rámci večera bude probíhat i vý-
roba čokolády, provází  Pavla Kotíková

www.katak-krizanov.cz

Únor 2015
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Únor
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
Březen
Ne 1. 3. 14.30–16.00
Vstupné: 
bruslící 20 Kč, doprovod 10 Kč

-vid-

veřeJné bruslení

Dne 4. února 2005 byl velkome-
ziříčský sportovní klub handica-
povaných oficiálně přihlášen jako 
právní subjekt pod názvem Han-
dicap Sport Club Velké Meziříčí 
a přijat do České federace Spastic 
Handicap (ČFSH).
Počátky klubu se datují již 
od  roku 2002, kdy první han-
dicapovaní sportovci startovali 
pod TJ ÚSP Brno (v současnos-
ti SK Kociánka Brno). Od prvo-
počátku pár nadšenců objíždělo 
turnaje v  boccii, atletice a  zá-
věsném kuželníku. Postižení 
sportovci jsou z řady CP – cen-
trální postižení hybnosti, DMO 
– dětská mozková obrna a  TP 
– tělesně postiženi po  úrazech. 
Stanislav Doskočil, zakladatel 
a  průkopník těchto sportov-
ních aktivit ve Velkém Meziříčí 
během dvou roků rozšířil člen-
skou základnu na  bezmála 100 
členů.
Během roku 2003 a 2004 se akti-
vity rozšířily o sporty curling, ša-
chy, stolní tenis, dráhové kuželky 
a od roku 2011 o cyklistiku.
Na  přelomu let 2007 a  2008 za-
znamenal sportovní klub finanč-
ní potíže a kompletně se na valné 
hromadě změnilo jeho vedení. 
Toho se v těchto těžkých chvílích 
ujali Petr Gottlieb a Jiří Charvát. 
Po  malých krůčcích se začínali 
sportovci prosazovat na  soutě-
žích v  rámci České republiky. 
Klub ve Velkém Meziříčí byl jed-
ním z  mála, který své sportovní 
aktivity a veškerou činnost orga-

nizoval samostatně bez podpory 
rehabilitačního nebo školního 
zařízení.
Sportovci velkomeziříčského 
klubu během své desetileté čin-
nosti vybojovali mnohá oceně-
ní a  dosáhli mnoha úspěchů. 
Ve svých řadách máme několik 
mistrů ČR v  atletických disci-
plínách, titul mistra ČR v  zá-
věsném kuželníku a dráhových 
kuželkách, několikanásobné 
ocenění sportovce Kraje Vyso-
čina, vítěze OZP Cupu v boccii 
a asi jedním z největších úspě-
chů byl v  sezoně 2009–2010 
titul mistra ČR v  curlingu. 
Dva sportovci se účastnili mis-
trovství světa – jeden v  boccii 
a  druhá v  curlingu. V  tomto 
sportu dva sportovci odehrá-
li několikrát kvalifikaci MS 
a  účastnili se mnoha meziná-

rodních turnajů v  týmu české 
reprezentace.
Sportovní klub se v  posledních 
třech letech účastní integro-
vaných sportů. Dvě družstva 

za klub hrají  bocciu a jedno zá-
věsný kuželník. Tyto sportovní 
aktivity klub rozšířil především 
z  důvodu zrušení neparalympij-
ských disciplín od  svazu ČFSH 

a  omezení sportovních aktivit 
v ostatních sportech. 
Během své působnosti klub po-
řádá turnaje v bowlingu, v tomto 
roce to bude již 12. ročník, dále 
turnaj v  integrované boccii, zá-
věsném kuželníku a  nejkrásnější 
turnaj Handicapovaní s  dětmi, 
který je složen s disciplín závěsné 
a dráhové kuželky.
Co se týče finančního zabezpe-
čení, klub je závislý především 
na  dotacích měst Velké Meziří-
čí a  Žďár nad Sázavou, částečně 
na dotacích Kraje Vysočina, dále 
sportovní klub podporuje něko-
lik firem a  obcí z  okolí Velkého 
Meziříčí, občané z regionu a oko-
lí a částečně sami sportovci.
Mediálním partnerem sportov-
ního klubu je týdeník Velko-
meziříčsko.

Jiří Charvát, HSCVM

Sport handicapovaných ve Velkém Meziříčí má deset let

Meziříčským hráčům šachu se 
v  letošní sezoně zatím ne a  ne 
a nedaří. Jak je to možné? – Inu, 
prostě tak… Spartak VM A utr-
pěl doma další debakl, zatímco 
béčko rovněž doma pouze remi-
zovalo s  poměrně slabým druž-
stvem Žďáru D.
Krajský přebor 5. kolo:
Spartak VM A  – Caissa Třebíč 
B 2:6
Hráno v restauraci Na Poříčí při 
Domě zdraví. Za  Meziříčí Voj-
těch, Kopr, Mrazík a  Nedoma 
remízy – Janák Jos., Čtveráček, 
Kučera a Zeman 0 b.
Velkomeziříčským spartakov-
cům nelze upřít snahu, ale snad 
by potřebovali i  mnohem větší 
porci štěstí, než jakou jim paní 
bohyně Fortuna nalila do talířků 
až dosud; to je osud! Romantická, 
kdysi uměle vytvořená bohyně 
šachové hry, totiž Caissa, naopak 
za  to, že si ji vybrali pro název 
svého klubu, nadělila Třebíča-

nům zdaru dosti bohatě a  po-
žehnaně, tedy alespoň tentokrát. 
Spartaku VM A  už nyní celkem 
reálně hrozí sestup do nižší sou-
těže; kam by – jak vidno – konec-
konců i docela správně patřili.
1.	TJ	Náměšť	n.	O.	 5	 4-1-0	 23,5	 13

