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Dne 10. 3. 2015 
se konal promoden kosmetické 
společnosti Phyris ve studiu Glamour 
v Horácku. Tento kupon opravňuje 
k využití slevy ve výši 100 Kč na ošetření 

pleti novou kosmetickou řadou R 
v období březen až duben.
Více čtěte v článku na straně 4

SLEVA
100 Kč

e 

▶ Muzeum Velké Meziříčí
výstava – Hračky 

malých aristokratů
denně kromě pondělí
9–11, 13–16 h do 7. 4.

▶ Městská knihovna
výstava – Kruhy, čáry
práce studentů GVM

Velikonoční výstava
Spolku žen 

a Jupiter clubu
úterý 24. 3. až čtvrtek 

26. 3.
velký sál Jupiter clubu

více strana 9

divadelní komedie
TÁTA

pátek 20. 3. 2015
od 19.30

velký sál Jupiter clubu

KULTURNÍ  TIPYP O Z V Á N K A
na jednání Zastupitelstva 

města Velké Meziříčí, 
které se uskuteční 

v úterý 24. března 2015 
v 15.00 

v koncertním sále 
Jupiter clubu, s. r. o., 

Velké Meziříčí
Více strana 6
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Tasovští Slepíši dostali nové auto. 
Bude sloužit programu „Hele lidi“

Březejčtí si pořídí infrasaunu

Návštěvníci hřbitova na Kar-
lově či zahrádek pod dálnicí 
ve Velkém Meziříčí, kteří si 
krátili cestu údolím Kun-
šovec, přišli o přechod přes 
železniční trať. Chybí jim 
a stěžují si. 

Oficiální přechod přes želez-
niční trať na  horním konci 
Kunšovce pod zahrádkami ni-
kdy nebyl. Přesto lidé po dlou-
hé roky koleje v  jednom místě 

přecházeli. A to i poté, když se 
tam před lety stalo neštěstí, po-
dobně jako o kus dál na obdob-
ném nelegálním přechodu nad 
ulicí Gen. Jaroše.
Loni Správa železniční doprav-
ní cesty prováděla zajištění 
trati v  úseku Oslavice – Velké 
Meziříčí – Křižanov. Sanovala 
svahy a  ocelovými sítěmi kot-
vila skalní masiv, upravovala 
žlaby podél kolejí na  dešťovou 
vodu apod., mimo jiné i  podél 

hřbitova. Při té příležitosti zce-
la zrušila uvedený přechod přes 
koleje. 
„V  tomto místě nikdy žádný 
oficiální přechod neexistoval. 
Pouze si zde místní obyvate-
lé nezákonně zkracovali cestu 
na  hřbitov a  porušovali tím 
Zákon č. 266/1994 Sb., o  drá-
hách,“ uvedl tiskový mluvčí 
Správy železniční dopravní ces-
ty (SŽDC) Marek Illiaš.

Lidé přecházejí koleje nelegálně

Tereza Axmanová z tasovského 
sdružení Slepíši převzala mi-
nulou středu z rukou Rudolfa 
Adama z reklamní agentury 
Kompakt klíče od nového 
vozu. Ten bude sloužit pro 
potřeby výchovně vzdělávacího 
programu pro děti s názvem 
„Hele lidi“.

„Nejde o  teoretickou přednášku, 
vše probíhá formou hry a  vzá-
jemné spolupráce,“ říkají lektoři 

Jiří Blatný a  Milan Spáčil, „děti 
procházejí zvukovou cestou, ob-
jevují dokonalost svých smyslů 
pomocí příběhu soch, seznamu-
jí se se situacemi, kdy je dobré 
pomoci člověku s  bílou holí, či 
na  invalidním vozíku.  Součás-
tí programu, v  němž jsou hojně 
využívány originální hmatové 
hračky vyrobené nevidícími vý-
tvarníky, je i modelování z hlíny 
pod vedením nevidícího lekto-
ra.“ Program, jehož autorem je 

Štěpán Axman, realizují členové 
sdružení Slepíši již od roku 1997 
a  zúčastnilo se ho přes 20  000 
školáků.
Zmíněný program seznamuje 
zdravé děti v mateřských i zá-
kladních školách s životem ne-
vidících lidí a je zároveň novou 
pracovní příležitostí pro nevido-
mé. A protože pracovníci sdru-
žení vyjíždějí do terénu, nutně 
potřebují být mobilní. 

Tereza Axmanová z tasovského sdružení Slepíši přebírá z rukou Rudolfa Adama 
z reklamní agentury Kompakt klíče od nového vozu. Foto: Iva Horká

Pokračování na straně 2

Na  patnáctém charitativním 
plese Centra Kociánka, praco-
viště Březejc, který již mnoho 
let pořádají Březejčtí společně 
s  Jupiter clubem, byla letos vy-
brána částka z dražby 66.100 Kč 
a  z  tomboly 39.500 Kč. Výtěžek 
by měl být podle Marie Doleža-

lové z  pracoviště dětského stře-
diska Březejc použit na  nákup 
infrasauny a zázemí a také solný 
panel. 
Opět nechyběla již ostřílená mo-
derátorka Jitka Janatová, pořa-
datelé připravili pestrý kulturní 
program, a  bylo z  čeho vybírat 

při dražbě ručních prací klientů 
centra. Přítomným mimo jiné 
zazpíval Petr Bende, proběh-
la  přehlídka svatebních šatů 
a  po  celý večer hrála skupina 
M.E.Š. (Více foto straně 4 a na 
našem webu.)
    Text a foto: Simona Fňukalová w w w. zahradnictv ivm.cz   tel.: 731 507 260

ZAHRADNICTVÍ, Vídeň 91
Zahájení jarního prodeje 

18. 3. 2015. 
Nabízíme ovocné stromky, 
staré odrůdy jabloní, růže.

Otevřeno st, čt, pá  8–12, 13–17.

Rozhlednu bude sestavovat velký jeřáb
Je opět něco nového 
na rozhledně?
Vzhledem k  tomu, že jsme již 
ukončili sezonu tak doufáme, 
že toho nového bude v příštích 
týdnech hodně, říká předseda 
Ski klubu Velké Meziříčí Jiří 
Novotný.
V současné době probíhá lako-
vání hlavní konstrukce a vše se 
připravuje pro zahájení kom-
pletace na místě.
To bude samozřejmě obtížná 
operace, kdy na  vrcholku Faj-
ťáku bude rozhlednu sestavovat 
velký jeřáb a kolem konstrukce 
bude souběžně vyrůstat lešení.
Rozběhnou se i  práce na  vy-
bavení interiéru obslužného 
objektu rozhledny a  na  fasádě, 
která bude tvořena modřínový-
mi deskami.

Jak probíhá sbírka?
Sbírka ještě pořád běží a je vol-
ných ještě asi 30 schodů. Rychle 
jich ale ubývá. Proto bych rád 
požádal ty, kteří uvažují o  po-
moci pro rozhlednu, aby ne-
váhali. Spousta velkomeziříč-
ských rodin bere příspěvek jako 
prestižní věc a přeje si zveřejnit 
jméno rodiny na  stavbě, která 
bude po desítky let dominantou 
města a okolí.
Dárci budou kromě zveřejnění 
svého jména na  schodech roz-
hledny zvýhodněni i  volnými 
vstupy. 

Jak budou tyto 
volné vstupy 
organizovány?
Lidé, kteří na rozhlednu přispě-
li, mají v  souladu s podmínka-

mi sbírky nárok na určitý počet 
volných vstupů denně.
Systém bude podobný jako 
u  karet na  vlek. Účastník sbír-
ky obdrží čipovou kartu, která 
v  sobě bude mít naprogra-
movaný příslušný počet vstu-
pů. S  touto kartou se dostaví 
na  rozhlednu a  automatická 
pokladna, která bude kromě 
peněz akceptovat i  tyto kar-
ty, ho přes turniketový systém 
pustí dovnitř. 
Nebude tedy třeba žádné ob-
sluhy, nebo prokazování totož-
nosti.
Systém bude zcela automatický 
a ke vstupu postačí čipová kar-
ta (vel. kreditky). Je nutno zdů-
raznit, že tyto karty obdrží ti, 
kteří nám přispěli na rozhlednu 
v rámci sbírky.

Pokračování na straně 2

Odhalili varnu pervitinu v Bíteši
Kriminalisté zadrželi pětadva-
cetiletého muže ze Žďárska, 
který v místě svého bydliště 
vyráběl pervitin. Při domovní 
prohlídce zajistili přenosnou 
varnu a další potřeby pro výro-
bu drogy. 

Muž je obviněn z  přečinu nedo-
volené výroby a  jiného nakládání 
s  omamnými a  psychotropními 
látkami a s jedy a v současné době 
je umístěn v brněnské vazební věz-
nici.
Vlastní operativní činností zjistili 
žďárští kriminalisté, že by v  jed-
nom z  bytů ve  Velké Bíteši mělo 
docházet k  výrobě pervitinu. Kri-
minalisté poznatky k  této trestné 
činnosti prověřovali několik mě-
síců a  ve  středu 4. března došlo 
k  provedení zákroku a  zadržení 
dvou osob. Do  bytu kriminalis-
té ve  spolupráci s  Jednotkou pro 
ochranu Jaderné elektrárny Duko-
vany vstoupili na  základě soudní-
ho příkazu k  provedení domovní 
prohlídky. V bytě, který se nachází 
v  bytovém domě, zadrželi muže 

a ženu při výrobě drogy. „Dále jsme 
na místě zajistili přenosnou varnu, 
laboratorní sklo,  léky a chemikálie 
potřebné pro výrobu pervitinu,“ 
uvedl vedoucí žďárských krimina-
listů Radek Uhlíř. Kriminalisté dále 
zajistili přibližně 10 gramů vyrobe-
ného pervitinu, přes 30 tablet extá-
ze a přes 20 sáčků hašiše.
Kriminalisté zadrženého muže 
umístili do  policejní cely a  druhý 
den vyšetřovatel zahájil jeho trest-
ní stíhání pro přečin nedovolené 
výroby a jiného nakládání s omam-
nými a  psychotropními látkami 
a s jedy. Muž je obviněn z toho, že 
přinejmenším od  počátku roku 
2014 do  svého zadržení vyráběl 

pervitin a tuto drogu pak buď zdar-
ma nebo za úplatu předával dalším 
osobám. Obviněný se ke  svému 
jednání doznal. Zadrženou ženu 
kriminalisté po  provedení proces-
ních úkonů propustili. 
Vzhledem k uvedeným skutečnos-
tem a k tomu, že muž je již obža-
lován pro další drogovou a  násil-
nou trestnou činnost, byl podán 
návrh na vzetí obviněného do vaz-
by a  soud tento návrh akceptoval. 
Za  uvedený přečin hrozí muži až 
pět let vězení. „V  současné době 
stále probíhá vyšetřování celého 
případu a  není vyloučeno, že bu-
dou obviněny i další osoby“, dodal 
Uhlíř. –PČR–
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Jak jsme informovali v čísle 9 na-
šeho týdeníku, práce na výstavbě 
památníku svaté Zdislavy v  Kři-
žanově úspěšně pokračují a  vše 
spěje k  tomu, že bude památník 
slavnostně odhalen letos v  září. 
Tedy v roce dvacátého výročí sva-
tořečení svaté Zdislavy svatým 
Janem Pavlem II. Výsledná podo-
ba památníku je dílem architekta 
Františka Zajíčka ve  spolupráci 
s akademickým sochařem Otma-
rem Olivou. S nimi spolupracuje 
na  kamenných prvcích zkušený 
kameník Petr Novák ze Zlechova. 
Cena uvedeného díla bude činit 
zhruba 7 milionů korun. 
Hlavní iniciátoři akce Nila Vo-
dičková z  Křižanova a  tamní 
kněz Tomáš Holcner navštívili 
Olivův velehradský ateliér, aby 
spolu se sochařem vybrali jeden 
z  modelů, podle kterého bude 
vytvořena socha Zdislavy v mír-
ně nadživotní velikosti.
„Prohlédli jsme si čtyři připra-
vené třetinové skici hlavní sochy 
památníku a  byli jsme nadše-
ni,“ uvedla pro náš týdeník Nila 
Vodičková, „ale na  doporučení 
mistra jsme se rozhodli, že nebu-
deme fotografie skic zveřejňovat, 
i  když jsme to čtenářům slíbili. 
Pan Oliva má totiž neblahou zku-
šenost. Skicu může někdo nevě-
domky považovat za hotové dílo 
a dělat z toho závěry, že tak bude 
dílo nakonec skutečně vypadat.“
Autor pak podle sdělení N. Vo-
dičkové popsal, jak je tvorba so-
chy živá a  kreativní záležitost se 
spoustou inspirativních podnětů 
během práce na ní.
„Děkujeme čtenářům za  to, že 
umělce chápou a nechají se pře-
kvapit při slavnostním odhalení 
pomníku v  neděli 27. září 2015 
ve 14 hodin,“ uzavřela N. Vodič-
ková.

Kácení stromů ve Velkém Me-
ziříčí probíhající v rámci rege-
nerace zeleně je téměř u konce. 
V době vegetačního klidu ještě 
zbývá odstranit asi třináct kusů 
na hřbitově na Karlově a pár 
dalších jinde.

„V  městských částech jsou asi 
z devadesáti procent odstraněny 
stromy, které dle projektu měly 
jít pryč. Zbytek ještě aktuálně 
řešíme z hlediska jejich zdravot-
ního stavu, sítí, či nesouhlasu 
občanů,“ informuje David Mar-
kus ze společnosti KHL-EKO, 
jež projekt regenerace zeleně 
ve  městě provádí. Podle něj je 
nyní úkolem pracovníků co nej-
rychleji odstranit vzniklý odpad 
– větve ořezané při ošetřování 
stromů, odvozit dřevo krát-
ké palivové i  větší kusy určené 
k  dalšímu zpracování na  místo 
určení apod. „Upřednostni-
li jsme úklid před frézováním 

pařezů, což provedeme potom,“ 
podotýká Markus.
Někteří lidé se zajímají, co se po-
sléze stane s  hromadami dřeva, 
které zůstávají na místě po pro-
řezu a  kácení. „Palivové dřevo, 
které nelze využít na  výřez, se 
zatím odváží na  technické služ-
by. Provedli jsme výběr ze tří ce-
nových nabídek, na jehož zákla-
dě dřevo prodáme hromadně,“ 
říká pracovník odboru život-
ního prostředí velkomeziříčské 
radnice Vladimír Rybár a dodá-
vá, že větší kusy dřeva – vesměs 
výřezy ze soliterních stromů – 
město zpeněží za cenu vyšší, než 
byla daná znaleckým posudkem. 
Na  základě těchto podmínek si 
dřevo odebere radostínská pila.
Po  kácení a  prořezu stromů 
a  keřů nyní budou následovat 
výsadby velkých stromů, keřů 
a zakládání trávníků. „Ale nebu-
de to hned. Jsme závislí na  do-
dávce dřevin od školkařů. Záleží 

na vhodné době, kdy nám je bu-
dou moci připravit ze země pro 
následnou výsadbu,“ vysvětluje 
Markus.

Lidé se ptají, proč s  tím město 
něco neudělá. Starosta Radovan 
Necid na  podobnou otázku od-
povídal i na svém posledním se-
tkání s občany. „Přechod ve sty-
lu, jaký tam byl předtím, SŽDC 
nepovolí. Takže řešením by byla 
jedině lávka nad tratí, neboť to, 
jak tam lidé chodí dnes, je ještě 
nebezpečnější než dřív,“ sdělil. 
Lidé totiž od svého zvyku chodit 
tudy na hřbitov či na své zahrád-
ky nehodlají ustoupit. Mnozí by 
museli obcházet pořádný kus 
cesty. Vybudovali si proto sami 
jakési improvizované schůdky 

v hlíně do stráně nad tratí, která 
je nyní po úpravách SŽDC mno-
hem strmější než předtím. 
„Hned po diskuzi s občany jsem 
zadal pracovníkům investic měs-
ta, aby nám připravili kvalifiko-
vaný odhad nákladů na  lávku,“ 
doplnil R. Necid. Podle něj vari-
anta, kdy by schody i  lávka byly 
z  oceli, vychází na  nějakých 2,5 
milionu korun. 
„My dáme dva a půl milionu 
a  stejně tam lidi nebudou cho-
dit,“ míní starosta a  dodává, že 
je třeba zvážit, zda dát miliony 
korun na  lávku přes koleje či 

raději na  nutnou opravu mostů 
jinde. SŽDC totiž lávku či pře-
chod přes koleje nepostaví ani 
nezaplatí. 
„V  případě, že by místní samo-
správa měla zájem o vybudování 
přechodu, museli by její zástup-
ci podat oficiální žádost. Ovšem 
musí počítat s tím, že jde o vyvo-
lanou investici, která není nutná  
k  provozování dráhy a  hradí ji 
žadatel. Zřízení takovýchto pře-
chodů je otázkou několika mili-
onů korun,“ informoval k tomu 
M. Illiaš.