2.	SB	Světlá	n.	Sáz.	A	 4	 3-1-0	 18,5	 10

3.	Sp.	Pelhřimov	A	 5	 3-0-2	 21,5	 9

4.	Jiskra	Havl.	Brod	A	 4	 2-2-0	 20,5	 8

5.	Caissa	Třebíč	B	 4	 2-1-1	 16,5	 7

6.	Gambit	Jihlava	B	 5	 1-1-3	 17,0	 4

7.	Jiskra	Humpolec	A	 4	 0-2-2	 14,0	 2

8. Spartak VM A 5 0-1-4 14,5 1

9.	TJ	Žďár	n.	S.	B	 4	 0-1-3	 14,0	 1

V  6. kole naši poputují do  Ha-
vlíčkova Brodu, aby se utkali s ta-
mější Jiskrou A. Vedoucí Náměšť 
porazila ve  Žďáře poslední tým 
tabulky, ale pouze 4,5:3,5. Za ví-
těze bodovali i  dva hráči z  VM 
(Čížek 0,5 b. a  Kratochvíl Vít 1 
b.). Příště se však Náměšťští utka-
jí doma se Světlou nad Sázavou, 
což bude úplně jiná, a  to daleko 
silnější káva; neboť v  tomto boji 
půjde o  samotnou špici celko-

vého pořadí. Zkrátka „masakr“!
Regionální soutěž Vysočiny – 
skupina Východ 7. kolo
Spartak VM B – TJ Žďár n. Sáz. 
D 2,5:2,5
Hráno v  salonku hostince 
U  Kozů. Body domácích: Janák 
M. a Paul po jednom – Dohnalík 
0,5 – Urbánek a Dvořák J. 0 b.
Co dodat? – Snad nic… Totiž až 
na to, že od Velkomeziříčských se 
čekalo rozhodně víc.
Sokol Jámy – Spartak Velká Bí-
teš 3,5:1,5
Za domácí Rosecký, Prášil a Pa-
řil po 1 b. – Pelikán 0,5 – Mička 
0 b.
Za Bítešské Valeš 1 b. – Kincl 0,5 
– Kuchta, Skula a Šilhan 0 b.
V  derby vedoucího týmu s  dru-
hým se Jámám podařilo své 
soupeře porazit úplně stejným 
poměrem jako na podzim u nich 
v Bíteši.
ŠK Bystřice n. P.  – Sokol Nové 
Veselí nesehráno kvůli marodce.

Anomálií letošního ročníku 
RSV je, že dosavadní průběh 
soutěže vůbec neodpovídá pů-
vodním předpokladům. Podle 
papírové teorie byla (s ohledem 
na  rating, tj. výkonnostní ko-
eficient ELO) zdaleka nejvýše 
nasazena Bystřice, následovaná 
Velkou Bíteší a pak Velkým Me-
ziříčím B; 4. příčka by měla pa-
třit Jámám, pátá Novému Veselí 
a šestá juniorům ze Žďáru. Jenže 
šedá je teorie, a  zelený je strom 
života. Sokolové z Jám si – tedy 
alespoň prozatím  – namísto pů-
vodní kulhavé kobyly osedlali 
raketoplán.
1.	Sokol	Jámy	 7	 7-0-0	 26,0	 21

2.	Vel.	Bíteš	 7	 4-1-2	 21,5	 13

3.	ŠK	Bystřice	n.	P.	 6	 4-0-2	 15,5	 12

4. Spartak VM B 7 2-2-3 17,0 8

5.	TJ	Žďár	D	 7	 0-2-5	 10,0	 2

6.	Nové	Veselí	 6	 0-1-5	 10,0	 1

Příští kolo 15. 2.: Nové Veselí – 
VM B, V. Bíteš – Bystřice, Žďár 
D – Jámy.

Velkomeziříčští šachisté se brodí kalnými vodami

 -vp-

Současná družstva HSC VM 1 a 2. Foto: archiv HSC Velké Meziříčí

TJ Sokol Jemnice – ST VM 10:7
Body: Pokorný Jan 3/1, Řikovský 
Aleš 2/2, Kampas Jan 1/2, Mašte-
ra Martin 1/3
SK ST Třešť – ST VM 9:9
Body: Pokorný Jan 3/1, Řikovský 
Aleš 2/2, Kampas Jan 2/2, Mašte-
ra Martin 1/3
Čtyřhra: Řikovský, Kampas
TK Autocolor Oslavice – ST VM 
B 5:13
Body: Kampas Jan 4/0, Maštera 
Martin 3/1, Šoukal Slavomír 2/2, 
Klíma Tomáš 2/2
Čtyřhry: Kampas, Maštera, Šou-
kal, Klíma
ST VM C – Polnička B 16:2
Body: Kořínek Stanislav 4/0, Zelený 
David 4/0, Bednář Ivan 2/0, Dvořák 

František 3/1, Juda Zdenek 1/1
Čtyřhry: Dvořák, Kořínek, Bed-
nář, Zelený
Velká Bíteš B – ST VM D 10:8
Body: Klíma Tomáš 4/0, Dvořák 
František 3/0, Hrůza Vlastimil 
0/4, Vodák Petr 0/4
Čtyřhra: Klíma, Hrůza
Černé dvojkolo, tak lze nazvat so-
botní duely A  družstva. Střetnutí 
v  Jemnici bylo naprosto vyrovna-
né. Všichni hráči se doslova přeta-
hovali o každý bodík ve hře. Hned 
v  úvodu se nám přilepila smůla 
na paty, dvě čtyřhry skončily vítěz-
stvím domácích 3:2 na sety. Ze za-
čátku to vypadalo, že budeme pro-
tihráče ve dvojhrách přehrávat, ale 
opak byl bohužel pravdou. Do sta-

vu 6:6 jsme měli ve hře o něco na-
vrch, poté jako kdyby došly našim 
hráčům síly a domácí udeřili třemi 
výhrami po sobě na hrozivých 9:6. 
Na to už jsme nedokázali odpově-
dět a  pouze trošku jsme upravili 
konečný výsledek výhry Jemnice 
10:7. Vyčerpávající střetnutí se zce-
la jasně podepsalo na  všech hrá-
čích a bylo znát i v Třešti. Papírové 
předpoklady mluvily jasně, že jsme 
favorité. Tyto statistiky bohužel ne-
vyšly a domů jsme si odvezli pouze 
remízu 9:9. Těmito výsledky jsme 
si zcela jasně zkomplikovali cestu 
k postupu. Družstvo Chmelné nás 
sesadilo z  první příčky v  tabul-
ce, druhé místo stále držíme, ale 
pozor, rozjetá Jihlava nám začíná 

těžce šlapat na paty. Za čtrnáct dní 
přivítáme doma právě zmiňova-
nou Jihlavu a všem je jasné, že pů-
jde o všechno. 
Rezerva porazila Oslavici 13:5. 
V  tomto zápase se dařilo nejvíce 
Kampasovi. Pochvalu si zaslouží 
určitě celé družstvo. Kluci potvr-
dili svoji formu v  sezoně, vedou 
tabulku OP 1 už o šest bodů. Ko-
nec sezony se rychle blíží a rezer-
va může pomalu přemýšlet nad 
blížící se baráží do kraje. 
Céčko doma smetlo Polničku vy-
soko 16:2. Toto družstvo také vé-
vodí tabulce OP 2. Výborně zahrá-
la dvojice Kořínek a Zelený David. 
Ostatní naše mančafty D a E pod-
lehly svým soupeřům. 

Stolní tenisté si smolně zkomplikovali cestu k postupu

-pk-

FC Slovan Havlíčkův Brod – FC 
VM 3:6 (1:3)
Branky: 21. Sklenář, 68. a  87. 
Vopršal – 1. 33. a 76. Demeter, 
36. Smejkal, 51. Polanský, 88. 
Vyskočil. Sestava FC VM: Si-
mandl – Mucha Z., Mucha P., 
Šimáček, Krejčí – Vyskočil, Po-
korný, Berka, Smejkal, Deme-
ter – Polanský, střídali Bouček 
a Ráček. ŽK: Henek – Demeter. 
Diváci: 15.
Do  utkání lépe vstoupili hosté 
a hned v první minutě promě-
nil svou šanci Robin Demeter. 

Domácím hráčům se podařilo 
po  první čtvrthodině hry skó-
re vyrovnat, ale po  vyrovnání 
opět převzali taktovku hos-
té.  Ti do  poločasu domácím 
odskočili na  dvoubrankový 
rozdíl.
Ve druhém poločase se již hrálo 
nahoru a dolu, a tak diváci viděli 
spíše útočný fotbal než pozor-
nou obranu na  obou stranách. 
Trenéra Smejkala potěšil návrat 
Jirky Polanského, který se v  zá-
pase objevil po  dlouhých zdra-
votních problémech. 

Fotbalisté v přípravě 
porazili Havlíčkův Brod

V  soboru 7. února se v  pivnici Na  Lipnici uskutečnil první ze série 
turnajů v házení šipek na elektronický terč. Soutěž byla organizována 
jako souboje dvojic, a to tradičním vyřazovacím způsobem – tedy po-
dle známého systému, tzv. pavouka.
Napoprvé se akce zúčastnilo osm zájemců, mezi nimiž byli jak i ti zku-
šení a v tomto sportu zběhlí, tak i úplní laikové, čili nováčci. Boje byly 
skutečně napínavé a občas dokonce i takzvaně „na ostří nože“, nicmé-
ně konečné pořadí, které se ze soubojů vykrystalizovalo, lze považovat 
za navýsost spravedlivé.
Lze se nadít a zároveň i doufat, že napříště se setkáme v mnohem hoj-
nějším počtu
Výsledky: 1. Petr Března, 2. Petr Koutník, 3. Marek Dostál, 4. Jarda 
Chytka.

Na Lipnici proběhl první 
ze šipkových turnajů

-myn-
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Druholigoví hráči integrované boccie 2014. Foto: archiv HSC Velké Meziříčí

TK Autocolor Oslavice 14 – TJ 
Ždár nad Sazavou  
Body Jašek Petr 4, Kupka Jiří 4, 
Borůvka Vít, 3, Klusáček Patrik 2
TK Autocolor Oslavice 13 – TJ 
Sokol Polnička 5
Body: Klusáček Patrik 4, Jaša Ja-
roslav 3,5, Štěpánek Jiří 3, Šoukal 
František 2,5
Okresní přebor I. třídy
1. V. Meziříčí B 13 12 1 0 0 168:66 38
2. Oslavice 13 10 0 2 1 152:82 32
3.	Ostrov	n.	O.	 13	 8	 3	 2	 0	 135:99	 32
4.	Rovečné	B	 13	 7	 1	 5	 0	 133:101	 28
5.	Žďár	n.	Sáz.	E	 13	 7	 1	 5	 0	 135:99	 28
6.	N.	Město	n.	M.	 13	 5	 3	 5	 0	 121:113	 26
7.	N.	Dvory	 13	 4	 1	 8	 0	 102:132	 22
8.	Žďár	n.	Sáz.	F	 13	 4	 1	 8	 0	 84:150	 22
9. Lhotky B 13 1 3 9 0 75:159 18
10. Netín 13 0 0 13 0 65:169 13

Okresní přebor II. třídy
1.	Fryšava	 14	 9	 4	 1	 0	 152:100	 36
2. V. Meziříčí C 13 9 3 1 0 148:86 34
3. V. Bíteš 13 9 3 1 0 149:85 34
4. Uhřínov 13 6 2 5 0 121:113 27
5. Oslavice B 12 6 2 4 0 114:102 26
6.	Bystřice	n.	P.	 13	 5	 1	 7	 0	 110:124	 24
7.	Borovnice	 14	 3	 3	 8	 0	 118:134	 23
8.	Polnička	B	 13	 3	 2	 8	 0	 93:141	 21
9.	N.	Veselí	 13	 3	 2	 8	 0	 101:133	 21
10.	Nížkov	C	 12	 0	 2	 10	 0	 64:152	 14

-šou-

stolní tenis

NÁBOR DO HÁZENÉ
Oddíl házené TJ Sokol Vel-
ké Meziříčí zve do  svých řad 
chlapce a  děvčata narozené 
1998–2008 se zájmem o pohyb.
Pravidelné tréninky ve sportov-
ní hale za Světlou:
dívky pondělí a  středa 15.00–
19.30; chlapci úterý a  čtvrtek 
16.00–17.30 
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Čas je neúprosným soudcem 
a všem odměřuje stejně. Nejinak 
tomu je i  v  životě pana Zdeňka 
Smejkala, zvaného Taťa, který 
se v  pátek 30. ledna 2015 dožil 
významného životního jubilea. 
Již desátého výročí svých pade-
sátých narozenin – tedy krásné 
šedesátky.
Už od útlého mládí byl všestran-
ným sportovcem – atletem, gym-
nastou, házenkářem, hokejistou 
i fotbalistou. A s kopanou, u které 
zůstal natrvalo, to dotáhl nejdál, 
přestože ji začal pod vedením tre-
néra Jana Stráníka hrát za dorost 
Velmezu až v roce 1972. Svůj prv-
ní zápas za A tým mužů odehrál 
již v následující sezoně a  fotbalu 
v  Mezu zůstal věrný až do  roku 
1989, kdy s  aktivní kariérou 
skončil. V roce 1983 byl klubem 
Fair play oceněn za záchranu ži-
vota při fotbalovém utkání. O tři 
roky později (1986) nedohrál pro 
zranění ze 75. minuty vítězné fot-
balové utkání v krajském poháru 
ČMFS, které znamenalo první 
historický postup do celostátního 
Poháru ČMFS.
Po  skončení hráčské kariéry 
u  fotbalu zůstal. Nejprve se stal 
členem výboru FC VM (1992–
1996), později jako trenér zakot-