Regenerace zeleně probíhá také na novém hřbitově na Karlově ve Velkém Meziříčí.
2x foto: Martina Strnadová

Text a foto: Martina Strnadová

Martina Strnadová

Lidé přecházejí koleje nelegálně
Pokračování ze strany 1

Rozhlednu bude sestavovat velký jeřáb

• dárci od  200 Kč a  výše budou 
zveřejněni na  tabuli těch, kteří 
svým příspěvkem pomohli vybu-
dovat rozhlednu (dále jen tabule 
dárců)
• dárci od  500 Kč a  výše budou 
dále zvýhodněni tím, že dle pro-
vozního řádu rozhledny budou 
mít tito dárci po dobu  10 let vol-
ný vstup na rozhlednu, a to v do-
provodu max. jedné osoby
• dárci z  řad fyzických osob 
od  2.000 Kč výše. Jména těchto 
dárců budou zveřejněna na  jed-
notlivých schodech rozhledny, 
a  to na  nerezových tabulkách 
o  velikosti max. 100 cm2. Dále 
budou zvýhodněni tím, že 
do  provozního řádu rozhledny 
budou mít po dobu  10 let volný 
vstup na rozhlednu, a to v dopro-
vodu max. čtyř osob

• dárci z  řad fyzických osob 
od  3.000 Kč výše budou dále 
zvýhodněni tím, že si budou 
moci vybrat schod, na  kterém 
bude jejich jméno zveřejněno 
(z těch čísel schodů, které budou 
volné)
• právnické osoby mohou da-
rovat jakoukoli částku. Pokud 
budou mít zájem o  zveřejnění 
názvu a loga firmy na schodech 
rozhledny, je nutno darovat mi-
nimálně 5.000 Kč. V  opačném 
případě budou zveřejněni na ta-
buli dárců
Předpokládám, že všichni vědí, 
že příspěvky na  rozhlednu je 
možno skládat na  recepci Ho-
telu Pod Zámkem, nebo přímo 
na náš účet. Veškeré informace 
jsou pak na  našich webových 
stránkách www.skivm.cz.

Jak vám pomáhají 
meziříčské firmy?
Pro firmy máme určenou plo-
chu na  čelní straně budovy roz-
hledny, kde hodláme zveřejnit 
firmy a  živnostníky, kteří nám 
pomohli. Musím říci, že jich je 
hodně a  vesměs se setkáváme 
s  pozitivními reakcemi majitelů 
firem. Snažíme se pochopitelně 
oslovit postupně všechny ostat-
ní a doufáme, že nám pomohou 
snížit břemeno, které si na  sebe 
Ski klub vzal. Od  začátku jsme 
věc chápali tak, že budujeme roz-
hlednu, která není jen naše, ale 
stane se dominantou celého měs-
ta a věcí všech jeho občanů. Jsme 
rádi, že to tak chápou i oni.

Ing. Jiří Novotný, předseda 
Ski klubu Velké Meziříčí

Pokračování ze strany 1

Sochu svaté Zdislavy lidé uvidí až při 
slavnostním odhalení

Připr.: Iva Horká

Tato pozvánka platí pro všechny naše čtenáře, ale 
i pro ostatní zájemce, kteří se chtějí slavnostního 
odhalení zúčastnit. Foto: archiv NV

Účet sbírky
Na památník je možné přispět na účet 
2648161359/0800, kde je veden zvlášt-
ní účet křižanovského farního úřadu 
s názvem Zdislava.

Kácení stromů ve městě je téměř 
u konce

3x foto: archiv Ski klubu VM
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Michal Malátný z Chinaski. Více foto na straně 
4 a na našem webu. Foto: Iva Horká

Prachy rozpoutaly zběsilou hru také v našem městě

Pokračování ze strany 1

Brilantní fraška anglického au-
tora Raye Cooneyho Prachy se 
dostala také na prkna velkého 
sálu Jupiter clubu ve Velkém Me-

ziříčí. V hlavních rolích účinko-
vali Ondřej Vetchý jako Henry, 
Vanda Hybnerová v roli Jean, 
Nela Boudová coby Betty, Pavel 

Kikinčuk sehrál manžela Betty, 
Michal Novotný vyšetřovatele 
kriminálky, a další. Na pódiu se 
kvůli balíku nalezených peněz 

rozpoutala zběsilá hra o to, co s 
nimi udělat. Ať už byly návrhy 
jakékoliv, jedno bylo patrné, ob-
rovské jmění může člověku po-

řádně zamotat hlavu či dokonce 
naprosto rozvrátit život. Pak už 
je na každém, jak se k podobným 
situacím postaví. Uvedené před-

stavení mohou diváci zhlédnout 
v Divadle Palace Praha a provo-
zuje ho agentura AP-PROSPER.

Iva Horká

Hru Prachy viděli diváci 15. 3. 2015. Více 
foto na našem webu. 2x foto: Iva Horká

Tasovští Slepíši dostali nové auto. Bude sloužit programu „Hele lidi“
Darované auto je navíc prostor-
né, čili je i  dostatek místa pro 
potřebné pomůcky. Jeho cena 
se pohybuje kolem 300 tisíc ko-
run a  uhradili ho sponzoři. Ty 
v průběhu asi dvou let oslovovala 
na  Vysočině agentura Kompakt 
z Poděbrad, jejímž nejprestižněj-
ším projektem je právě sociální 
automobil. „Za spoluúčasti firem 
a společností se snažíme o vytvo-
ření, zdokonalení a obnovení vo-
zového parku v ústavech a zaříze-
ních, která svou činnost zaměřila 
na výchovu, vzdělání, rehabilitaci 
a  integraci zdravotně, mentálně 
či jinak hendikepovaných lidí,“ 
říká zástupce firmy Kompakt R. 
Adam, „od  roku 1997, kdy naše 
společnost zahájila realizaci to-
hoto projektu, se nám podařilo 

za  pomoci firem a  společností 
po  celém území naší republiky 
s  úspěchem předat již 490 so-
ciálních automobilů různým 
ústavům a  zařízením, jež pečují 
o  mentálně či tělesně postižené. 
Vzhledem ke  zkušenostem ze 
zahraničí byl doposud tento pro-
jekt postaven na vozech Renault 
Master, Renault Kangoo a Dacia 
Dokker.“
Firmy či instituce, které přispěly, 
mají svoji reklamní plochu na so-
ciálním vozidle a získávají tímto 
zviditelnění v  regionu po  dobu 
šesti let, uvádí Kompakt. Na  ta-
sovské auto darovala peníze také 
dvě města – Třebíč a  Velké Me-
ziříčí.
„Všem velmi děkujeme – dárcům 
za příspěvky a agentuře za práci, 

kterou vykonala, protože shánět 
sponzorské peníze není dnes 
jednoduché. A my tady ve sdru-
žení, když se chceme oddat plně 
svojí práci, nemáme už síly na to 
obcházet firmy a žádat je o finan-
ce,“ řekla závěrem T. Axmanová. 
Sdružení Slepíši v  Tasově spolu 
se svým manželem Štěpánem 
založili v  roce 1995. Jeho hlav-
ním cílem je výuka a  propagace 
Axmanovy techniky modelování 
(ATM). Součástí je řešení pra-
covního uplatnění pro zdravot-
ně postižené absolventy ATM 
v oborech řemeslník, učitel, lek-
tor výchovně-vzdělávacích pro-
gramů, výtvarník. Od roku 2001 
provozuje sdružení Mezinárodní 
centrum Axmanovy techniky 
modelování.

Nový automobil bude sloužit pro potřeby programu „Hele lidi“, se kterým lektoři 
vyjíždějí za dětmi do škol. Foto: Iva HorkáIva Horká

Kapela Chinaski zahájila svoje turné 
ve Velkém Meziříčí. Předskokany jí byli 
zdejší muzikanti ze skupiny MySami, 
kterou si Chinaski vybrali ze 450 při-
hlášených, na celém turné bude tako-
vých předkapel 15 (více o soutěži viz č. 
10/2015). 

MySami zahráli půl hodiny. Chinaski pak bě-
hem koncertu nabitého skvělými songy pozva-
li na  pódium dívku, která slavila narozeniny 
a zahráli jí k nim.  Po skončení vystoupení, kte-
ré se konalo v zaplněném velkém sále Jupiter 
clubu, se pak všichni hudebníci podepisovali 
zájemcům. Pro Chinaski rutina, pro MySami 
neuvěřitelný pocit. „Jsme nadšení z celého ve-
čera! Moc Chinaski děkujem,“shodli se mladí-
ci, „seděli jsem s Michalem Malátným v šatně, 
on hrál na kytaru a všichni jsme zpívali. Pará-
da.“ Pro jednoho z nich též ojedinělý dárek k  
15. narozeninám. Koncert pořádal Pavel Pešek 
ml., který zve též na Hradišťan, Čechomor či 
Uriah Heep. 

Chinaski zahájili turné ve Velkém Meziříčí. Předkapelou jim byli MySami

MySami (zleva) JoJis Nevěčný, Tomáš Štefka, David Nevěčný a Jakub Karban to 
na koncertě rozjeli. S Chinaski se pak zúčastnili autogramiády. Foto: Iva Horká

Hrubé národní štěstí aneb Jak jsou obyvatelé spokojeni s kvalitou života ve městě
Iva Horká

V listopadu r. 2014 probíhal ve městě výzkum ve spolupráci se Zdra-
vým městem Velké Meziříčí a s Katedrou rozvojových studií PřF UP 
v Olomouci, který se zaměřoval na zjištění, jak jsou obyvatelé města 
spokojeni s kvalitou života a obecně žitím v něm. Na výzkumu se 
také podílelo deset studentů gymnázia – Simona Havlátová, Hana 
Hledíková, Markéta Kamenská, Kateřina Kryštofová, Lucie Kudláč-
ková, Petra Macková, Nikola Malcová, Iveta Marková, Adam Ostrý 
a Adéla Strnadová – kteří oslovovali místní obyvatele, podle předem 
stanoveného klíče. 

Proč zrovna Hrubé národní štěstí? 
V současnosti je jedním z nejvíce používaných ukazatelů hrubý národní 
produkt (HDP), což je celková peněžní hodnota statků a služeb vytvořená 
za dané období (obvykle jeden rok) na určitém území. Je to vlastně ukaza-
tel výkonnosti ekonomiky státu. HDP často nesprávně bývá prezentován 
jako ukazatel kvality života a blahobytu. K jeho růstu přispějí i přírodní 
katastrofy, jako jsou povodně nebo degradace životního prostředí způ-
sobená nadměrnou těžbou, protože do obnovy škod je zapotřebí přivést 
velké množství investic. Na člověka a jeho kvalitu života a zdraví mají tyto 

přírodní katastrofy nepochybně negativní vliv. Radikálně odlišným uka-
zatelem měření úspěšnosti země a společnosti je tzv. hrubé národní štěstí 
(Gross National Happiness – GNH). Hrubé národní štěstí je pokusem de-
finovat kvalitu života více holisticky a s ohledem na nemateriální aspekty 
života, než to činí HDP. Konvenční rozvojové modely považují ekonomic-
ký růst za nejdůležitější cíl. Koncept GNH je založen na předpokladu, že 
rozvoj lidské společnosti je možný, když materiální a duchovní rozvoj jdou 
ruku v ruce a navzájem se doplňují. Pojem štěstí je chápan poněkud šířeji, 
než tomu bylo dosud.   Pokračování na straně 4
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Kraj Vysočina letos uvolní více než 7 milionů korun na zajištění služeb 
domácí hospicové péče. Bude podpořena šestice zařízení, loni jich bylo 
pět. Podle statistik se zařízení loni starala o 751 klientů. „Krajská dotace 
představuje v současných podmínkách nadpoloviční část nákladů těchto 
zařízení, další prostředky musí provozovatelé získávat prostřednictvím 
sponzorských darů nebo žádat o prostředky z rozpočtů obcí a ministerstva 
práce a sociálních věcí,“ uvedl Petr Krčál, radní Kraje Vysočina pro oblast 
sociálních věcí. „Při navrhování podpory vycházíme z ověřené skutečnosti, 
že většina z nás chce umírat doma a chce prožít důstojný závěr života. Kraj 
svou podporou vytváří vhodnou síť služeb, která pomáhá při naplnění to-
hoto přání,“ doplňuje Krčál. Provoz devíti středisek, která v letošním roce 
zajišťuje šestice poskytovatelů, přijde ročně na více než 10 milionů. Ještě 
v roce 2008 se náklady pohybovaly kolem 8 milionů. Nejvyšší dotace od 
Kraje Vysočina pomůže Diecézní charitě Brno, která zajišťuje domácí hos-
picovou péči na Jihlavsku, Žďársku a Třebíčsku, dále je dotace poskytnuta 
Obl. charitě Pelhřimov, Havlíčkův Brod a společnostem Domácí hospic 
Vysočina a nově také o. p. s. Sdílení Telč. Kraj Vysočina má v letošním roce 
na zajištění sociálních služeb v regionu rozpočtováno více než 93 milionů 
korun.                                                                      Jitka Svatošová, KrÚ Vysočina

Domácí hospicovou péči 
kraj podpoří 7 miliony

Iva Horká

Novinku od Phyris představilo Studio Glamour

Kantáta Giovanniho Battisty Pergolesiho, Stabat mater, zazněla během 
pátečního večera v kostele sv. Mikuláše. Uvedené hudební dílo je opře-
deno mýty podobně jako Mozartovo Requiem – bylo zkomponováno 
v posledním období Pargolesiho života a skladatel zemřel taktéž ve 
velmi mladém věku. Sopránové party tohoto „dueta spirituale“ zazpí-
vala Aneta Bendová a altové Marie Rosová. Hudební doprovod tvořili 
houslisti Jan Mareček, Marie Matyáškova, Milan Obdržálek, viola – 
Zita Vinklerová, violoncello – Lukáš Mareček, viola da gamba – Kate-
řina Stávková a na cembalo hrála Irena Veselá.

Text a foto: Simona Fňukalová

Novou kosmetickou řadu Re od německé firmy Phyris představilo 
Studio Glamour Hany Příhodové se sídlem v Horácku na náměstí 
ve Velkém Meziříčí. Promoden se konal v úterý 10. března, kdy si kos-
metickou péči pod vedením specialistky Alexandry Fričové, majitelky 
společnosti AlmafBeauty, mohlo vyzkoušet více než deset zákaznic. 

„Prezentace probíhají po celé České republice pouze ve vybraných profe-
sionálních kosmetických studiích od března do června a bude jich celkem 
čtrnáct,“ upřesnila A. Fričová.
Půlhodinové testovací ošetření zahrnovalo odlíčení, přípravu pleti, na-
nesení aktivátoru a nezbytné kapky mládí, která obnovuje a zpevňuje ko-
lagenová a elastinová vlákna v pleti. Poté přišel na řadu regenerační krém 
Recontourcream pro obnovu elasticity pleti. Zákaznice tento krém mohou 
v salonu pořídit v 50 ml balení za necelých 1.800 korun. „Používám tuto 
značku již dva roky a vyhovuje mi. Proto sleduji novinky, čekám na novou 
řadu a ráda ji vyzkouším. Nechám si poradit, co je pro mou pleť nejvhod-
nější,“ vyjádřila spokojenost stálá klientka salonu Glamour Radka Hořín-
ková. Není třeba si kupovat hned velké balení krému, zákaznice mohou vý-
robek vyzkoušet díky vzorkům, aby zjistily, zda jim vyhovuje. Prezentační 
den měl pro vybrané klientky tu výhodu, že testování bylo zdarma. Další 
dárek – sleva 100 Kč – je připraven pro klientky, které přijdou na ošetření 
během března a dubna.
Studio Glamour používá výhradně tuto kosmetickou značku. „S výrobky 
kosmetiky Phyris pracuji dva roky,“ uvedla Hana Příhodová. Podle svých 
slov vidí devizu hlavně v tom, že Phyris má unikátní složení a obsah kabi-
netních výrobků je totožný s prodejními. Což u jiných kosmetických pří-
pravků ne vždy platí. „Poprvé za dvacet let, co pracuji v kosmetice, nemám 
problém s žádným výrobkem,“ zhodnotila majitelka salonu a dodala, že 
u některých jiných značek tyto problémy byly.

Hrubé národní štěstí aneb Jak jsou obyvatelé...
Pokračování ze strany 3
Proto i GNH byl navržen tak, aby potřeby celé společnosti byly propojeny 
s politikami státní správy na národní, ale také lokální úrovni. V indexu se 
odráží lidské zdraví a životní úroveň, úroveň zdravotnictví a školství, vyu-
žití času, tradiční kulturní hodnoty, mezilidské vztahy, dobré vládnutí nebo 
kvalita životního prostředí v nejbližším okolí. 

Jak se cítí být „šťastni“ naši spoluobčané?
Výzkum ukázal, že ve Velkém Meziříčí jsou obyvatelé ve srovnání s jiný-
mi obcemi poměrně šťastni. O něco lépe se cítí ženy, u kterých hodnota 
GNH dosáhla 0,700 bodů (1 je maximum), zatímco u mužů o něco méně 
(0,600). Vybraní respondenti vyhodnocovali otázky v  šesti tematických 
kategoriích na stupnici 0 – 5, kde pětka znamenala absolutní spokojenost. 
Jak se ukázalo, nejvíce obyvatel (84 %) je spokojeno s kategorií životního 
prostředí a morální ekologií. S oblastí vzdělání a kultury je spokojeno 67 % 
obyvatel Velkého Meziříčí a stav svého zdraví a psychické pohody hodnotí 
kladně 64 % lidí. Kategorii, kde se hodnotila vitalita komunity a respon-

denti odpovídali na  otázky týkající se sousedských a  rodinných vztahů 
a pocitu bezpečnosti ve svém okolí, hodnotí pozitivně 51 % obyvatel. Což 
vede k zamyšlení, proč si sousedé vzájemně tolik nepomáhají nebo z jaké-
ho důvodu nejsou vztahy v komunitě na lepší úrovni. Jednou z kategorií 
s nejmenším dosaženým štěstím (40 %) je kategorie, která hodnotí životní 
úroveň a využití volného času, ale i pracovní náplň. Absolutně nejmen-
ší spokojenost (21 %) potom panuje v kategorii, která hodnotí tzv. dobré 
vládnutí. V této oblasti se respondenti mohli vyjádřit k hodnocení státní 
správy a politiky, k důvěře ve státní správu a státní orgány, jako jsou soudy, 
krajská a místní samospráva, policie, ale i sdělovací prostředky, jako je in-
ternet, noviny, televize a rozhlas. 
I přestože v některých hodnotících kategoriích se respondenti nevyjádřili 
nanejvýš spokojeně, zůstávají obyvatelé s celkovým výsledkem 0,650 jedni 
z nejspokojenějších se svými životními podmínkami v porovnání s ostat-
ními městy, kde se výzkum konal.          Jiří Teichmann, Katedra rozvojových 
studií, Př. fakulta, UP Olomouc a Josef Švec, Zdravé město Velké Meziříčí

Re je novou generací regenerační, rekonstrukční a omlazující kosmetické péče 
s výjimečně účinným působením inovativní molekuly matrix-peptide. Ucele-
ná řada pěti produktů obnovuje pocit vypnuté, zpevněné a hladké pleti jako 
v mládí. (Článek je součástí placené inzerce ze strany 1.)

Alexandra Fričová ošetřuje jednu ze zákaznic 
v  salonu Hany Příhodové (vlevo). Foto: Iva Horká

-ivh-

Společná autogramiáda Chinaski a MySami. Spodní snímek zachycuje atmosféru 
koncertu, který si nenechaly ujít stovky lidí. Foto: Iva Horká

Na horním snímku tombola plesu, dole foto ze zahájení. Vlevo Jitka Janatová, 
která ples moderovala již poněkolikáté. Foto: Simona Fňukalová

fotogalerie: koncert chinaski a mysami (14. 3.) / charitativní ples (13. 3.)
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Středa 18. 3.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., Vídeň 17.00 mše sv. – o. J. B., La-
vičky 18.00 mše sv. – o. J. B. Čtvrtek 19. 3.: 8.00 mše sv. – o. J. B., 18.00 
mše sv. – o. J. B. Pátek 20. 3.: 8.00 mše sv. – host, 14.00–17.00 adorace 
nejsvětější svátosti, 14.00–15.30 příležitost ke svátosti smíření, 17.00 
mše sv. – host, domov pro seniory 13.30 mše sv. – o. L. Sz. Sobota 
21. 3.: 8.00 mše sv. – host, 11.00 pohřební mše sv. – o. J. B., 18.00 mše 
sv. – host. Neděle 22. 3.: 7.30 mše sv. – host, 9.00 mše sv. – host, 10.30 
mše sv. – host, 17.00 pobožnost křížové cesty – host, 18.00 mše sv. – o. 
J. B. Bory mše sv.: 19. 3. Horní Bory 18.00 mše sv., 20. 3. Horní Bory 
10.30 pohřební mše sv. – o. J. B., Dolní Bory 17.30 adorace nejsvětější 
svátosti, 18.00 mše sv. – o. J. B., 22. 3. Horní Bory 9.45 mše sv. předsta-
vení dětí, které letos poprvé přistoupí ke svatému přijímání – o. J. B.
Českobratrská církev evangelická: Bohoslužby v neděli od 9.00 v Hu-
sově domě (U Světlé 24, Velké Meziříčí), více na www.evangelicivm.cz
Apoštolská církev: Shromáždění každou neděli od 9.00 v areálu býva-
lých lisoven, Moráňská 134/2, Velké Meziříčí, www.ac-vm.cz

řádky na neděli

Bohoslužby

O zvířatech v nás
příspěvky čtenářů

Klub v 9 působí už rok ve Velkém Meziříčí
Rád se s vámi, milé čtenářky a čtenáři, podělím o příběh, který mne 
oslovil. Vypráví o  starém poustevníkovi, který si nikdy nestěžoval 
na nedostatek práce. Lidé se ho vyptávali, jak je možné, že jí má tolik 
uprostřed své samoty v lese. Odpověděl jim: „Musím ochočit dva so-
koly, vycvičit dva orly, udržet v klidu dva zajíce, ohlídat jednoho hada, 
naložit náklad na osla a zkrotit lva.“ Řekli mu: „Nevidíme v blízkosti 
jeskyně, v níž žiješ, žádné zvíře. Kde jsou všichni ti, o nichž hovoříš?“ 
Poustevník jim tedy nabídl vysvětlení, kterému všichni porozuměli: 
„Všechna tato zvířata patří všem lidem, tedy i vám. Dva sokoli se pustí 
do všeho, co se jim nabídne, aby se vydali pouze za dobrou kořistí. 
Tito sokoli jsou moje oči. Dva orli zraňují a ničí svými drápy. Musím 
je vycvičit, aby sloužili a pomáhali bez zraňování. Jsou to moje ruce. 
A zajíci by se nejraději rozběhli, kam se jim zachce, utíkají od ostat-
ních a vyhýbají se těžkostem. Musím je naučit být v klidu, i kdyby se 
objevilo utrpení, problém nebo jakákoli záležitost, která se jim nelíbí. 
Jsou to moje nohy. Nejtěžší je uhlídat hada, i když je bezpečně zavře-
ný v teráriu. Stále je připravený kousnout a otrávit jedem ty, kdo ho 
obklopují, sotvaže se terárium otevře. Jestliže jej pořádně nehlídám, 
působí velkou škodu. Je to můj jazyk. Osel je příliš tvrdohlavý, nechce 
plnit své povinnosti. Předstírá, že je unavený a odmítá nosit každo-
denní náklad. To je mé tělo. Nakonec musím zkrotit lva, který chce být 
králem, chce být vždy ten první, je marnivý a pyšný. Je to mé srdce.“
Jak jsme na tom my? Umíme se ovládat, dokážeme usměrňovat růz-
né impulsy? Právě postní doba je vhodným časem pro tyto poněkud 
nepříjemné otázky, pro pomyslný „detox“ duše, a jsme-li křesťané, tak 
i pro očištění naší víry. Pavel Janošík

Klub v  9 – centrum služeb pro 
podporu duševního zdraví – se 
rozrůstá. Od  března minulého 
roku je v  provozu pobočka am-
bulantní služby ve Velkém Mezi-
říčí na Hornoměstské ulici, kam 
uživatelé docházejí každé druhé 
úterý (v  lichý týden) od 9 do 12 
hodin. Za rok fungování poboč-
ky Klubu v 9 ve Velkém Meziříčí 
jich je celkem pět.
Ambulantní služba Klubu v  9 je 
poskytována na  třech místech – 
ve  Žďáře nad Sázavou, v  Bystřici 
nad Pernštejnem a  ve  Velkém 
Meziříčí. Cílem služby je pomoci 
uživateli, aby se osamostatnil a se-

berealizoval se. Uživatelé využívají 
skupinové i  individuální činnosti 
jako jsou například nácvik vaře-
ní, tvůrčí dílny, výlety, relaxace či 
individuálně řeší svoje problémy 
v  rámci rozhovoru. Pracovníci 
poskytují také doprovod k  lékaři, 
na úřady. Služby jsou poskytová-
ny zdarma. Prostřednictvím po-
skytovaných služeb je u uživatelů 
podporován rozvoj schopností 
a dovedností, které jim pomohou 
fungovat v  běžném životě. Ať už 
je to získání či upevnění denní-
ho režimu, zlepšení komunikace, 
schopnost obstarat běžné záleži-
tosti třeba na  úřadě nebo před-

cházení rizikům spojeným s  du-
ševním onemocněním. Službu 
sociální rehabilitace poskytujeme 

také terénní formou v rámci celé-
ho okresu.
Uživatelé uvádějí různé důvody, 
proč Klub v  9 navštěvují. Ti, kte-
ří navštěvují pobočku ve  Velkém 
Meziříčí, uvedli: „Přijdu mezi lidi, 
ráda něco vyrábím, něco nového 
se naučím a odnesu si pěkný výro-
bek. Chodí sem lidé s podobnými 
problémy jako mám já, se kterými 
si můžu dobře popovídat, můžeme 
se povzbuzovat, abychom to dobře 
zvládli. Když mám jít do  Klubu, 
mám důvod, proč vstát z postele.“

Mgr. Eliška Kopecká, sociální 
pracovnice Klubu v 9, 

foto: archiv klubu

Pohádky a  pohádkové posta-
vičky mají snad všichni rádi 
bez rozdílu věku. Jinak to není 
ani s  prvňáčky ze ZŠ Školní. 
Také oni milují pohádky, pro-
to se tolik těšili na karnevalové 
dopoledne, které se uskutečni-
lo 27. února. V  1. A  a  1. B to 
vypadalo jako v  kouzelnické 
škole ve  slavném filmu Dívka 
na koštěti. Do lavic místo prv-
ňáčků usedli princezny, Sně-
hurka, Šmoulík, čarodějové, 
skupinka indiánů a  kovbojů, 
ale i  různá zvířátka. Ani paní 
učitelky nebyly takové, jak je 
známe. V  jedné třídě učila ča-
rodějnice svoje žáky kouzlit. 
Ve  druhé Pipi Dlouhá punčo-
cha prováděla svoje „vylomeni-
ny“. Po  splnění karnevalových 
úkolů (karnevalové čtení a po-

čítání) se pak postavičky vyda-
ly do  tělocvičny, kde následo-
valo karnevalové sportování. 

A  na  závěr pohádková disko-
téka. Dopoledne bylo velice 
příjemné i díky tomu, že rodiče 

svým dětem pomohli připravit 
krásné masky.

Text a foto: 1. stupeň ZŠ Školní

Karnevalové odpoledne měly děti na ZŠ Školní

Každoročně probíhá na  1. a  2. 
stupni ZŠ Školní soutěž v  recita-
ci. Nejinak tomu bylo i  letos. 23. 
února se rodičům, spolužákům 
a  učitelům představily tři desítky 
recitátorů. Kromě diplomů a  cen 
získali někteří možnost reprezen-

tovat naši školu v obvodním kole, 
které proběhlo 4. března v  Jupiter 
clubu. Do  kola okresního postu-
pují z  naší školy: Martin Dvořák, 
Dominika Vildomcová a  Vendula 
Skryjová. Přejeme hodně úspěchů.

ZŠ Školní, foto: archiv školy

Soutěžili v recitaci

V  Praze na  náměstí Míru začal 
fungovat poeziomat – skříňka, 
která kolemjdoucím na  přání 
odrecituje verše známých čes-
kých básníků, čtu zprávu v týde-
níku Respekt. Zajímavý nápad, 
myslím si. U  nás na  gymnáziu 
jej však nepotřebujeme, usmí-
vám se.
V  minulém kalendářním roce 
nás v  předmětové komisi české-
ho jazyka oslovil nápad zapojit se 
do  celostátní iniciativy nazvané 
Noc s  poezií. Přestože aktivita 
byla vyhlášena na podzimní mě-
síce, především říjen a  listopad, 
my jsme se s  kolegyněmi roz-
hodly využít období po  jarních 
prázdninách, tedy únor. Byly 
jsme zvědavé, jak náš experiment 
dopadne a zda se i mezi dnešními 
studenty najdou odvážlivci, kteří 
mají co říct k takto exkluzivní ob-
lasti lidského umění.
V pátek 27. února 2015 v 19 ho-
din se v nezvykle tiché a ztem-
nělé budově školy sešlo 18 nad-
šenců z  řad studentů vyššího 
i  nižšího gymnázia (během ve-
čera se k nám ještě další dva při-
pojili) a tři pedagožky. Nejdříve 
jsme společnými silami pro-
měnili učebnu dějepisu a  třídu 
1. A v doupata milovníků poe-
zie. Když jsme se pak společně 
sešli v dějepisné třídě, vzájemně 
jsme se představili a  také jsme 
ostatní seznámili se svými oče-
káváními ohledně večerního 
programu. Ukázalo se, že někte-
ří jsou vášnivými čtenáři – a to 
i  poezie – někteří dorazili ze 
zvědavosti, další se chtěli o po-
ezii a  básnících dozvědět něco 

navíc, jiní prostě chtěli vyjít ze 
školního stereotypu a  poznat 
ostatní studenty a  vyučující 
z dosud neznámé stránky.
Poté jsme se na dvě hodiny roz-
dělili do  tříd podle věku. S  děv-
čaty z  primy a  sekundy (žádný 
chlapec se mezi nás protento-
krát ještě neodvážil) jsme nej-
dříve přečetly povídku Básník 
Karla Čapka, která nás pobavila 
i  poučila. Přemýšlely jsme také 
nad tím, proč lidé básničky píší 

a  čtou, dokonce vyšlo najevo, že 
i mezi námi jsou autorky básnic-
kých textů. Pak jsme se podělily 
o své zkušenosti s četbou poezie, 
o tituly oblíbených sbírek a jmé-
na preferovaných autorů. Proto-
že vstupenkou na  celou akci byl 
výtisk oblíbené sbírky, přečetly 
jsme z ní ostatním své nejmilejší 
texty. Znalosti a schopnosti v ob-
lasti poezie prověřilo několik ve-
selých kvízů, které jsme společně 
úspěšně zdolaly. Abychom nezů-
staly jenom u  teorie a pasivního 
přístupu k tématu, zkusily jsme si 

po  krátkém zasvěcení do  kouzla 
limericku vytvořit svůj vlastní 
text – a věru všechny se povedly 
znamenitě, což později během 
večera ocenili i  studenti vyšších 
ročníků, kteří si naše výtvory vy-
slechli. Využily jsme také toho, že 
nedávno ve škole proběhlo školní 
kolo recitační soutěže, a  po  řeč-
nické rozcvičce zazněl krásný 
přednes skvělých textů. I  o  ten 
jsme se později podělily se „star-
šáky“.