vil u  přípravky. Ještě jedna zají-
mavá věc se neodmyslitelně pojí 
k jeho jménu – vždy patřil k hrá-
čům, kteří pro vítězství týmu dě-
lali maximum. Přispíval k  tomu, 
nejen svými sportovními výkony, 
ale také charakterním vystupová-
ním. Je až neuvěřitelné, že ve své 
bohaté fotbalové kariéře obdržel 
jen jednu žlutou kartu!
Zdeňku, ať Ti Tvůj životní elán 
vydrží ještě dlouhou řadu let, 
hodně radosti ze hry svých 
synů, které jsi ke kopané přivedl, 
i  z  vnoučat, které máš, Ti přejí 
spoluhráči, kamarádi, výbor FC 
VM a také já. 

Výbor FC VM, Otto Doležal

Smutná zpráva zastihla velkome-
ziříčské lyžaře. Dne 4. února 2015 
zemřel pan Jiří Pálka st., zakla-
datel a  budovatel prvního lyžař-
ského vleku na  Vysočině před 
padesáti lety. 
V roce 1965 stálá, asi třicetičlen-
ná skupina mladých i  dospělých 
lyžařů se pravidelně scházela 
na  Liškovce, jak se tenkrát říká-
valo úzkému pásu louky na  se-
verním svahu Fajtova kopce.
Značnou část tvořili mladí za-
městnanci tehdejšího n. p.  OZS 
Velké Meziříčí z jejichž iniciativy 
a za pomoci jmenovaného podni-
ku byl postaven a dán do provozu 
v roce 1966 na Fajtově kopci prv-
ní lyžařský vlek. Vznikl z nadšení 
a pracovitosti tehdejších mladíků 
Jirky a Pavla Pálkových, Františ-
ka Filipa, Jindřicha Lišky st. a ml., 
Ivo Feldmana a dalších. 
Tak byl založen Lyžařský oddíl 
OZS, n. p.,Velké Meziříčí.
Jirka Pálka byl nejen velký pra-
cant, ale hlavně realizoval svo-
je smělé nápady pro vylepšení 
provozu vleku, osvětlení svahu 
i  zlepšení rozjezdu – konstrukcí 
nájezdové věže, včetně dojezdu – 
zatrubnění potoka. Byl dobrým 
lyžařem a v tehdejším porovnává-
ní našich sil byl vždy nejrychlejší. 

V  70. letech si troufl i  na  kon-
strukci a stavbu sněžného skútru. 
V  roce 1972 se stal zakládajícím 
členem sportovního oddílu lyžo-
vání při TJ Spartak Velké Meziříčí. 
Byl členem výboru a krátce před-
sedou. Svoje zkušenosti předával 
i  jako lyžařský instruktor učňov-
ské mládeže v  řadě lyžařských 
kurzů, zvláště v Peci pod Sněžkou 
a v Janských Lázních.
A  takto působil Jirka řadu let při 
budování lyžařského areálu na Faj-

tově kopci, ať to byla navážka no-
vého kopce z  dálnice D1, stavba 
lyžařské chaty, nového vleku atd.
V posledních letech i přes přetrvá-
vající zdravotní problémy se stále 
zajímal o činnost na Fajťáku. V roce 
2012 převzal ocenění ski klubu 
za  dlouholetou práci u  příležitosti 
40. výročí založení LO TJ Spartak.
Jirko, vždy zůstaneš trvalou sou-
částí Fajťáku. Nezapomeneme.
Za výbor Ski klubu Velké Meziříčí 

Petr Zezula, foto: archiv

blahopřánívzpomínka

HHK VM – HC Ledeč n. S. 7:15 
(4:6, 1:6, 2:3)
Branky a  asistence HHK: 9. Ka-
pusta L. (Šilpoch), 14. Sobotka 
(Havliš), 16. Procházka (Třeštík), 
20. Procházka (Křapa), 26. Pro-
cházka (Křapa), 46. Kapusta L. 
(Procházka), 59. Bezák (Sobot-
ka). Sestava HHK: 1., 34. Honiš 
(9. Pestr) – Šandera, Šilpoch, 
Třeštík, Kratochvíl – Sobotka, 
Havliš, Bezák – Kapusta L., Křa-
pa, Procházka. Rozhodčí: Rous 
– Tichý, Strádal. Vyloučení: 6:3, 
navíc: Kratochvíl (HHK) 10 min. 
OT. Využití: 2:2, v  oslabení: 0:0. 
Střely na  branku: 22:43 (11:19, 
7:14, 4:10). Diváci: 25. Výsledky 
šestého kola: SK HS Třebíč – HC 
Pelhřimov 6:0.

Dohrávka pátého kola
HC Pelhřimov – HHK VM 3:4 
(0:2, 1:2, 0:2)
Branky a  asistence HHK: 2. Za-
cha (Procházka, Kratochvíl), 20. 
Bezák (Havliš), 25. Bezák, 36. 
Šandera (Procházka).
Sestava HHK: Pestr (Honiš) – 
Šilpoch, Šandera, Třeštík, Kra-
tochvíl – Sobotka, Havliš, Bezák 
– Procházka, Kapusta L., Křapa 
– Zacha, Strádal, Bartošek. Roz-
hodčí: Matoušek, Kučera. Vylou-
čení: 4:5. Využití: 2:0, v oslabení: 
0:0. Střely na branku: 25:40 (8:10, 
10:17, 7:13). Diváci: 25
KL st. žáků po 6. kole nadst. 
1.	Ledeč	n.	S.	 5	 5	 0	 0	 72:1	 10
2.	Třebíč	 5	 3	 1	 1	 24:21	 7
3. V. Meziříčí 6 2 1 3 24:49 5
4.	Pelhřimov	 6	 0	 0	 6	 6:42	 0