Studenti kvarty až maturitní-
ho ročníku (dokonce se zapo-
jil i  jeden absolvent školy!) se 
s kolegyněmi Štindlovou a Pru-
díkovou pustili do vzájemného 
představování konkrétních ob-
líbených sbírek a veršů. Na ok-
nech poblikávaly plamínky sví-
ček, ale hlavní světlo místnosti 
poskytovala stolní lampa umís-
těná vedle pohodlného měk-
kého křesla. Do  něj postupně 
usedli všichni zúčastnění a ka-
ždý po  svém představil „své-
ho“ básníka. Četlo se zvesela, 

to když přišly na  řadu texty T. 
Burtona, K. Plíhala, J. Žáčka či 
autorské výtvory dvou studen-
tek. Četlo se zájmem, protože 
jedna z  účastnic citovala bás-
ničky ze zažloutlých stránek 
vojenského deníku svého pra-
dědečka, který sloužil v  roce 
1906 jako voják v Bosně. Četlo 
se s  naléhavostí v  hlase – ver-
še J. Wolkera, Ch. Baudelaira, 
J. Skácela, J. Demla, K. Kryla. 
Četlo se s  trochou strachu – 
slova E. A.  Poea, K. J. Erbena. 
Četlo se se zaujetím pro dáv-
nou čínskou i  japonskou poe-
zii. A hlavně četlo se s velikou 
láskou, kterou jsme hltali z ver-
šů Kainarových, Hrubínových, 
Seifertových, Nezvalových či 
Hrabětových. Teploučko při-
krývek a polštářků, chuť voňa-
vého čaje, mudrování nad vy-
řčenými slovy a  někdy naopak 
jen ticho, v  němž pomalu do-
znívala – právě tohle vytvořilo 
naprosto unikátní atmosféru 
únorové noci… 
Pak už to chtělo jen sebrat od-
vahu, baterku, zubní kartáček 
a okusit, jaké stíny běhají po škol-
ních chodbách v  půl druhé 
po půlnoci.
Ráno jsme ještě společně posní-
dali v  klubovně a  poté vyrazili 
strávit víkend sice každý po svém, 
ale s láskou k poezii v duši. 
Opravdu, automat na  poezii 
u  nás ve  škole nevyužijeme, my 
se s ní (naštěstí) setkáváme v živé 
podobě!

Dagmar Handová a Barbora 
Štindlová, Gymnázium Velké Me-

ziříčí, foto: Markéta Prudíková

Setkání s živou poezií

Na snímku čtenářky Marie Kytnarové je letošní kalendář Velkého Me-
ziříčí, ve kterém její babička Alena Kytnarová z Mostišť objevila, dá se 
říct, kuriozitu. Foto: Marie Kytnarová

Hrubé národní štěstí aneb Jak jsou obyvatelé...
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P O Z V Á N K A
na jednání Zastupitelstva města Velké Meziříčí, 
které se uskuteční v úterý 24. března 2015 v 15.00 
v koncertním sále Jupiter clubu, s. r. o., Velké Meziříčí
PROGRAM JEDNÁNÍ:

1. Zahájení
2. Připomínky k zápisu ze 4. zasedání Zastupitelstva města
3. Kontrola plnění usnesení
4. Žádost o prodej části o výměře 138 m2 z pozemku parc. č. 850/1, 
 ulice Zámecká, obec a k. ú. Velké Meziříčí
5. Žádost o prodej části o výměře 80 m2 z pozemku parc. č. 850/1, 
 ulice Zámecká, obec a k. ú. Velké Meziříčí
6. Prodej části o výměře 102 m2 z pozemku parc. č. 850/1, ulice Zá-
 mecká, obec a k. ú. Velké Meziříčí
7. Návrh na koupi části o výměře 18 m2 z pozemku parc. č.  
 277//2, k. ú. Lhotky u Velkého Meziříčí
8. Návrh na koupi pozemku parc. č. 69/4 o výměře 269 m2, k. ú. 
 Olší nad Oslavou
9. Návrh na změnu usnesení č. 35/3/ZM/2014 ze dne 17. 12. 2014 –  
 prodej pozemku parc. č. 5678/5, Příkopy, obec a k. ú. Velké Meziříčí
10. Zrušení předkupního práva parc. č. 6035/4 – pozemek Kraje Vy-
 sočina
11. Prodej bytů
12. Místní části – rozbory hospodaření za rok 2014, rozpočty na rok 
 2015, úprava rezervy místních částí
13. Rozpočtové opatření – dotace pro DS Březejc na turnaj II. ligy
  v boccie
14. Změna podílu města na obnově kulturních památek z Progra 
 mu regenerace MPZ 2015
15. Poskytování dotací v roce 2015 – novela zákona č. 250/2000 Sb., 
 o rozpočtových pravidlech
16. Delegování zástupce města do orgánů Svazu vodovodů a kanali-
 zací Žďársko
17. Interpelace, diskuze
18. Závěr.                                          
                                                           Ing. Radovan Necid, starosta města 

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

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

tel.: 774 621 703.

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

v Hrbově 42. Tel.: 737 477 773.

V souladu s § 34 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. 
(školského zákona) v platném znění vyhlašuje 
ředitelka MŠ Mgr. Božena Suchánková zápis 
dětí do  Mateřské školy Velké Meziříčí, pří-
spěvkové organizace, Čechova 1523/10, Velké 
Meziříčí.
Zápis se koná ve dnech 13. a 14. 4. 2015 vždy 
od 12.00 do 16.00 na všech odloučených pra-
covištích MŠ. Mateřská škola je sloučený práv-
ní subjekt pěti mateřských škol a nemá určenu 
spádovost při zápise. Děti mohou být přijaty 
podle možností kapacity jednotlivých školek.
Ve  dnech 7. 4. do  10. 4. 2015 proběhnou 
ve  všech odloučených pracovištích MŠ ná-
vštěvní dny rodičů, a to v odpoledních hodi-
nách vždy od 15.00 do 16.00. Zde si mohou 
rodiče vyzvednout tiskopisy pro přijetí dítěte. 
Pohovořit s vedoucí učitelkou.
Kontakty jednotlivých odloučených praco-
višť MŠ:
1. MŠ Sokolovská 1568, 594  01 Velké Mezi-
říčí, tel. 566 522 832, e-mail: mssokolovska@

cbox.cz, ved. uč. Mgr. Věra Bourková
2. MŠ Sportovní 1794, 594 01 Velké Meziří-
čí, tel. 566 522 833, e-mail: skolkasportovni@
cbox.cz, ved. uč. Zdeňka Čechová
3. MŠ Čechova 1523, 594 01 Velké Meziříčí, 
tel. 566 523 483 e-mail: mscechova@cbox.cz, 
ved. uč. Naděžda Krčová
4. MŠ Nad Plovárnou 1569, 594  01 Velké 
Meziříčí, tel. 566  523  362, e-mail: s.velox@
seznam.cz, ved. uč. Věra Kopečná.
5. MŠ Mírová 1810, 594 01 Velké Meziříčí, tel. 
566 52483, e-mail: m.skola@cbox.cz, ved. uč. 
Blanka Kadlíková

Mgr.  Božena Suchánková, ředitelka školy, 
Obecník – kancelář 566  781  035,web školy 
www.skolkavm.cz, e-mail: matskola@cbox.cz
Rodiče postupují při zápisu svých dětí do MŠ 
následovně:
Zápis dětí provádí osobně u vedoucí učitelky 
odloučeného pracoviště MŠ, zapisují se pouze 
jednou, na jedné školce, kterou zvolí.

Vzhledem k  tomu, že přijímání dětí do  MŠ 
probíhá ve správním řízení, obdrží v MŠ for-
muláře nutné k  zápisu, vyplní je v  mateřské 
škole – odloučeném pracovišti, které si zvo-
lili. Zde jim bude během zápisu k  dispozici 
vedoucí učitelka. Tiskopisy jsou také ke sta-
žení na  webových stránkách školy www.
skolkavm.cz. Podmínkou přijetí dítěte je 
řádně provedené očkování podle očkovacího 
kalendáře, což na  evidenčním listě k  přijetí 
dítěte potvrzuje lékař. Rodiče budou poučeni 
o právech odvolání, nahlížení do spisu, budou 
seznámeni s kritérii přijímání dětí pro šk. rok 
2015/2016.

Rodiče mají právo na informace ohledně ob-
sahu předškolního vzdělávání, činnosti a pro-
vozu MŠ, kapacity, stravování dětí, školného, 
kriterií pro přijímání dětí. Informace podává 
vedoucí učitelka, ředitelka, vedoucí školní jí-
delny odloučeného pracoviště MŠ.

Mgr. Božena Suchánková, ředitelka školy

Zápis dětí do MŠ na šk. rok 2015/2016

HLEDÁME PANÍ NA ÚKLID 
A POMOCNÉ PRÁCE V LABORATOŘI

Vhodné jako přivýdělek pro ženu na mateřské dovolené nebo pobíra-
jící důchod. Práce 2× týdně 4 hodiny ve Vel. Meziříčí. 

V případě zájmu volejte 602 789 198, p. Puš  

1.  Rada města vzala na vědomí:
• Výroční zprávu města Velké Meziříčí 
za rok 2014 o poskytování informací dle zá-
kona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
2. Rada města jmenovala: 
ing. Stanislava Rosu, předsedou komise rege-
nerace městské památkové zóny na  volební 
období 2014–2018 s platností od 11. 3. 2015
ing. Elišku Vokounovou, předsedkyní komise 
kulturní na volební období 2014–2018 s plat-
ností od 11. 3. 2015
ing.  Vladimíra Malce, předsedou komise 
zdravé město na volební období 2014–2018, 
s platností od 11. 3. 2015
3. Rada města povolila: 
• konání kulturní akce zábavně-vzděláva-
cího charakteru v  sobotu 5. 9. 2015 v  době 
od 13 do 16 hodin a zároveň bezplatné uží-
vání veřejného prostranství u  Happy sport 
clubu
• užívání veřejného prostranství na náměs-
tí ve  dnech 18.–30. 3. 2015 a  1.–30. 4. 2015 
za účelem vystavení dvou nových vozů znač-
ky Hyundai
4. Rada města schválila:
• návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene - služebnosti ve  pro-
spěch E.ON Distribuce, a. s., České Budějovi-
ce k tíži pozemku města parc. č. 5998/1, obec 
a k. ú. Velké Meziříčí s právem umístění ka-

belu NN a pilíře NN za účelem provozování 
s právem zřídit, provozovat, opravovat a udr-
žovat distribuční soustavu, právem provádět 
na  distribuční soustavě úpravy za  účelem 
obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení 
výkonnosti, včetně odstranění. Právo věcné-
ho břemene bude zřízeno na dobu existence 
stavby 
• návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene - služebnosti ve  pro-
spěch E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice 
k tíži pozemků města parc. č. 3627/2, 3610/1, 
6404/6, 3627/97, 3627/51, obec a k. ú. Velké 
Meziříčí s právem umístění zemního kabelu 
NN a 5 pojistkových skříní za účelem provo-
zování s právem zřídit, provozovat, opravovat 
a udržovat distribuční soustavu, právem pro-
vádět na distribuční soustavě úpravy za úče-
lem obnovy, výměny, modernizace nebo 
zlepšení výkonnosti včetně odstranění. Právo 
věcného břemene bude zřízeno na dobu exis-
tence stavby 
• návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zří-
zení služebnosti ve  prospěch O2 Czech Re-
public a. s., Za  Brumlovkou 266/2, Praha 4, 
k tíži pozemků města parc. č. 1482/1, 1499/1, 
1568/3, 1568/14, 1568/57, 1568/90, 1568/107, 
1568/111, 1568/112, 1568/113, obec a  k. ú. 
Velké Meziříčí s právem umístění podzemní-
ho komunikačního vedení veřejné komuni-
kační sítě – ochranné HDPE trubky v počtu 

2 ks pro optický kabel a optický kabel za úče-
lem zřízení, provozování, údržby a  oprav 
podzemního komunikačního vedení, právem 
provádět na podzemním komunikačním ve-
dení úpravy za  účelem modernizace nebo 
zlepšení výkonosti. Služebnost bude zřízena 
na dobu určitou, a to na dobu technologické 
životnosti zařízení
• rozpočtové opatření: zdroj: 200 tis. Kč – § 
6409 rezerva m. č. Mostiště, rozdělení: 200 tis. 
Kč – § 3412 oprava tanečního parketu v Mos-
tištích
• předložený materiál Inventarizační zprá-
vu za rok 2014 – závěry z provedené inventa-
rizace v plném znění vč. příloh
• zadávací dokumentaci k  podání nabídky 
v  otevřeném řízení a  zadávací dokumentaci 
včetně příloh k výběrovému řízení na zakáz-
ku: konsolidace IT a zavedení nových služeb 
TC v území ORP Velké Meziříčí.
• vyhlášení výběrového řízení na  zakázku 
konsolidace IT a zavedení nových služeb TC 
v území ORP Velké Meziříčí.
• smlouvu o  umístění reklamních poutačů 
ve sportovním areálu na ulici Školní
5. Rada města souhlasila:
• s  užitím znaku města Velké Meziříčí 
na  nových webových stránkách SDH Vel-
ké Meziříčí, na  informačním banneru SDH 
a na nových tričkách pro mladé hasiče
                      Ing. Radovan Necid, starosta města

Zprávy ze schůze Rady města z 11. 3. 2015

Ing. ŠVIHÁLKOVÁ MIRČEVSKÁ DALIMILA,
KE TŘEM KŘÍŽŮM 2148/25, VELKÉ MEZIŘÍČÍ  

ZAHAJUJE NÁSLEDUJÍCÍ KURZY, VZDĚLÁVACÍ AKCE A SLUŽBY:
1. Hatha jóga a integrální jóga (cena 1 h/60 Kč)
2. Cyklus na sebe volně navazujících seminářů na téma:  Povídání  
si o zdraví ,,trochu jinak“ doplněných výukou praktických technik 
péče o sebe (1 h/120 Kč)
3. Možnost indiv. výuky, poradenské a konzultační činnosti

www.komoratcm.cz, mircevska@seznam.cz, tel.: 721 223 709

Diplomovaná absolventka pětile-
tého studijního oboru fytoterapie 
(diplom z univerzity Guangming 
v Pekingu), ing. Švihálková Mir-
čevská Dalimila, připravuje pro 
zájemce zdravého životního stylu 
kurzy jogy a  vzdělávací seminá-
ře. Kromě toho se specializuje 
i  na  poradenskou činnost v  ob-
lasti společenských věd,  rozvoje 
osobnosti a  udržování kondice. 

Je certifikovanou instruktor-
kou jógy (certifikát Hatha jóga) 
a  akreditovaného vzdělávacího 
centra MŠMT ČR a Fisafse. 
Kurz hatha jógy zahrnuje 20 
hodin hatha jógy a  integrální 
jógy, probíhá v rámci deseti dnů 
a  deseti týdnů (vždy spojení 0,5 
hodin teorie a  1,5 hodiny praxe 
s individuálním přístupem).  Zá-
jemci si osvojí jógové a meditač-

ní techniky. V případě zájmu lze 
dohodnout individuální termíny, 
popř. prodloužení kurzu, jinak 
probíhá v  pondělí 18.00–20.00, 
úterý 18.00–20.00 a  ve  středu 
18.00–20.00.
Dále lze využít cyklus na  sebe 
volně navazujících seminářů 
s  tématem: Povídání  si o  zdra-
ví ,,trochu jinak“ doplněných 
výukou praktických tech-

nik péče o  sebe (vždy v  úterý 
15.30–17.00). Seminář je určen 
pro zájemce s  aktivním pří-
stupem v  hledání štěstí, klidu, 
míru a harmonie těla i duše. Pro 
osoby na  cestě k  poznání sama 
sebe. Ing.  Mirčevská nabízí též 
individuální výuku, poraden-
skou a  konzultační činnost dle 
dohody.                 
                      -dš-, (placená inzerce)

Připravuje nevšední kurzy a semináře

-  difuzně otevřené konstrukční dřevostavby, okna, vstupní dveře,    
   sruby a roubenky

V  souladu se zákonem o  ochraně veřejného 
zdraví se ve Velkém Meziříčí uskuteční od 30. 
3. 2015 do  24. 4. 2015 pravidelná ochranná 
deratizace. Jde o opatření směřující k ochraně 
zdraví osob a k ochraně životních a pracov-
ních podmínek před původci a přenašeči in-
fekčních onemocnění.