Hokejoví starší žáci mají 
body z Pelhřimova

HHK VM – HC Ledeč n. S. 12:0 
(2:0, 3:0, 7:0)
Branky a  asistence HHK: 3. Šve-
jda (Nesvadba V.), 9. Křikava Vít 
(Nesvadba V.), 34. Švejda (Křikava 
Vác.), 37. Nesvadba V. (Vildomec), 
39. Kuřátko (Švejda), 42. Křikava 
Vít (Švejda), 45. Zdvihal, 46. Ne-
svadba V. (Švejda), 48. Švejda (Bro-
ža), 53. Vildomec, 54. Vildomec 
(Křikava Vác.), 58. Broža (Křikava 
Vác.). Sestava HHK: Juda P. – Bro-
ža, Křikava Vít, Vildomec, Hejduk 
– Kuřátko, Nesvadba V., Švejda – 
Křikava Vác., Zdvihal. Rozhodčí: 
Tichý, Strádal. Vyloučení: 3:3, na-
víc: Čapek (LED) 5+OK za vražení. 
Využití: 1:0, v  oslabení: 1:0. Střely 
na branku: 44:18 (10:8, 16:5, 18:5). 
Diváci: 27. Výsledky šestého kola: 

SK HS Třebíč – HC Pelhřimov 9:3.
KL ml. žáků po 6. kole nadst. 
1.	Třebíč	 5	 4	 0	 1	 34:13	 8
2.	Pelhřimov	 6	 4	 0	 2	 41:23	 8
3. V. Meziříčí 6 3 0 3 39:21 6
4.	Ledeč	n.	S.	 5	 0	 0	 5	 7:64	 0

Dohrávka 5. kola: HC Pelhřimov 
– HHK VM 5:6 (3:2, 1:1, 1:3)
Branky a  asistence HHK: 7. Ne-
svadba V. (Nesvadba J., Švejda), 8. 
Nesvadba V. (Švejda), 38. Zdvihal 
(Křikava Vác.), 53. Křikava Vác. 
(Zdvihal), 60. Švejda (Broža). Se-
stava HHK: Juda P. – Broža, Kuřát-
ko, Křikava Vác., Hejduk – Švejda, 
Nesvadba V., Nesvadba J. – Křikava 
Vít, Zdvihal, Vildomec – Dvořák. 
Rozhodčí: Kučera, Balík. Vylouče-
ní: 6:3, navíc: Zukal (PEL) 5 min. 
hrubost, Kuřátko (HHK) 5 min. 
hrubost. 

-hhk-

-hhk-

Mladší žáci hokeje 
o víkendu bodovali

2. liga mladší dorost Morava – 13. kolo
Sokol Juliánov – TJ Sokol VM 33:39 (18:21)
V  předehrávce třináctého kola přestříleli naši dorostenci Juliánov. 
Utkání začalo ve vysokém tempu. Obě družstva se soustředila na útoč-
nou fázi a příliš nebránila. Na obou stranách rychle branky přibývaly, 
přičemž naše družstvo si udržovalo mírný náskok. V poločase svítidlo 
na ukazateli skóre 18:21.
Vstup do druhé půle se nám vydařil. Zlepšenou obranou, za kterou 
předváděl pěkné zákroky Vojta Drápela, jsme si vypracovali rozhodu-
jící náskok (ve třicáté deváté minutě bylo skóre 18:26 v náš prospěch). 
Ve zbytku utkání si obě družstva s chutí zastřílela s konečným výsled-
kem 33:39. Střelecky se dařilo Martinovi Janíčkovi, který vsítil patnáct 
branek.
7m hody 1/1:1/1 vyloučení: 2:7, diváků 36. Sled branek: 2:4, 6:7, 10:11, 
14:17, 18:21, 19:26, 25:30, 29:35, 33:39.
Sestava a branky: Drápela Vojtěch, František Kratochvíl – Janíček 
Martin (15/1), Svoboda Filip (9), Macoun Filip (7), Babáček Ka-
mil (4), Pažourek Tomáš (3), Ambrož Michael (1), Frejlich Tomáš, 
Rous Václav, trenér Šidlo Ladislav, vedoucí družstva Kácal Petr.

-šid-

Házenkáři v předehrávce 
přestříleli Juliánov

V  pátek 6. února pořádalo Spo-
tovní centrum Velké Meziříčí 
další kolo Boulder Games ligy.
Lezci změřili své síly v  několika 
kategoriích.
Výsledky:
Muži
1. Vladimír Střílek
2. Matouš Bradáč
3. Jakub Pešek 
Ženy

1. Alena Dvořáková
Děti do 15 let
1. Lucie Burešová 
2. Adéla Bajerová
3. Tereza Frautlová a  Klára Ho-
lemá
Děti do 10 let
1. Marek Šoukal, Filip Švihálek
2. Matyáš Fiala
3. Anežka Nováková

Text a 3× foto: Petr Chalupa

Ve sportovním centru proběhlo další kolo ligy Boulder Games

kuželky

Krajský přebor Vysočiny 
Sokol Cetoraz – Spartak VM 
A 2431:2328 * 8:0
Melichar 397:392 Baloun
Berka V. 402:387 Lavický Ji.
Lhotka 404:402 Lavický B.
Čejka 411:393 Kováč
Macek 413:386 Mičková
Berka M. 404:368 Korydek
Tým sehrál s  domácími v  celku 
vyrovnanou partii, ale v jednot-
livých duelech jsme měli horší 
koncovky, a  tak jsme dovezli 
kanára.
Krajská soutěž Vysočiny
skupina B 
BOPO Třebíč C – Spartak VM B 
1597:1415 * 5:1
Sedláková 411:287 Fajmonová
Dobšík 398:351 Trnka
Oujezdská 390:408 Mičková
Ježková 398:369 Lavický F.
Našemu rezervnímu týmu se tra-
dičně v Třebíči nedaří, i tentokrát 
prohrál.
PSJ Jihlava C – Spartak VM C 
1523:1612 * 1:5
Doubek 377:422 Weiss
Souček 375:402 Krejska
Pleskal 371:406 Mátl
Partlová 400:382 Lavický A.
Jediné céčko dokázalo po  sluš-
ném výkonu dovézt z  venku 
body. -st-
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První mužstvo HHK prohrálo ve Šternberku

7. kolo nadstavbová část
O vítěze městské ligy
SK Omega VB – HC Lukáš 4:9
Dvořák 2, Černý, Ondrůšek – 
Kotrba 3, Malát, Jirkovský, Kará-
sek, Tomáš, Matoušek, Lukáš
SK Netín – Horní Heřmanice 
3:7
Plhák M. 2, Plhák T. – Mejzlík J. 
3, Kutílek, Horký, Kypet, Mejzlík 
P.
Tech. služby VM – Agromotor 
VM 5:5
Šlapal O. 2, Heřman, Chudoba, 
Láznička – Šlapal, Syrový, Mu-
cha, Toman, Vávra
HC Pikárec – Sanborn VM 4:5
Vařejka, Kovář, Jaša, Kupský – Fi-
ala 2, Sláma, Puffer, Fenyk

O postup do extraligy
SK Mostiště – Auto Dobrovolný 
VM 8:1
Smejkal 2, Burian Jan 2, Burian 
Petr, Burian Pavel, Strnad, Krejčí 
V. ml. – Dohnal
HC Ořechov – HCF Dráhy VM 
4:5
Kokojan Jos. 2, Kokojan Jiří, 
Dvořák – Šmída 3, Slavík, 
Hugo 
HC Benetice – SK Afcon Kunšo-
vec VM 4:5

Houzar 2, Rýgl 2 – Klouda 2, Jan-
kovský 2, Pavlíček
SK Vídeň – SPL Radostín nad 
Osl. 3:6
Pospíšil 2, Uhlíř – Němec 3, Váša 
2, Hubený
1.	SK	Mostiště	 7	 6	 0	 1	 41:18	 12
2.	SPL	Radostín	nad	Osl.	 6	 6	 0	 0	 31:11	 12
3.	NHÚ	Balinka	VM	 6	 3	 0	 3	 23:25	 6
4.	SK	Afcon	Kunšovec	VM	6	 2	 2	 2	 25:32	 6
5.	Auto	Dobrovolný	VM	 6	 2	 1	 3	 21:25	 5
6.	HC	Benetice	 6	 2	 0	 4	 27:31	 4
7.	HC	Ořechov	 6	 2	 0	 4	 23:30	 4
8.	HCF	Dráhy	VM	 7	 2	 0	 5	 27:36	 4
9.	SK	Vídeň	 6	 1	 1	 4	 24:34	 3

O konečné umístění v 1. lize 
(1. – 8. místo)
HC Tasov – HC Křižanov 4:0
Páral 2, Švec, Sláma
SK Stránecká Zhoř – River VM 
1:3

Kazda – Vrtal 2, Zelený
SK Lavičky – HC Bory 13:3
Polák 4, Skryja 3, Nevěčný, Bra-
dáč, Dobrovolný, Hladík, Chrást, 
Turek – Kovář, Váša, Zikmund
Farma Měřín – Kabadesign VM 
5:2
Půža, Láznička, Kožený, Solař, 
Motyčka – Vacula, Ráček
HC Bory – Farma Měřín 2:4
Kaštan, Dvořák – Krčál, Solař, 
Kocanda, Štoček
1.	SK	Lavičky	 7	 6	 0	 1	 48:20	 12
2.	Farma	Měřín	 7	 6	 0	 1	 30:19	 12
3.	HC	Tasov	 7	 4	 1	 2	 24:20	 9
4.	River	VM	 7	 4	 0	 3	 28:24	 8
5.	Kabadesign	VM	 7	 2	 1	 4	 27:30	 5
6.	HC	Křižanov	 7	 2	 0	 5	 22:34	 4
7.	HC	Bory	 7	 2	 0	 5	 24:40	 4
8.	SK	Stránecká	Zhoř	 7	 1	 0	 6	 17:33	 2

-vid-

1.	HC	Lukáš	 7	 7	 0	 0	 49:21	 14
2.	Sanborn	VM	 7	 5	 1	 1	 42:24	 11
3.	Tech.	služby	VM	 7	 4	 2	 1	 42:26	 10
4.	Agromotor	VM	 7	 3	 2	 2	 33:25	 8
5.	SK	Omega	VB	 7	 3	 0	 4	 28:39	 6
6.	Horní	Heřmanice	 7	 2	 0	 5	 23:45	 4
7.	SK	Netín	 7	 1	 0	 6	 25:45	 2
8.	HC	Pikárec	 7	 0	 1	 6	 24:41	 1

Sedmé kolo nadstavby nepřineslo na prvních 
místech městské hokejové ligy změnu

2. liga žen Morava A – 1. kolo
TJ Sokol VM – KH Orel Paskov 
31:20 (19:9)
Po  podzimní části, kdy naše 
družstvo obsadilo druhou příčku 
v  soutěži 2. liga Morava jih, po-
stoupilo do 2. ligy Morava skupi-
na A. Jde o soutěž lepších týmů 
z  Moravy jih a  Moravy sever. 
Na  úvod sezony nám byl nalo-
sovaný pro nás neznámý soupeř, 
Paskov. Toto družstvo postoupi-
lo ze třetího místa a  v  minulém 
kole dokázalo remizovat na půdě 
hráček z Olomouce. A proto jsme 
soupeře nehodlaly podcenit.
Začátek utkání byl z  obou stran 
hodně rozpačitý. Obě družstva 
se navzájem poznávala, ale pak 
jsme se hned ujaly postupného 
vedení o dvě až tři branky. V této 
části hry jsme vycházely z poměr-
ně solidní obrany, kdy se dařilo 
přecházet do rychlých protiútoků 
a  střílet lehké branky. V  18. mi-
nutě byl rozdíl ve  skóre dokonce 
sedmibrankový (11:4). Konec 
druhého poločasu se z naší strany 
nesl ve znamení polevení v obran-
né části a také mnoha zbytečných 
nepřesností v  útočné fázi. Kvůli 
těmto chybám na ukazateli po po-
ločase svítilo skóre s rozdílem 
pouhých čtyř branek 13:9.
Do  druhého poločasu jsme 
vstupovaly s  tím, že musíme být 
v  obraně důslednější a  také hrát 
rychleji a přímočařeji. A to se nám 
povedlo! Během sedmi minut byl 
najednou rozdíl desetibrankový. 
Ovšem od  této chvíle pro naše 
hráčky zápas skončil. Stále jsme 