Město zajistí provedení deratizace v  objek-
tech předškolních a školních zařízení v majet-
ku města a na veřejných prostranstvích. Práce 
bude provádět specializovaná firma.
V souvislosti s potřebou aktualizace informa-
cí o rozšíření potkana žádáme občany, aby se 
s případnými poznatky o jeho výskytu na ve-

řejných prostranstvích obraceli na odbor ži-
votního prostředí MěÚ Velké Meziříčí – tel.: 
566 781 087, 566 781 080, nebo přímo na te-
lefon odborné firmy – tel.: 603 813 643, která 
bude práce provádět.

MěÚ Velké Meziříčí, odbor ŽP

Připravují deratizaci města 30. 3.–24. 4. 2015
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Peníze do týdne za Váš dům, 
byt či chalupu ! Volejte bez-

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

hotově ! Nabídka je nezávaz-
ná – bez poplatků.

Různé

▶ SOS – pravidelná poradna
(sdružení obrany spotřebitelů) 

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

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

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

Koupím
Tel.: 604 112 837.

Koupím 
Tel.: 604 112 837.

Koupím

Nemovitosti
Pronajmu 

■ Sazenice smrků. Tel.: 
731 375 904.
■ Seno, malé balíky. Tel.: 
566 544 224.
■ Kvalitní konzumní brambory 
odrůd Adéla a  Laura, dále celo-
ročně levnou směs pro nosnice. 
Tel.: 737 477 773.
■ Dětský golfový kočárek čer-
veno-šedé barvy 700 Kč, dětské 
odrážedlo (motorka) 500 Kč, dět-
ské kolo Velamos s  přídavnými 
kolečky 5–7 let červené 900 Kč, 
šlapací dětský traktor Kyjovan 
s  vlečkou 1.000 Kč, dětskou se-
dačku na  nosič kola, žlutou, 
500 Kč. Tel.: 739 270 486.
■ Kola kompletní na  Renault 
Clio, 4 ks. Zánovní pneu 165/65 
R14 – letní desén. Cena 2.500 Kč. 
Tel.: 605 318 073.
■ Sekačku MF–70. Málo pou-
žívaná. Dále šrotovník na  obilí. 
Tel.: 608 021 653.
■ Násadu kapra lysce o  váze 
1–1,5 kg. Cena dohodou. Tel.: 
776 795 761.
■ Použité autodíly se zárukou, 
po dohodě možnost výměny za-
koupených dílů přímo na  mís-
tě. Volejte nebo pište na  tel.: 
605 818 245.
■ Brambory konzumní, odrůdy 
Belana, Adéla, Marabel + na sázení 

stejné odrůdy. Dále prodám pšeni-
ci a ječmen. Tel.: 607 299 168.

■ Koupím sekačku MF – 70. Tel.: 
603 175 774.

■ Sběratel koupí veškeré moto-
cykly značky Jawa, Čz 125, 150, 
175, 250, 350, 500 OHC, 550 pa-
řez, 555, Stadion S11, S22, S23, 
Jawetta Sport. Skutr ČZ 501, ČZ 
502, ČZ 505, rikša. Kývačky, pa-
nelky, sportky, typ automatic, pa-
řezy, kozí dechy, péráky, veškeré 
ČSR motocykly do r. v. cca 1975. 
Díly, vraky i  starých předváleč-
ných nebo těsně poválečných 
zahraničních motocyklů BMW, 
Indian aj. Možno i  bez dokladu, 

nekompletní, nefunkční, zrezlé 
aj. Tel.: 777 447 434.

■ Hoblovku s  průtahem. Tel.: 
736 626 433.
■ Kolo dětské na  5 let. Volejte 
prosím večer na tel.: 739 149 221.
■ Chlapecké hračky do  r. 1989, 
i poškozené. Tel.: 737 811 674.
■ Škodu 1000 MB za rozumnou 
cenu. Tel.: 737 811 674.
■ Osobní automobil, pojízdný 
i nepojízdný bez STK. Ekolikvidač-
ní protokol samozřejmostí. Volejte 
nebo pište na tel.: 605 818 245.
■ 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 staré 
pivní lahve s  nápisem, vojenské 
helmy, kožené vojenské řemeny, 
opaskové přezky, kožená pouz-
dra na  pistole, plechové – dřevě-

né muniční bedýnky, zásobníky 
do  zbrání, nábojnice, vojenské 
uniformy (i potrhané), maskovací 
celty, maskovací oblečení, vatova-
né kabáty, vyznamenání, vojenské 
nášivky, masky, vojenské čepice, 
brigadýrky, bodáky, dýky, šavle 
a pochvy k nim, staré fotografie vo-
jáků, staré žehličky, hmoždíře atd. 
z vaší půdy, stodoly, pozůstalosti.
Za  nabídky předem děkuji.  
Tel.: 608  714  444; 776  776  007.

■ Koupím byt nebo RD ve  Vel-
kém Meziříčí nebo okolí. Platím 
hotově. Pouze solidní jednání. 
Žáková 724 100 161

■ Prodáme RD 3+1 ve  Vídni, 
a  rodinný dům 7+2 ve  Velkém 
Meziříčí a  rodinný dům 4+1 
v  Měříně. Více informací na  tel. 
724 100 161. RK nevolat.
■ Prodej atriového a  řadového 
domu ve  V. Meziříčí; RD Netín 
(2,2 mil. Kč); rozest. RD Uhřínov 
(1.236 tis. Kč); pronájem obcho-
dů V. Meziříčí. Tel.: 777 636 157, 

Reality Vysočina.
■ Hledám RD v  okrese Žďár n. 
Sázavou, s  dobrou dojezdností 
do  Brna (max. 60 km). Tel.:722 
013 283.
■ Prodám nádherný byt 3+kk 
v  OV ve  Velké Bíteši. Slunný, 
prostorný, balkon, pěkný výhled, 
vestavěné skříně, nová komplet-
ně zařízená kuchyně. Velmi nízké 
náklady. Tel.: 603 246 546.

■ Pronajmu byt 2+kk v přízemí,  
ve VM, volný. Tel.: 725 187 507
■ Pronajmu byt 5+1 v RD v Kři-
žanově na  Šibeniku. Samostatný 
vchod 160 m2, po celkové opravě, 
nová kuchyň a  koupelna. Pěkný 
výhled do kraje. Tel.: 605 864 550.

■ Hledám tanečníka do folklor-
ního souboru, který ovládá pol-
ku a  valčík. Střední věk, výška 
min. 180 cm. Tel.: 737 703 906.
■ Vyměním babetu za Jawu 250 
nebo 350 Kývačku i  bez dokla-
du i  v  nepojízdném stavu. Tel.: 
737 811 674.
■ Hledám zedníka na  různé 
stavební práce při rekonstruk-
ci RD ve  Velkém Meziříčí. Tel.: 
725 778 999.
■ Hledáme někoho na  občas-

nou výpomoc. Lehká práce. Tel.: 
723 128 907.

Prodám

FLORA OLOMOUC
25. 4. 2015

Cena za dopravu 280 Kč
Nástup: Měřín 6.15, Vel. Mezi-

říčí 6.30, Vel. Bíteš 6.40. 

VELIKONOČNÍ Velký Meder 
termální lázně pondělí 6. 4. 

Celodenní vstupné vč. dopravy: 
680 Kč (doprava, vstupné, 

služby delegáta)
Nástup: Měřín 5.30, Vel. Mezi-

říčí 5.40, Vel. Bíteš 5.50. 
Odjezd z Mederu v 17.00

tel.: 607 541 915, 775 055 501
www.miris-tour.cz  

ALPA, a. s., Velké Meziříčí
přijme do pracovního poměru 
zaměstnance na pozici:

SEŘIZOVAČ STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ
Požadavky: 
– SOU/SŠ vzdělání technického směru
– praxe v oboru výhodou 
Nabídka: – práce na HPP, jednosměnný provoz 
– zázemí stabilní společnosti
– výhodné platové podmínky
– možnost profesního růstu
– 5 týdnu dovolené 
Nástup možný ihned. 
Životopisy zasílejte na e-mail: info@alpa.cz 
nebo volejte na tel.: 567 770 807

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST, 
ZHODNOCENÍ MIN. 

8% ROČNĚ. 
INVESTICE OD 400.000 Kč. 

Tel.: 777 617 675.

Závodní jídelna ve VM 
přijme kuchaře, kuchařky 

(vyučené) a pomocnou sílu. 
Nástup možný ihned. 

Tel.: 566 522 323, 
pí. Požárová

777 252 287 p. Jarušek

NABÍZÍME K PRONÁJMU 
PROSTORY BÝVALÉ 

PRODEJNY POTRAVIN 
BONA na Oslavické ul. ve VM.

Info na tel.: 603 212 616.

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

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

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

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

  OBCHODNÍK/PROJEKTOVÝ  MANAŽER

   OBCHODNÍK/OBCHODNICE – BUSINESS DEVELOPER

  MANAŽER/MANAŽERKA  KVALITY

 NÁSTROJAŘ  (ve 2směnném provozu)

Požadujeme:  VŠ/SŠ vzdělání ● příjemné vystupování, 
charisma, silnou orientaci na  výsledek ● komunikativní 
znalost angličtiny min. úroveň B2 ● praxi v oblasti pro-
deje  ● velmi dobré vyjednávací schopnosti a dovednosti 

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

Požadujeme: min. SŠ technického směru ● minimálně 
2 roky praxe v oblasti kvality ● min. 3 roky praxe v říze-
ní lidí ● komunikační schopnosti ● komunikativní zna-
lost angličtiny ● znalost požadavků normy ČSN ISO/TS 
16949 výhodou ● schopnost přinášet náměty ke zlep-
šení ● psychická odolnost, flexibilita

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

Nabízíme:  Velmi dobré mzdové podmínky ● 13. a 14. plat ● podíly na zisku firmy ● u obchodníků 
výrazný podíl na výsledcích vlastní práce ● 5–6 týdnů dovolené ● příspěvek na stravování 
● další zaměstnanecké výhody  (masáže, posilovna, kulturní akce)

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

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

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

Náplň práce:  vyhledávání nových zákazníků 
● komunikace se zákazníky ● zpracování poptáv-
ky ● cenové vyjednávání 

Náplň práce:  vylepšování systému managemen-
tu kvality ● řízení interních a zákaznických auditů 
● řízení činnosti vstupní, mezioperační a výstupní 
kontroly ● řízení týmu 16 pracovníků ● spolupráce 
na přípravě a průběhu projektů z hlediska kvality 
● spolupráce při řešení reklamací, vedení 8D týmů

Náplň práce:  opravy a údržba forem a nástrojů 
● výroba nových ● provádění záznamů 
● zajištění plynulého toku výroby

OCHUTNÁVKA VÍN 
Z VINNÝCH SKLEPŮ 

BÁBÍČEK 
– VACENOVSKÝ

27. 3. v 17.30
Restaurant na Obecníku

občerstvení 
v ceně vstupného

omezený počet míst

KARIÉRA VE SPOLEČNOSTI LIDL ČESKÁ REPUBLIKA

Pro naše logistické centrum v Měříně 
(Stránecká Zhoř) hledáme:
SKLADNÍKA DO ÚSEKU 
OVOCE/ZELENINA
Vzhledem k hmotnosti kartonů je pozice určena pouze pro muže.  

Náplň práce:
• samostatná práce 
• vychystávání zboží dle objednávek prodejen  
• rozvoz zboží po skladě  
• pracovní doba v odpoledních hodinách s otevřeným koncem 

pracovní doby

Požadujeme:
• ochotu k fyzické práci 
• vysoké pracovní nasazení 
• dobrý zdravotní stav 
• časovou fl exibilitu 
• čistý trestní rejstřík 

Nabízíme:
• výborné mzdové podmínky 
• zajímavé zaměstnání v rychle se rozvíjející úspěšné fi rmě 
• práci na hlavní pracovní poměr a pouze na odpolední směny 
• místo výkonu práce: Stránecká Zhoř 
• nástup: ihned 

Pokud jsme vzbudili Váš zájem, zašlete Váš 
životopis na adresu perso_mer@lidl.cz 
a nezapomeňte uvést název pozice.

Zubní pohotovost: 
So 21. 3. MUDr.  Petr Foltan, 
Herálec 81, tel.: 774 900 858. Ne 
22. 3.  MUDr.  Jiřina Foltanová,  
U  Zbrojnice 404, Svratka, tel.: 
608 069 430. (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. 

Dlouholetá a stabilní �rma na českém trhu ULYXES BETON s.r.o.. , výrobce a dodavatel betonových výrobků, hledá 
pracovníky se zaměřením ve stavebnictví  do výroby (možnost zaučení).

Více ifnormací na tel. čísle 604 206 805, info@ulyxesbeton.cz
www.ulyxesbeton.cz

ulyxes
beton

Petráveč 62, 594 01  Velké Meziřičí

Přijmeme
pracovníky se zaměřením 
ve stavebnictví do výroby 

(možnost zaučení). 
Více info na tel.: 604 206 805 

info@ulyxesbeton.cz
www.ulyxesbeton.cz
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Blahopřání

sudoku
Autor sudoku:  Zdeněk Málek ©

Řešení z minulého čísla:

společenská rubrika

kino jupiter Club březen

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

31. 3. Národní parky v USA – zážitky z cestování, přednáší
  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
  5. 5. Přednáška o knize Osvobození Žďárska       Ondřej Červený
Zájezdy: 28. 4. Synagoga v Polné, 12. 5. Luka nad Jihlavou, 19. 5. 
Předklášteří u Tišnova, 26. 5. Po stopách partyzánů v Netíně, 
2. 6. Šebáň a Mrázkova loučka, 9. 6. Mlýn Dobrovolných ve Vanči.
                                                                     Změna programu vyhrazena.

Středa 18. 3. v 19.30 hodin
E. A. POE: PODIVUHODNÝ 
EXPERIMENT
Thriller USA 2014, původní zně-
ní, české titulky. Hrají K. Beckin-
sale, J. Sturgess, B. Kingsley.
Vstupné: 110 Kč, 112 minut, mlá-
deži přístupný od 12 let.
Sobota 21. 3. v 19.30 hodin
KOBRY A UŽOVKY
Drama ČR 2015. Režie J. Pruši-
novský. Hrají M. Hádek, K. Há-
dek, J. Hájek, J. Šulcová
Vstupné: 100 Kč, 111 minut, mlá-
deži přístupný od 15 let.
Neděle 22. 3. ve 16 hodin
SPONGEBOB VE FILMU: 
HOUBA NA SUCHU
Animovaná rodinná komedie 
USA 2015, český dabing. 
Vstupné: 110 dospělí, 90 Kč děti, 
84 minut, přístupný.
Středa 25. 3. v 19.30 hodin
REZISTENCE

Akční romantické scifi USA 
2015, původní znění, české titul-
ky. Vstupné: 110 Kč, 120 minut, 
mládeži přístupný.
Pátek 27. 3. v 19.30 hodin
VYBÍJENÁ
Komedie P.  Nikolaeva podle 
bestselleru M. Viewegha.
Film vypráví o přátelství, osudo-
vých láskách, kráse a  ošklivosti, 
alkoholu a hledání lidského štěs-
tí. Hrají O. Sokol, M. Suchánek, 
R. Genzer, L. Vaculík, S. Babčá-
ková, H. Čermák.
Vstupné: 120 Kč, 94 minut, mlá-
deži přístupný.
Změna programu vyhrazena!
Rezervace vstupenek na  www.
jupiterclub.cz, pokladna kina je 
otevřena hodinu před filmovým 
představením,  vstupenky lze za-
koupit také na program. odděle-
ní Jupiter clubu, Náměstí 17, VM, 
po–čt 8–16, pá 8–14 hodin.

Knihovna z Dobré Vody 
pořádá zájezd na inscenaci 
Horáckého divadla Jihlava

NĚKDO TO RÁD 
HORKÉ

hudební komedie o gang-
sterech, dvou muzikantech,

o „mužských“ 
a „ženských“ snech

sobota 30. 5. v 19 hodin
Doprava zajištěna. 

Info na tel.: 737 565 009 
(Drápelová)

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

Tradiční  košt  pálenek
11.  dubna  2015  

 již  11.  ročník

Mediální partner: 

Čára – zanechání stop na povrchu dotekem lidské bytosti s vědomím 
záznamu symbolu a myšlenky, citu a rácia. 
Kruh – symbol univerza, uzavřenosti, věčnosti bez začátku a konce, 
návratnosti kosmického dění (oběh nebeských těles, roční a  denní 
doby, vegetační cyklus), klidu bez napětí a dynamiky. Zahrnuje všech-
ny geometrické obrazce, má tím i  jejich všechny významy. Symbo-
lizuje nebe, splývá s  vědomím 
plynoucího, ale současně stojící-
ho času. V solárních představách 
splývá se sluncem a světlem, jako 
symbol věčného bytí se objevuje 
na  antických náhrobcích, v  ritu-
álních symbolech a  zpodobení 
rituálních tanců, jako svatozář 
božstev. Je stálepřítomný v  naší 
existenci.
Čarokruhy – uvědomění si sebe 
sama ve světě, v prostoru, v čase; 
svoje ego, růst i  zrání, nalézání 
a posouzení své osobnosti i osob-
ností těch druhých.
O tom všem vypráví tato výstava.                      

-gvm-

Dnes se dožívá významné-
ho životního jubilea bývalá 
majitelka prodejny Lipo, 
paní Marie Havelková.

Gratulujeme!

Gymnazisté vystavují 
v knihovně

Studánka – místo magické přitažlivosti mezi světem nad a světem pod. 
Životodárný vývěr vody uctívaný pohanskými kulty dávných věků, 
symbol čistoty, osvěžující hrdlo i duši, nezastupitelný prvek v ekosys-
tému krajiny (Klvač, 2002).
V rámci projektu Příroda Bítešska, který je spolufinancovaný z Fon-
du Vysočiny, zveme na, v pořadí již třetí, přírodovědnou přednášku 
spolupořádanou bítešským muzeem a základní školou. Tentokráte se 
z povídání Jiřího Nohela a fotografií Pavla Holánka dozvíme o studán-
kách a pramenech v okolí Velké Bíteše.
Víte, že potok Halda má od pramene po ústí do Libochůvky převýšení 
230 metrů? Že do podzemního zdroje u sv. Antonína, který zásoboval 
Velkou Bíteš vodou, bylo svedeno deset pramenů? Kam jezdily celé 
generace pro kojeneckou vodu? Která studánka sloužila rodu Haugwi-
tzů jako odpočinkové místo pro občerstvení při honech a jiných kra-
tochvílích? Znáte jméno potoka, který odvodňuje celé Bítešsko? Máte 
představu o tom, jak se dá vybudovat studánka?
Odpovědi na tyto otázky i další informace se můžete dozvědět ve čtvr-
tek 19. března 2015 v prostorách velkého výstavního sálu bítešského 
muzea. Začátek přednášky s  videoprojekcí a  představením nového 
propagačního materiálu o studánkách a pramenech je v 18 hodin. 

Mgr. Ivo Kříž

Studánky na Bítešsku
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SPIRITUÁL 
KVINTET

18. 4. v 19.00
KOSTEL SV. JANA 

KŘTITELE 
V MĚŘÍNĚ

Dobročinný bazar Dobrých knih pro Dobrou věc
Darujte Dobrou knihu (takovou, kterou doporučíte k přečtení nejlep-
šímu kamarádovi) nebo si Dobrou knihu přijďte koupit. Nebo třeba 
obojí. 
Knihy budou prodávány za symbolickou cenu 30 Kč. Knihu si v klidu 
přečtěte a po přečtení knihu darujte znovu – tentokrát naší knihov-
ně, aby se dobré knihy šířily mezi další obyvatele Křižanova. Pokud 
vám kniha natolik přiroste k srdci, že se s ní nebudete moci rozlou-
čit, darujte náhradní Dobrou knihu. Knihy budou označeny logem 
akce a jménem dárce. Za vytěžené peníze pořídíme pro křižanovskou 
knihovnu předplatné časopisů, audio knihy, deskové hry či knihy, kte-
ré si budeme moci půjčit všichni. U knižního bazaru bude k vyplnění 
dotazník, co byste v naší knihovně uvítali.
Darované knihy můžete  od 23. 3. 2015 nosit v Křižanově do knihovny, 
do školní družiny, na úřad městyse, ve Velkém Meziříčí pak na recepci 
hotelu Pod Zámkem. Knihy lze donést přímo do Katolického domu 
v Křižanově v den konání akce. Více info: tel. 608 075 617, e-mail osvo-
dotrysk@gmail.com

Darujte kus sebe, darujte svou oblíbenou knihu. Pošlete dobré myš-
lenky dál pro dobrou věc. Zapojme i svoje děti. Ať vyberou svoji ob-
líbenou knihu a darují ji. Naučme je, že dobročinnost je přirozenou 
součástí našich životů. Že nás činí lepšími. A buďme jim příkladem.
Akce proběhne v  rámci Velikonočního jarmarku 29. března 2015 
od 13.30 v Katolickém domě v Křižanově. 
Mediálními partnery je Křižanovský zpravodaj a týdeník Velkomezi-
říčsko.

Hana Šeráková, za kolektiv Vodotrysku

Vodotrysk pořádá první 
DDD 2015

TRENDY V LÍČENÍ – 19. 3. v 16.30
svatební, sváteční a jarní líčení

OC Panorama – obchodní galerie
přednáší: Jarmila Pestrová

Den otevřených dveří svatebního Salonu Popelka v novém!

premiéra 27. 3. 2015 v 19.30
Katolický dům Křižanov

hraje křižanovský ochotnický 
spolek Béčko
vstupné 60 Kč
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divadelní sezona jaro 2015

▶ ▶ Divadelní společnost APP art, neděle 12. dubna 2015 od 19.30
TEĎ NE 
Frederik je úspěšný muž. Má krásnou ženu, dobré postavení, prospe-
rující firmu. Jednoho dne ale srazí autem bezdomovce a vůbec netuší, 
jak se tato událost vepíše do jeho života.
Hrají: Michal Dlouhý, Kristýna Frejová, Filip Čapka/David Punčo-
chář, Jana Kotrbatá a další
▶ ▶ Klicperovo divadlo Hradec Králové 
středa 22. dubna 2015 od 19.30 hodin 
KOULE 
Atletická královna Milena už chřestí svými zlatými šperky a blíží se 
k vám… V hlavní roli Pavla Tomicová 
▶ ▶ Studio DVA, úterý 12. květen 2015 od 19.30 hodin
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. 

Jednotné vstupné 300 Kč. 
Změna programu vyhrazena.                                                                     -prog-

kph – sezona 2015

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí ve spolupráci s uměleckou 
agenturou GLOBART, s. r. o. uvádí 
KYTAROVÝ MÁG LUBOMÍR BRABEC – 15. 4. 2015 
Lubomír Brabec patří k nejvýznamnějším českým interpretům. Začí-
nal na housle a ke kytaře se dostal až ve svých třinácti letech. V roce 
1980 získal stipendium britské vlády a pokračoval ve studiích na lon-
dýnské Royal Academy of Music a  ve  světově proslulém Early Mu-
sic Centre. Je oblíbeným hostem různých TV pořadů a rozhlasových 
studií. Spolupracuje s  nejrenomovanějšími orchestry, pěvci i  sólisty 
na celém světě. Jeho diskografie obsahuje více než 30 titulů a populár-
ní jsou také jeho výlety do světa populární a jazzové hudby. Odborné 
kritiky jej považují za hudebníka vybraného vkusu, tónu a  techniky 
a řadí jej k nejbrilantnějším kytaristům světa. Svými strhujícími vý-
kony a přirozenou virtuozitou si získává obdiv koncertní veřejnosti. 
Pozornost medií pak často upoutávají jeho nekonvenční cestovatelské 
a sportovní aktivity. Jako první hudebník na světě uskutečnil v roce 
1997 koncert v šestém světadílu v Antarktidě. Vstupné: 200/150 Kč 

 www.hudbamezirici.cz 
Předprodej vstupenek: Jupiter club, Náměstí 17, Velké Meziříčí, pro-
gramové oddělení, tel.: 566  782  004 (001), e-mail: program@jupi-
terclub.cz, www.jupiterclub.cz 
Dramaturgie: umělecká agentura GLOBART, s. r. o., MgA. Jiří Jahoda
 
Nad rámec programu krátce vystoupí před některými koncerty ta-
lentovaní žáci ZUŠ Velké Meziříčí. Těmito produkcemi v souvislosti 
s koncerty špičkových umělců podporujeme unikátní vzdělávací sys-
tém našeho hudebního školství. Všechny koncerty se konají v sále Ju-
piter clubu v 19 hodin. 
Změna programu vyhrazena.                                                             -prog-

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

Hudba:
Příjemné zpestření večera dalším programem 

Loutkoherecký soubor 
při Jupiter clubu VM zve 

všechny na pohádku 
OSTROV 

SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ
sobota 21. března 2015  

v 15.00, malá scéna Jupiter clubu. 
Vstupné 40 Kč. 

Rezervace na tel.: 566 782 001, 
(004), program. oddělení JC, 

po–čt 8–16 hodin, 
pá 8–14 hodin. 

Vstupenky je nutné vyzved-
nout do pátku před termínem 

divadla. Výjimka v sobotu, 
a to po předchozí tel. domluvě 

nejpozději do 14.45 hodin.

Dětské diskotéky v OC Panorama
29. 3. Disko letní čas (budíky, hodiny, hodinky, měří se čas)

Ochotnický divadelní 
soubor Budišov 

uvádí 
hudební komedii 

na motivy divadelní hry 
Jaroslava Vrchlického 

NOC 
NA KARLŠTEJNĚ

velký sál Jupiter clubu, 
11. dubna 2015, 18.00. 
Vstupné: předprodej 100 Kč, 

na místě 130 Kč. 
Prodej vstupenek na progra-

movém oddělení Jupiter clubu, 
tel.: 566 782 004 (001). 

Změna programu vyhrazena.

Přijímáme rezervace míst – celkem 6 představení
BLÁZNIVÉ NŮŽKY – Paul Pörtner
interaktivní detektivní crazy komedie
ZVONOKOSY – Gabriel Chevallier
humorný muzikál podle slavného satirického románu
ROMEO A JULIE – William Shakespeare, nejkrásnější milostný pří-
běh všech dob
HOTEL MEZI DVĚMA SVĚTY – Éric-Emmanuel Schmitt
laskavá komedie o věcech ,,mezi nebem a zemí“
MÉDEA – Eurípidés, antické drama
ZEMĚ JE KULATÁ – Armand Salacrou, hra o náboženském fanatismu
Hrací den je ve středu, začátky představení v 19.00. Zájemci o před-
platné se mohou nahlásit: e-mailem: drapelova.marcela@seznam.cz
nebo tel. 737  565  009. Cena za  jednu osobu bez dopravy – 918 Kč 
(možnost uplatnění dalších slev např. studenti, důchodci, ZTP). -md-

Jupiter club uvede koncert

VĚRA MARTINOVÁ A SPOL.
pátek 10. dubna od 20.00
velký sál JC, vstupné: 290 Kč
rezervace a prodej vstupenek na program. 
oddělení JC, tel.: 566 782 001, 004.

Divadelní sezona Horáckého divadla 
Jihlava 2015/2016

Spolek žen Velké Meziříčí a Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí
zvou na výstavu VELIKONOČNÍ POTĚŠENÍ

Úterý 24. 3.–čtvrtek 26. 3. 2015, 
velký sál Jupiter clubu 9–17 hodin.
Na jevišti vystoupí během výstavy
24. 3. v 15.00 soubor Šafářanka, 
25. 3. v 15.00 folklórní soubor Ho-
rácký Medřičan, 26. 3. v 15.00 sou-
bor Šafářanka
K  vidění bude pletení pomlázek, 
košíkářství, výrobky z kukuřičné-
ho šustí a pedigu, ukázky veliko-
nočních dekorací, výroba veliko-
noční keramiky, pletení pleskačů 
z  pedigu, svátečně prostřené ta-
bule, ukázky dřevořezbářské prá-
ce, paličkování, zdobení velikonočních perníčků, kraslice malované 
voskem a ukázky jejich zdobení, výroba drobné bižuterie z kamínků 
a drátků, velikonoční floristika, strojové výšivky, ruční gelové a vos-
kové svíčky, obrázky a řadu dalších jarních dekorací, nápadů  a jiných 
velikonočních symbolů, které vám zpříjemní svátky. Velikonoční oz-
doby a dekorace, možnost zakoupení výrobků. Vstupné dobrovolné.               
                                                                                                                      -hs-

Velikonoční výstava

.

Californská metalcorová, chcete-li post hardco-
rová, šestice Kingdom of Giants diktuje Ameri-
ce od roku 2011. Za svou krátkou existenci stihli 
změnit jméno, vykopnout zpěváka a vydat album 
Ground Culture, které úspěšně propagují. O své 
hudbě prohlašují, že rozproudí krev v žilách. 
Jestli je to pravda, nám ukážou 27. března ve Vel-
kém Meziříčí v klubu New Svit. Jako předskokany 
si vybrali smečku Burning Down Alaska. Je to 
pětice muzikantů z  Německa hrající melodický 
hardcore. Jejich sen je dokázat něco víc a být od-
lišní, proto se nebojí propojovat moderní složky 

s  klasickým hardcore, rádi experimentují a  po-
hrávají si s očekáváním posluchače. V jejich tvor-
bě můžete slyšet někdy až zasněné kytarové me-
lodie, kombinované s growly a screamy. Uplynuly 
teprve dva roky od založení a už se hoši mohou 
pochlubit osmi videoklipy a  plným seznamem 
koncertů. Poslední bandou jsou post hardcoroví 
Streetfighters, pohybující se na  hudební scéně 
od roku 2008. Na kontě mají EP Black eye a al-
bum Until the End. Nyní pouští do  světa videa 
a  pár singlů. Podtrženo, sečteno, máte se na  co 
těšit.                                                                            -mf-

Kingdom of Giants v Novém Svitu
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V  posledním turnaji konaném 
v  rámci ČSLH Kraje Vysočina 
vybojovala hokejová příprav-
ka HHK Velké Meziříčí zlaté 
medaile. Turnaj v  minihokeji, 
hraný pouze v  jedné třetině, se 
uskutečnil v  Jihlavě na  „Zimáč-
ku“, což je vedlejší plocha při 
Horáckém zimním stadionu. 
Velkomeziříčští hokejisté se 
ve  své skupině střetli s  celky 
Náměště nad Oslavou a domácí 
Dukly Jihlava. V úvodním utká-
ní porazili Náměšť vysoko 18:5. 
Začátek zápasu nenapovídal tak 
jednoznačnému průběhu, pak 
se ale projevila dominance ze-
jména Šimona Katolického, jenž 
vstřelil třináct branek. Další čty-
ři góly vsítil Lukáš Zeman a  je-
den přidal z  trestného střílení 
Matyáš Čížek. Ve druhém utkání 
byl průběh zápasu opačný. Naši 
hráči se dostali do osmibranko-
vého náskoku díky pěti brankám 

Zemana a tří Katolického, avšak 
poté se už prosazovali pouze ho-
kejisté Jihlavy. Nakonec HHK 
zvítězilo 8:6 a hráči se tak mohli 
bujaře radovat z letošní premié-
rové zlaté medaile. 