držely soupeřky na  rozdíl osmi 
branek, ale už jsme se nedokázaly 
zkoncentrovat k lepšímu výkonu. 
V útočné fázi jsme nadělaly vel-
ké množství technických chyb 
a  také neproměňovaly vyložené 
šance. Ke  konci zápasu se nám 
sice podařilo vsítit pět branek 
v řadě, ale bohužel to celkový do-
jem z utkání nevylepšilo.
Soupeře z  Paskova jsme pora-
zily rozdílem 11 branek 31:20. 
Na  našich hráčkách bylo vidět, 
že přes leden kvůli slabé do-
cházce toho moc nenatrénovaly. 
Teď máme k  dispozici 14 dní, 
abychom to změnily. Do  našich 
řad jsme v tomto zápase přivítali 
hostující hráčku Veroniku Starou 
z Brna, která se osvědčila hlavně 
v obranné činnosti. Touto cestou 
jí přejeme, aby se jí u  nás líbilo 
a odehrala dobré zápasy.
K  dalšímu utkání nastoupí-
me na  domácí palubovce proti 
hráčkách z  Karviné v nestan-
dardním čase v neděli 22. února 
v 15 hodin.
7m hody 3/1:3/2; vyloučení: 2:0, 
počet diváků 47. Sled branek: 3:0, 
8:3, 11:4, 13:7, 13:9, 18:10, 22:13, 
26:19, 31:20. Sestava a  branky: 
Babáčková, Marcela, Vávrová Mi-
chaela – Zbožínková Lucie (9/1), 
Závišková Iva (6), Horečková 
Eliška (3), Chromá Jarmila (3), 
Koudelová Eliška (3), Klusáčko-
vá Jana (2), Škrdlová Renata (2), 
Stará Veronika (1), Svobodová 
Diana (1), Sedláčková Klára, tre-
néř Šidlová Jana, vedoucí druž-
stva Tvarůžek Stanislav. 

Házenkářky vstoupily 
do sezony vítězně

HHK Velké Meziříčí B – HC 
Spartak Velká Bíteš B 0:1 (0:0, 
0:0, 0:1)
Rozhodčí: Fiksa. Poměr střel: 
29:21. Branka: 48. Burian (Budín, 
Dočkal). Vyloučení: 3:2. Využití: 
0:0. Oslabení: 0:0.
Sestava VM B: Šeba (Štourač) 
– Válek, Invald – Kudláček M., 
Pokorný – Hubl, Barák, Šoukal – 
Chlubna, Frühauf, Tůma – Musil, 
Vrána, Křípal.
Sestava VB B: Škoda M. – Dačev, 
Marek, Škoda J., Budín, Dočkal, 
Komínek M., Burian, Špatný, 
Dvořák, Urbánek. 
Konečný výsledek zápasu HHK 
B proti Bítešským přesně od-
povídá tomu, co se odehrávalo 
na  ledové ploše. Utkání chudé 
na  góly bylo stejně tak chudé 
i na hokejovou krásu.
Domácí hráči předváděli bez-
krevný výkon, který postrádal 
jakýkoliv moment překvapení, 
a  za  celý zápas nebyli schopni 
na  svého soupeře nic vymyslet. 
Jakoby čekali, že se Bíteš porazí 
sama a jim bude stačit pouze prů-
měrný výkon. Pokud už se dostali 
do blízkosti brankoviště, tak vždy 
skončili na pozorném Miroslavu 
Škodovi.

Hosté ale, vědomi si svého po-
čtu, hráli to, co potřebovali, 
a hlavně to byli schopni vydr-
žet až do  konce. Ve  vlastním 
pásmu pozorně bránili a  ne-
pouštěli Meziříčské do  žád-
ných větších šancí. Jakmile 
však dostali příležitost, oka-
mžitě vyráželi do  přečíslení 
na Šebovu bránu. 
Z  podobné situace nakonec 
padl i  jediný gól utkání. Po-

staral se o  něj 12 minut před 
koncem Burian po přihrávkách 
Budína a Dočkala.
Domácím pak nepomohlo ani 
zredukování sestavy na dva úto-
ky, a  tak se ze svého prvního 
tříbodového vítězství radovali 
bítešští hokejisté.
Ostatní výsledky o 1.–4. místo: 
Telč – Zastávka 8:3. Veverská Bí-
týška – Brno 1:4. Náměšť nad O. 
– volno

V tomto týdnu nehrajeme. K dal-
šímu zápasu pojedeme v  sobotu 
21. 2. do Náměště. Začátek bude 
v 17.00. -ht-

kdy a kam

Na  hokej na  zimní stadion v  sobotu 14. února v  17.30 HHK VM 
muži A – SK Minerva Boskovice
Na házenou do haly za Světlou v sobotu 14. února 9.00–16.00 tur-
naj mladší žáci – zimní pohár 2015; v 17.00 2. liga muži – SHC Ma-
loměřice; v 19.00 2. liga mladší dorostenci – Rožnov p. Radhoštěm 
v neděli 15. února 9.00–16.00 turnaj starší žáci – Poex Cup 2015

Hokejové béčko na domácím ledě podlehlo Bíteši

Bohužel, gól do brány Bítešských z hokejky našich nepadl. Foto: Petr Chalupa

-jš-

HC TJ Šternberk – HHK VM 
4:2 (1:2, 2:0, 1:0)
Branky a  asistence: 11. Drdla 
(Poledna), 24. Musil, 38. Jurák 
(Dobrý, Brančík), 45. Kohút 
(Anděl) – 9. Pejchal (Bula, Stře-
cha F.), 18. Střecha L. (Nekvasil, 
Šerý). Sestava HHK VM: Wolf 
(Juda J.) – Střecha L., Šerý, Slá-
ma, Vlašín, Ambrož, Vondráček 
– Krča, Nekvasil, Sobotka, Pej-
chal, Střecha F., Bula, Fila, Buri-
an, Štěpánek. Rozhodčí: Vepřek 
– Axman, Dufka. Vyloučení: 
3:4, navíc: Fila (HHK) TH. Vy-
užití: 2:2, v  oslabení: 0:0. Střely 
na  branku: 28:33 (11:13, 10:10, 
7:10). Diváci: 50.
Další mistrovské utkání odehrálo 
první mužstvo v neděli v podvečer 
ve Šternberku. Do autobusu reali-
zační tým přibalil ohřívání do ka-
biny. Po zkušenostech z minulých 
sezon panuje na ZS ve Šternberku 
velmi sychravé počasí. To se na-

plnilo i  při tomto mistrovském 
utkání. Při úvodním buly dokon-
ce do haly sněžilo a teplota téměř 
kopírovala tu venkovní. 
V  první třetině mělo naše muž-
stvo více ze hry. Dobře kombino-
valo a dostávalo se do vyložených 
šancí, které se štěstím odrážel 
domácí gólman. Na začátku sed-
mé minuty měl náš tým výhodu 
přesilové hry, kterou v samotném 
závěru zužitkoval. Po  přihrávce 
Filipa Střechy a Honzy Buly skó-
roval Martin Pejchal. V  11. mi-
nutě si přesilovku zahráli domácí 
a  bleskurychle ji využili – 1:1. 
V 18. minutě se do vedení dostal 
opět náš tým. A  opět padl gól 
v  přesilovce. Kamil Šerý přihrál 
Karlovi Nekvasilovi, ten dělov-
kou od modré vybídl k teči Libo-
ra Střechu – 1:2.
Ve druhé třetině domácí srovna-
li krok ve 24. minutě. Do vedení 
se dostali v  závěru 38. minuty. 