Sestava HHK VM: v brance chy-
tal Adam Brož, v poli nastoupili 
Lukáš Zeman, Šimon Rašovský, 
Andrej Mleziva, Šimon Katolic-
ký, Matyáš Čížek, Vincenc Pospí-
šil, Ondřej Valík, Vojtěch Caha, 

Jakub Caha, Tomáš Balga a  Do-
minik Mazáč. Trenéři Aleš Horký 
a Jiří Štourač. Branky: 16× Kato-
lický, 9× Zeman a Čížek. 
Připravil: Aleš Horký, foto: archiv 

HHK VM

Hokejová přípravka přivezla z Jihlavy zlaté medaile

V  neděli 8. 3. 2015 jsme vyjeli 
s mladšími žáky na opačný kout 
republiky, než jsme zvyklí. Ten-
tokrát turnaj pořádala Horka 
nad Moravou a hrálo se ve Velké 
Bystřici. Celkem se účastnilo šest 
týmů a hrálo se systémem každý 
s každým.
První a  zároveň nejtěžší utkání 
jsme odehráli proti celku z Lito-
vle. Soupeř byl od začátku velice 
pohyblivý, což nám na  začátku 
dělalo problémy. Postupem času 
jsme ale „otěže“ zápasu převzali 
do svých rukou a trpělivou hrou 
jsme pohodlně zvítězili 16:12.
V dalším střetnutí jsme se utkali 

proti mužstvu z Bohunic. S tímto 
soupeřem jsme se už v  přípravě 
střetli, takže jsme věděli, co če-
kat. Kluci taktické pokyny do-
držovali na  jedničku a  soupeře 
jsme od začátku „ničili“ rychlými 
protiútoky, které spolehlivě pro-
měňoval zejména Lukáš Dobej-
val. Na konci utkání byl stav 20:7 
v náš prospěch.
Do  třetího zápasu jsme nastou-
pili proti Horce nad Moravou. 
Kluci k  tomuto zápasu přistou-
pili, že všechno půjde samo. 
Naše hra byla plná nepřesnos-
tí a  malého důrazu v  obraně.  
Nicméně i  ne moc povedený 

zápas nám přinesl výhru 15:7.
Na  tým z  Polanky jsme narazi-
li v  dalším zápase. Toto utkání 
jsme odehráli docela ve vysokém 
tempu. Od  začátku jsme se ujali 
vedení, a to už nepustili. Vyhráli 
jsme přesvědčivě 14:7.
Do posledního zápasu proti Olo-
mouci jsme nastupovali s  vědo-
mím, že i  remíza by nám stačila 
na  celkové prvenství, kterého 
jsme se v přípravě po sériích dru-
hých a třetích míst ještě nedočka-
li. Začátek utkání byl z naší strany 
poněkud nervózní, což se proje-
vilo v  závěru. Během zápasu se 
kluci uklidnili, zpřesnili jsme ro-

zehrávku i  koncovku a  na  konci 
jsme se mohli radovat… Vyhráli 
jsme 14:6.
Sestava a  branky: Vít Rohovský 
– Štěpán Fiala (28), Vojtěch Svo-
boda (23), Lukáš Dobejval (18), 
Matouš Malec (5), Alex Kuřát-
ko (4), Tomáš Kučera (1), Lukáš 
Dobrovolný, Daniel Buďa, Jakub 
Russ, Jakub Borkovec
Trenéři: Petr Kaštan, David Sto-
klasa
Tento turnaj se klukům pove-
dl na  výbornou. V  bráně chytal 
v  parádní formě Víťa Rohovský, 
který lapil pět „sedmiček“ a podle 
mého názoru byl nejlepší gólman 

na turnaji. Ve výborném světle se 
ukázalo i naše úderné trio Štěpán 
Fiala, Vojta Svoboda a Lukáš Do-
bejval. Štěpán byl vyhlášen nejlep-
ším střelcem turnaje (na snímku) 
a  Vojta aspiroval na  nejlepšího 
hráče turnaje. Na  křídle podával 
nadstandardní výkony Alex Ku-
řátko. Kluci prokázali vzrůstající 
formu, která stoupá díky účas-
ti na  mnoha turnajích. Na  další 
turnaj vyrážíme o  velikonočních 
prázdninách na  Prague Hanball 
Cup 2015, kde v  naší kategorii 
startuje přes sedmdesát týmů 
z celé Evropy, tak nám držte palce.

Text a foto: Petr Kaštan

Mladší žáci házené brali první místo na šestém přípravném turnaji

FC VM B – TJ Jiskra Měřín 2:2 
(1:2)
Rozhodčí: Jan Budín. Diváci: 10. 
Branky: Liška (25.), Benda (55.) 
– Bumbálek (65.), Řezníček (45.). 
Sestava: Sysel – Malec, J. Kafka, 
Halámek, Maloušek – Vítek – 
Nevoral, Ráček, Bradáč, Jakeš – 
Liška. Náhradníci: Kruba, Veselý, 
Dostál, Polák, Benda.
S  tradičním soupeřem Měřínem 
jsme hráli na umělé trávě za vel-
mi chladného a  větrného počasí. 
V  prvním poločase byl mírně 
lepší Měřín, protože hrál aktivně 
a vysoko nás napadal. Občas u nás 
vázla mezihra a zbytečně jsme se 
zbavovali míčů, místo abychom je 

dostali pod kontrolu a  zakládali 
postupné protiútoky. Hlavním 
motorem byl v dresu Měřína Ka-
rel Kružík (bývalý hráč FC VM), 
který dal hostům klid a dobře di-
rigoval hru. Po faulu na Nevorala 
kopal penaltu Liška, směr míče 
vystihl brankář Sysel, vyrazil jej 
před sebe na  dobíhajícího Lišku, 
a ten jej dopravil do brány. Je to už 
naše čtvrtá neproměněná penalta 
v řadě. Ve druhém poločase jsme 
byli naopak zase mírně lepší my, 
ale ve třech samostatných únicích 
jsme nedokázali skórovat. Tento 
týden hrajeme generálku proti 
Polné B.

Text a foto: Libor Smejkal ml.

TJ Dětské středisko Bře-
zejc, o. s., ve spolupráci 
s Oborovou zdravotní po-
jišťovnou zaměstnanců 
bank, pojišťoven a staveb-
nictví a městem Velké Me-
ziříčí vás srdečně zvou na 

Národní
turnaj 
v boccie
OZP CUP – II. liga 1. kolo
pro sportovce s centrálními 
poruchami hybnosti zdrav. 
třídy BC1, BC2, BC3 
Tělocvična 3. ZŠ VM so-
bota 4. dubna 2015 9–18 
hodin a neděle 5. dubna 
2015 9–15 hodin

hokej mládež

Dorost: HHK VM – VSK Tech-
nika Brno 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)
Branky a asistence HHK: 46. Ne-
věčný (Karásek), 59. Šilpoch D. 
Sestava HHK: Svoboda – Srba, 
Báňa M., Kameník, Báňa D., 
Šilpoch D., Přinesdomů – Kam-
pas F., Nevěčný, Řepa – Kará-
sek, Dundálek, Kapusta O. – 
Hedbávný, Dobrovolná, Pavelka 
– Burian M. Rozhodčí: Dostál 
– Zháňal, Mejzlík. Vyloučení: 1:2, 
využití: 0:0, v oslabení: 0:0. Stře-
ly na  branku: 29:35 (3:15, 13:9, 
13:11). Diváci: 42.
Starší žáci: HC Lední medvědi 
Pelhřimov – HHK VM 5:3 (3:2, 
2:1, 0:0)
Branky a asistence HHK: 2. Ha-
vliš, 4. Bartošek (Procházka), 33. 
Procházka (Šandera, Havliš).
Sestava HHK: Honiš (40. Pestr) 
– Kratochvíl, Šandera, Procház-
ka, Křapa – Bartošek, Kapusta 
L., Havliš – Sobotka, Šilpoch M., 
Strádal D. – Třeštík. Rozhodčí: 
Kučera, Balík. Vyloučení: 6:2, 
využití: 1:0, v oslabení: 0:0. Stře-

ly na branku: 28:37 (13:13, 10:16, 
5:8). Diváci: 30.
Mladší žáci: HHK VM – SK HS 
Třebíč 2:8 (0:0, 0:6, 2:2)
Branky a asistence HHK: 46. Šve-
jda, 57. Švejda (Broža). Sestava 
HHK: Juda P. – Broža, Strádal T., 
Nesvadba J., Hejduk, Vildomec, 
Kuřátko – Jašek, Švejda, Nesvad-
ba V. – Křikava Vác., Křikava Vít, 
Bíbr – Dvořák, Zdvihal, Chalupa. 
Rozhodčí: Maloušek, Strádal. Vy-
loučení: 2:5. Využití: 0:0, v  osla-
bení: 0:0. Střely na branku: 14:52 
(3:17, 2:18, 9:17). Diváci: 47.
HC Lední medvědi Pelhřimov – 
HHK VM 5:4 (1:3, 3:1, 1:0)
Branky a asistence HHK: 3. Bro-
ža, 16. Nesvadba V. (Broža), 16. 
Broža (Hejduk), 34. Nesvadba V. 
(Švejda, Kuřátko). Sestava HHK: 
Juda P.  – Broža, Vildomec, Ne-
svadba J., Zdvihal – Švejda, Ne-
svadba V., Kuřátko – Křikava Vít, 
Hejduk, Křikava Vác. Rozhodčí: 
Kučera, Balík. Vyloučení: 7:4. 
Střely na branku: 22:15 (4:7, 10:5, 
8:3). Diváci: 38. -hhk-Benfika sehrála přátelské derby s Měřínem

2. liga házené ml. dorostu 
TJ Sokol VM – Sokol II. Prostě-
jov 35:35 (17:16)
V 16. kole jsme se utkali s Prostě-
jovem. I  když soupeř bojuje spíše 
o  záchranu, je silný v  ofenzivních 
činnostech. Přestřelka s  tímto pro-
tivníkem nakonec skončila smol-
nou remízou pro naše družstvo. 
Vstup do  utkání byl katastrofální, 
za  prvních pět minut jsme nebyli 
schopni dát branku a vyrobili jsme 
čtyři technické chyby. Následně 
jsme zkoncentrovali síly a na chvíli 
se ujali vedení. Pak se opět díky na-
šim nepřesnostem ujal vedení sou-
peř. V bráně podával velmi dobrý 
výkon Vojtěch Drápela (na  sním-
ku) a do poločasu se podařilo vrátit 
vedení na naši stranu.
Do  druhé půle jsme vstoupili vý-
borně a dobrou defenzivou a rych-

lými brejky jsme odskočili soupeři 
o 4 branky. Bohužel náš výkon byl 
jako na houpačce a Prostějov opět 
srovnal. V  následující pasáži jsme 
si udržovali jedno až dvoubran-
kové vedení. Obě družstva před-
váděla střelecké dostihy. Prostějov 
se snažil zvrátit naše vedení osobní 

obranou na Filipa Svobodu. Ale ani 
to nás nepřibrzdilo a  dvě minuty, 
před koncem jsme vedli. Bohužel 
závěr nám absolutně nevyšel, když 
jsme vyrovnávací branku obdrželi 
4 vteřiny před koncem. V  závěru 
jsme střelecky selhali a museli jsme 
se spokojit pouze s remízou.
7m hody 2/1:3/2 vyloučení: 1:1, 
diváků 74. Sled branek: 0:2, 5:4, 
8:9, 10:13, 12:15, 17:16, 21:17, 
23:22, 26:25, 31:28, 34:31, 35:35. 
Sestava a  branky: Drápela Voj-
těch, Kratochvíl František – Svo-
boda Filip (11/1), Blaha Tomáš 
(8), Macoun Filip (5), Pažourek 
Tomáš (3), Buchta Dominik (3), 
Ambrož Michael (3), Frejlich To-
máš (2), Benda Jakub, Kavka Petr, 
Marek Aleš, trenér Šidlo Ladislav, 
vedoucí družstva Kácal Petr. 

Souboj s Prostějovem skončil remízou

-šid-, foto: Jaroslav Hugo 

Velkomeziříčská liga 
Boulder games pokračuje

Po dalším kole ligy Boulder Games první místa drží: Vladimír Stří-
lek (muži), Alena Dvořáková (ženy), Lucie Benešová (děti do 15 let) 
a Marek Šoukal (děti do 10 let). Foto: Petr Chalupa
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2. liga mužů Morava jih, 16. kolo
TJ Sokol VM – Sokol II. Prostě-
jov 27:26 (12:10)
V 16. kole hostilo naše družstvo 
celek Prostějova. Soupeř se na-
cházel na  7. místě druholigové 
tabulky, a  tak jsme byli v domá-
cím prostředí favoritem. Soupeř 
má ve svém středu dva excelent-
ní střelce Kosinu a Kozlovského, 
kteří už překročili sto vstřelených 
branek v letošní sezoně, a tak šlo 
o to, jak se s tím naše obrana po-
pasuje.
Úvodní minuty patřily našemu 
týmu, když jsme se po  trefách 
z  prostoru z  křídel ujali vedení 
4:1. Následné polevení v koncen-
traci znamenalo obrat ve  skóre 
5:6 ve  prospěch hostí. Dobře 
bránící Miloš Necid nejen že ne-
dovolil se prosadit střelci Kozlov-
skému, navíc získal tři míče pro 
naše družstvo a opět jsme si vy-
budovali dvoubrankové vedení. 
To se podařilo udržet až do  po-
ločasové pauzy (12:10). Dobrým 
příslibem do druhé půle bylo, že 
jsme se dokázali prosazovat ze 
všech postů a  dobře fungovala 
spolupráce obrana-brankář.
Na  začátku druhé půle naši hrá-
či na  soupeře vlétli. Díky rychlé 
rozehrávce a dobré obraně svítilo 
ve  39. minutě na  ukazateli skóre 

17:11. Soupeř si bral oddechový 
čas, který mu evidentně prospěl. 
Naši hráči jako by si mysleli, že už 
je dohráno, přestali bránit a útoč-
ná hra ztratila rychlost. Prostějov 
se dokázal prosazovat na  našem 
brankovišti a v 53. minutě se mu 
podařilo snížit na  24:23. Diváci 
burcovali naše hráče k budíčku, to 
se naštěstí stalo, hra se opět zrych-

lila. Velmi dobře hrající Jirka Kaš-
tan svoji devátou brankou zvyšo-
val na 27:24. Soupeř se nevzdával, 
zmobilizoval síly v  time-outu 
a  snížil na  rozdíl jediné branky 
27:26. Patnáct vteřin před koncem 
mohl naše vítězství pojistit dobře 
hrající Miloš Necid, bohužel jeho 
brejková šance byla lapena. Z ná-
sledného protiútoku a střely z pat-

nácti metrů branka nepadla, a tak 
naše družstvo uhájilo jednobran-
kové vítězství 27:26.
Doufejme, že se naši hráči z  to-
hoto utkání poučí a  příště poda-
jí koncentrovaný výkon po  celé 
utkání. Takové výkyvy výkonu by 
se v Telnici nemusely vyplatit. Na-
víc Ivančice opět klopýtly a  nyní 
má naše družstvo na čele tabulky 
pětibodový náskok, tak by byla 
škoda si jej pokazit.
7m hody 1/1:3/3 vyloučení: 4:5 
navíc ČK za  3×2 min. hosté 
Kosina, počet diváků 139. Sled 
branek: 4:1, 5:6, 8:7, 11:9, 12:10, 
17:12, 20:15, 22:19, 23:22, 26:24, 
27:26. Sestava a  branky: Kotík 
Libor, Poul Ondřej – Kaštan Jiří 
(9/1), Matušík Roman (5), Veče-
řa Vítězslav (4), Živčic Pavol (2), 
Strašák Pavel (2), Bezděk Jakub 
(2), Necid Miloš (2), Kubiš David 
(1), Babáček Petr, Lečbych Jan, 
Kříbala Pavel, Fiala Martin, tre-
nér Vaverka Vlastimil, vedoucí 
družstva Vodák Petr. 
1. V. Meziříčí 16 13 1 2 474:413 27
2. Ivančice 15 11 0 4 401:351 22
3. Juliánov  16 9 2 5 454:424 20
4. Napajedla 16 8 2 6 492:465 18
5. Hustopeče 15 7 2 6 439:399 16
6. Kostelec n. H. 16 7 0 9 429:419 14
7. Prostějov 15 5 4 6 435:426 14
8. Maloměřice  16 7 0 9 431:434 14
9. Brno B 15 6 1 8 466:469 13
10. Telnice 16 4 3 9 392:442 11
11. Bohunice B 16 4 2 10 387:464 10
12. SK Kuřim  16 4 1 11 403:497 9

veřejné bruslení

Házenkáři vyhráli opět o branku, nyní s Prostějovem

Brankář Libor Kotík byl oporou družstva po celé 
utkání. Foto: Jaroslav Hugo

-šid-

Líšeň – FC VM 5:0 (2:0)
Sestava: Roman Invald, Zdeněk 
Mucha – Jan Šimáček, Patrik Mu-
cha – Michal Bouček, Patrik Po-
korný – Milan Souček, Eda Smej-
kal, Roman Durajka – Roman 
Vyskočil, Jiří Polanský (střídali 
Zdeněk Simandl – Lukáš Liška 
a Robin Demeter).
Zápas se hrál na  přírodní trávě. 
Bylo to pro náš tým první  se-
tkání s přírodní trávou po 4 mě-
sících. K  zápasu neodcestovala 
čtveřice hráčů bývalé základní 
sestavy Simr, Krejčí, Berka, Du-
fek. Na herním výkonu se to po-
sléze projevilo. Zato domácí na-
stoupili se 6 hráči Zbrojovky dle 
slov Richarda Dostálka, který se 
byl na své svěřence podívat.
Prvních 10 minut jsme byli na hři-
šti jako statisti, kteří nedokázali 
vůbec udržet míč na  kopačkách. 
Až penalta (kterou mimochodem 
nikdo na hřišti mimo hl. rozhod-
čího nepochopil), nás probudila 
ke  hře. Hra se vyrovnala a  my 

jsme předvedli několik pěkných 
akcí. Ve 24. minutě špatně vyřešil 
herní situaci Bouček a  soupeř se 
štěstím odrazem od našeho hráče 
zvýšil na  2:0. Přesto byli domácí 
pohyblivější a fotbaloví.
Druhý poločas začal hned gólem 
do  naší sítě po  špatném rozehrá-
ní z  obrany. Do  75. minuty byla 
hra zcela vyrovnaná, ale my jsme 
hráli jen po velké vápno, dál jsme 
nic nevymysleli. V 75. a 73. minu-
tě jsme udělali pro domácí hráče 
tréninkové kuželky a oni nám dali 
2 krásné góly po pěkných kombi-
nacích. Posledních 15 minut se 
projevila na hráčích únava ze stře-
dečního utkání a projevil se fakt, že 
jsme dohrávali o 10 lidech z důvo-
du zranění. Tohle utkání by pro nás 
mělo být dostatečným varováním 
před nedělním mistrovským utká-
ním. Pokud se nebudou dodržovat 
herní pokyny a  taktika, těžko se 
bude vyhrávat a hrát fotbal, který 
baví jak hráče tak diváky.