Do  konce druhé třetiny chybě-
lo pouhých osm vteřin, když se 
u  mantinelu do  sebe zaklínilo 
několik hráčů. Hlavní rozhodčí 
Vepřek k  údivu všech přítom-
ných poslal Petra Filu předčasně 
do  sprch. Dle jeho vyjádřenínáš 
hráč kopnul soupeře, za  což dle 
řádů následuje nejvyšší trest – 
TH. Následovala pětiminutová 
přesilovka domácích, která se 
přenesla do třetí třetiny.
V té se naše mužstvo velmi dobře 
bránilo. Do konce dlouhého osla-
bení chybělo 16 vteřin. To se již 
domácí po velkém závaru v naší 
třetině prosadili – 4:2. Přes vel-
kou snahu s nepříznivým výsled-
kem ještě něco udělat, se našim 
hráčům gól nepodařilo vstřelit.
V dalším kole se střetne náš celek 
s týmem Minervy Boskovice. 
Ostatní výsledky 22. kola: Ostat-
ní výsledky dvacátého druhého 
kola: HC Uničov – HK Kroměříž 

6:5, SK Minerva Boskovice – HC 
Spartak Uherský Brod A 4:1, Dy-
namiters Blansko – HC Uherské 
Hradiště 1:4, HC Spartak Velká 
Bíteš – Hokej Šumperk 1:6, HC 
Štika Rosice – HC Spartak Uher-
ský Brod B 5:2, Hokej Uherský 
Ostroh – volno
Dohrávka: HC Uherské hradi-
ště – HC Spartak Uherský Brod 
B 10:3.

II. liga starší dorostenky
TJ Sokol VM – HC Ostrava 33:19 (16:11)
Ani napodruhé v jarní části druholigové soutěže se domácí celek ne-
sešel kompletní. Od prvních minut byla na hráčkách vidět nejistota 
a nervozita a z ní pramenící individuální chyby. Řada z nich se potý-
kala zejména s tréninkovým mankem. 
Ostravanky se prosazovaly individuálními akcemi dotaženými až 
na hranici brankoviště a držely se tak v brankovém dosahu. Soupeřky 
nás v  této fázi přehrávaly především důrazem jak v  obranné tak ze-
jména v  útočné fázi. Až v  závěru první třicetiminutovky jsme se do-
stali díky lépe organizované hře a zlepšené útočné souhře do přečísle-
ní a do střeleckého zakončení. Výsledkem bylo pětigólové poločasové 
vedení. Po změně stran se podařilo houževnatého soupeře „zlomit“ až 
v dobře sehrané přesilové hře. V rozmezí 40.–43. minuty jsme navýšili 
až na dvanáctibrankový rozdíl. Snaživé mladé Severomoravanky jsme 
jednoznačně přestříleli a  ty v  závěru fyzicky odpadly. Pozitivní je, že 
jsme dokázali zakončovat dobré střelecké příležitosti a „zlepšili“ si tak 
dosavadní soutěžní brankovou bilanci. 
V  dalším soutěžním kole zavítáme opět v  hodně okleštěné sestavě 
na hřiště dalšího ostravského týmu – Sokol Poruba.
Sled branek: 2:0, 3:1, 4:4, 7:4, 7:6, 9:6, 11:7, 13:10, 14:11, 20:11, 24:12, 
24:14, 25:16, 29:16, 30:17, 30:19. 7m hody 1/1:6/2, vyloučení 2:1. Počet 
střel 57:37. Hrály: Vávrová Michaela – Škrdlová Renata (10/1), Koudelo-
vá Eliška (8), Janečková Denisa (5), Doležalová Romana (4), Sedláčková 
Klára (3), Rymešová Andrea (2), Závišková Kateřina (1), Rosová Tere-
zie, Patočková Hana. Trenér ing. Záviška, Ivana Škrdlová.

Starší dorostenky házené 
doma zabraly

KL J. Moravy a Zlínska
Jihomoravská konference
1.	Šumperk	 20	 10	 3	 0	 7	 99:67	 36

2.	Uničov	 20	 9	 2	 1	 8	 99:93	 32

3.	Boskovice	 19	 9	 2	 0	 8	 83:75	 31

4.	Rosice	 20	 10	 0	 1	 9	 61:67	 31

5. V. Meziříčí 21 8 0 6 7 83:75 30

6.	Blansko	 18	 9	 1	 1	 7	 63:69	 30

7.	Šternberk	 20	 7	 2	 2	 9	 82:96	 27

8. Velká Bíteš 20 6 1 4 9 77:81 24

Zlínská konference
1.	Uh.	Ostroh	 20	 12	 3	 2	 3	 114:75	 44
2.	Kroměříž	 20	 12	 1	 0	 7	 121:73	 38
3.	Uh.	Brod	A	 20	 10	 2	 1	 7	 88:71	 35
4.	Uh.	Hradiště	 20	 7	 3	 1	 9	 92:89	 28
5.	Uh.	Brod	B	 20	 0	 0	 1	 19	 48:179	 1

-záv-

O 1.–4. místo
1.	Lok.	Brno	 9	 6	 0	 1	 2	 59:36	 19
2.	Telč	 9	 6	 0	 0	 3	 41:31	 18
3.	Vev.	Bítýška	 9	 3	 0	 0	 6	 23:39	 9
4.	Zastávka	 9	 2	 1	 0	 6	 40:57	 8

O 5.–7. místo
5.	Náměšť	n.	O.	 6	 4	 0	 0	 2	 21:24	 12

6. V. Meziříčí B 6 3 1 0 2 26:14 11

7. V. Bíteš B 6 1 0 1 4 10:19 4

-hhk-