Přípravný zápas s Líšní 
je pro Velmez varováním

Text a foto: Libor Smejkal ml.

Nominace nejlepších sportovců Velkého 
Meziříčí za rok 2014
Pořadatelé doplňují kategorii odchovanců o házenkářku Annu Geb-
re Selassie, dlouholetou hráčku TJ Sokol Velké Meziříčí, nyní již ně-
kolik let členku družstva žen DHK Zora Olomouc, ve  kterém hraje 
v  základním kádru družstva. Je členkou širšího kádru reprezentace 
žen ČR. Hraje na postu spojky.

Uplynulý víkend naši lyžaři bo-
jovali o  pohárové body ve  dvou 
závodech. 
Sobotní závod Lyžařského po-
háru Vysočiny se konal doma 
na Fajtově kopci. Oproti Hlinsku 
byla účast daleko větší, vydat se 
na trať změřit své síly se rozhodlo 
téměř 250 závodníků, z  toho 57 
našich členů.  
Zlatou medaili pro Ski klub VM 
získala pouze Karolína Balejová 
(přípravka), stříbro brala Hanka 
Krčálová (mladší žákyně) a bron-
zovou medaili vybojovala Natálie 
Malcová (předžáci) a Žaneta Vrá-
belová (mladší žákyně). „Bram-
bory“ tentokráte zbyly pro Sa-
muela Dušovského (mladší žáci) 
a Hanu Vrábelovou (dospělí).
Další umístění v první šestce:
myšáci: Amálka Bíbrová (5.), 
předžactvo: Zuzana Rašovská (5), 
Martin Vondráček (5.), mladší 
žáci: Michaela Pešťálová (5.), Sára 
Strnadová (6.), Jan Vondráček 
(5.), dospělí: Tamara Dušovská 
(5.), Daniel Krčál (6.).
Nedělní závod se uskutečnil 
na  Harusáku v  Novém Městě 

na Moravě. Z našeho oddílu vy-
jelo celkem 29 závodníků, kteří 
za krásného jarního počasí vybo-
jovali dvě zlaté medaile (Karolína 
Balejová a Natálie Malcová), jed-
nu stříbrnou (Hana Vrábelová) 

a  tři bronzové medaile (Dana 
Harvey, Zuzana Rašovská a Han-
ka Krčálová).
Další umístění v první šestce: 
myšáci: Jan Bartoš (6.), předžac-
tvo: Martin Vondráček (4.), 

mladší žáci: Sára Krbečková (4.), 
Sára Strnadová (5.), Žaneta Vrá-
belová (6.), Jan Vondráček (4.), 
dospělí: Tamara Dušovská (5.), 
Daniel Krčál (6.).

-id-, foto: archiv ski klubu

Lyžaři bojovali o body do Lyžařského poháru Vysočiny

12. kolo nadstavbová část
O vítěze městské ligy
Agromotor VM – SK Netín 3:2
Mucha, Šlapal, Bíbr – Juda, Plhák M.
Sanborn VM – SK Omega VB 5:4
Puffer 3, Bukáček 2 – Dvořák 2, 
Svoboda, Černý
HC Pikárec – T. služby VM 2:7
Kovář, Chrást – Chatrný 2, Hor-
ký A. 2, Schneider, Muzikář, Šla-
pal O.
H. Heřmanice – HC Lukáš 4:7
Kutílek, Maloušek, Horký, Kypet 
– Gis 2, Jakoubek 2, Matoušek, 
Bláha, Málek
1. HC Lukáš 12 11 1 0 87:40 21
2. Tech. služby VM 12 7 2 3 74:52 16
3. Sanborn VM 12 7 2 3 73:54 16
4. Agromotor VM 12 6 3 3 63:42 15
5. SK Omega VB 12 5 0 7 54:54 10
6. SK Netín 12 5 0 7 53:63 10
7. Horní Heřmanice 12 2 1 9 40:95 5
8. HC Pikárec 12 0 1 11 33:77 1

O postup do extraligy
Auto Dobrovolný VM – HCF 
Dráhy VM 14:2
Oliva 5, Dohnal 2, Babák, Dob-
rovolný, Vondráček J., Vondráček 
P., Novák, Říha, Krejčí – Slavík, 
Hamřík
SPL Radostín nad Osl. – SK Af-
con Kunšovec VM 6:4
Pešek 3, Hubený, Váša D., Váša 
A. – Tomáš, Nováček, Pospíšil, 
Strnad 
SK Mostiště – HC Benetice 2:6
Krejčí Vojta, Burian – Rygl 2, Mi-
kuláš 2, Houzar M., Houzar K.
HC Ořechov – SK Mostiště 2:6
Zeman 2 – Krejčí Vojta 4, Krejčí 
V. st., Vidlák
HCF Dráhy VM – NHÚ Balinka 
VM 3:7
Širhal 2, Hamřík – Navrátil 3, Ne-

cid 2, Mucha J. 2 
Auto Dobrovolný VM – SK Af-
con Kunšovec VM 4:6
Oliva 2, Vondráček P., Šefčík – 
Pavlíček 3, Jankovský, Strnad, 
Pospíšil
SK Mostiště – NHÚ Balinka VM 
9:1
Burian Pa., Burian Pe., Zahradní-
ček, Smejkal, Krejčí Vojta, Krejčí 
V. st., Vidlák 3 – Komínek
1. SK Mostiště 14 11 0 3 88:39 22
2. SPL Radostin nad Oslavou 12 9 1 2 60:33 19
3. SK Afcon Kunšovec VM 13 6 4 3 60:59 16
4. NHÚ Balinka VM 13 6 1 6 48:66 13
5. HC Benetice 13 5 2 6 56:50 12
6. Auto Dobrovolný VM 13 5 2 6 59:60 12
7. SK Vídeň 12 4 1 7 52:63 9
8. SK Ořechov 11 3 0 8 40:58 6
9. HCF Dráhy VM 12 2 0 10 40:77 4

O konečné umístění v 1. lize
(1.–8. místo)
River VM – SK Lavičky 1:11

Brychta – Skryja 4, Nevěčný 3, 
Polák 3, Štěpánek
HC Bory – HC Křižanov 2:6
Zikmund, Pokorný – Štěpánek 
J. 2, Štěpánek O., Glos, Horký, 
Brychta
Kabadesign VM – HC Tasov 
1:2
Wasserbauer – Chlubna 2
Farma Měřín – SK Stránecká 
Zhoř 8:2
Blažek 3, Láznička 2, Štoček F., 
Puža, Kožený – Kazda, Vlach
1. SK Lavičky 12 10 0 2 79:34 20

2. Farma Měřín 12 8 1 3 53:35 17

3. HC Tasov 12 6 3 3 37:33 15

4. HC River VM 12 6 1 5 45:50 13

5. Kabadesign VM 12 4 1 7 44:45 9

6. SK Stránecká Zhoř 12 4 1 7 43:50 9

7. HC Křižanov 12 4 1 7 39:54 9

8. HC Bory 12 2 0 10 34:71 4

-vid-

V městské hokejové lize jsou nyní druhé Tech. služby

FC VM – FC Čáslavice-Sádek 3:6 (2:0)
Branky: 4., 36. Polanský, 78. Demeter – 47. Doubravský, 49., 63. Ši-
mek, 51. Plichta, 57. Trčil, 85. Chládek. FC VM – Simandl – Mucha 
Z., Mucha P., Šimáček, Bouček – Bouček, Durajka, Souček, Smejkal, 
Vyskočil – Polanský, střídali Invald, Demeter, Liška, Halámek, Nevoral
Rozhodčí – Rosický, Rosický, Myška. ŽK – bez. Diváci – 3.
V  prvním poločase byli domácí fotbalovější a  zaslouženě vedli, 
do druhého poločasu domácí trenér prostřídal a soupeř s podporou 
větru vývoj utkání otočil, když trestal hrubé chyby domácí defenzivy. 
Domácí v druhém poločase prostřídali všechny hráče, a  tak v  jejich 
podání vázla souhra a kombinace. 

I v posledním přípravném 
utkání Velmez prohrál

Út 17. 3. 15.15–16.45
Čt 19. 3. 17.00–18.30
So 21. 3. 13.30–15.00
Ne 22. 3. 15.15–16.45

Út 24. 3. 15.15–16.45
So 28. 3.   9.45–11.15
Ne 29. 3. 13.30–15.00
Út 31. 3. 15.15–16.45

-myn-

-vill-
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kdy a kam

Na fotbal 
na Tržiště (v případě nepříznivé-
ho počasí na umělou trávu) v ne-
děli 22. března v  10.15 FC VM 
muži A – Napajedla
Na fotbalový turnaj
Abraham cup 2015
do sportovní haly u Světlé v so-
botu 21. března od  9.00 – pátý 
ročník turnaje hráčů starších 50 
let. Hraje deset družstev. Finále 
v 16.00.
Fotbalového turnaje se účastní 
tradičně polský Lech Poznaň, 
ale také dvojnásobný vítěz Ko-
dak Třebíč. Generálním spon-
zorem je MěÚ Velké Meziříčí, 
dalšími sponzory jsou Poex, 
Alpa a řada dalších. Mediálním 
partnerem je týdeník Velkome-
ziříčsko. 

SK Minerva Boskovice – HHK 
VM 2:3 (1:0, 1:1, 0:2)
Branky a  asistence: 19. Holub 
(Maxa), 25. Blaha – 25. Buri-
an (Ambrož, Krča), 41. Pejchal 
(Bula, Střecha L.), 42. Střecha F. 
(Chlubna). Sestava HHK VM: 
Štourač (Juda J.) – Střecha L., 
Šerý, Sláma, Vlašín – Štěpánek, 
Bula, Pejchal – Krča, Burian, Am-
brož – Kučera, Střecha F., Chlub-
na. Rozhodčí: Lerch – Paulík, 
Vašíček. Vyloučení: 3:5. Využití: 
0:0, v  oslabení: 0:0. Střely: 24:36 
(6:14, 10:12, 8:12). Diváci: 80.
K  prvnímu utkání playoff zajíž-
dělo první mužstvo HHK do Bo-
skovic. Trenérská dvojice Roman 
Vondráček a  Mirek Horký řešila 
sestavu za  pochodu – nemoce, 
zranění, k  tomu omluvenky ze 
studijních a  pracovních důvodů. 
Do  Boskovic jsme nakonec od-
jeli s  15 hráči včetně gólmanů. 
Domácím v sestavě také chybělo 
několik ostřílených hráčů.
Od  úvodního buly se hrál velmi 
svižný hokej. Jednotlivé formace 
se postupně zastřelovaly a testova-

ly pozornost domácího gólmana. 
V  defenzivě se střídala zkušená 
čtveřice obránců, která rozbíjela 
jednotlivé útoky domácích. Pokud 
se Boskovičtí dostali do  útočného 
pásma, vždy se perfektně vracely 
útočné formace na  pomoc obrán-
cům. Navíc vše podporoval dob-
rými zákroky v  naší brance Jirka 
Štourač. Jediná chybička první 
třetiny přišla na konci 19. minuty. 
Po přihrávce o mantinel se do sa-
mostatného nájezdu dostal do-
mácí Holub, který perfektně pro-
vedeným blafákem překonal Jirku 
Štourače – 1:0.
Druhá třetina přinesla dva góly 
po  7 vteřinách. Nejprve se pro-
sadil náš tým. Po  skrumáži před 
brankou Vrby se k  odraženému 
kotouči dostal Viktor Burian, kte-
rý projel brankovištěm a chladno-
krevně zakončil – 1:1. Asistenci si 
připsali Michal Krča a  Pavel Am-
brož. Po  vhazování ve  středovém 
kruhu se k  rozehranému kotou-
či dostal domácí útočník Blaha, 
který opět strhl vedení na  stranu 
Minervy – 2:1. V další části druhé 

periody se několikrát vyzname-
nali gólmani na  obou stranách. 
Vstup do  třetí části vyšel našim. 
Po  51 vteřinách se prosadil Mar-
tin Pejchal, který propálil gólmana 
Vrbu – 2:2. Asistenci si připsali Libor 
Střecha a Honza Bula. Za dalších 67 
vteřin se náš tým poprvé v utkání 
dostal do vedení. Přihrávku Lubo-
še Chlubny zpracoval ve  středním 
pásmu Filip Střecha, který po pravé 
straně proletěl do útočného pásma, 
objel domácího beka a přesnou stře-
lou pod víko nedal gólmanovi šanci. 
Vedli jsme 2:3. Po zbytek třetí části 
již gól nepadl. Krušné chvíle pro 
nás přišly v  samotném závěru. To 
jsme za  nedovolené bránění hráli 
v oslabení 5:4. Následně šel náš tým 
po  vyhození kotouče mimo hrací 
plochu do  dvojnásobného oslabe-
ní. Domácí si vzali oddechový čas. 
Boskovičtí se během této přesilovky 
do vyložené šance nedostali zejmé-
na díky obětavosti bránící trojice 
našich hráčů. Na  světelné tabuli 
ubíhaly poslední vteřiny a naše vy-
toužené první vítězství bylo na svě-
tě. 

HHK VM – SK Minerva Bosko-
vice 4:5 (1:1, 0:4, 3:0)
Branky a asistence: 20. Šerý (Bula), 
52. Pejchal, 53. Ambrož (Střecha 
L.), 58. Nekvasil (Střecha L., Slá-
ma) – 18. Lysoň (Karný, Karlíček), 
23. Hnilička (Surý Z.), 29. Hökl 
(Holub, Pelikán), 33. Bednář (Kar-
ný), 35. Karný (Bednář, Karlíček). 
Sestava HHK: Štourač (33. Hladík) 
– Střecha L., Šerý, Sláma, Burian, 
Ambrož, Kučera – Štěpánek, Bula, 
Pejchal – Nekvasil, Marek, Krča 
– Chlubna, Kudláček, Střecha F. 
Rozhodčí: Coufal – Komínek, Za-
pletal. Vyloučení: 9:11. Využití: 2:3, 
v oslabení: 1:0. Střely: 33:27 (10:9, 
12:11, 11:7). Diváci: 290.
Odvetné čtvrtfinálové utkání se 
přesunulo do  Velkého Meziří-
čí, kde se od 18 hod. rozpoutala 
bitva o  postup do  semifinále. 
Boskovičtí si byli vědomi toho, 
že v  případě prohry pro Miner-
vu sezona končí. Náš tým dopl-
nila trojice hráčů, kteří ve  stře-
dečním utkání nemohli hrát. 
Od úvodního buly se opět hrál vel-

mi rychlý a kombinační hokej, kte-
rý se početným fanouškům na tri-
bunách musel líbit. Stejně jako 
v  prvním utkání padaly branky 
až v samotném závěru první části. 
Nejprve se radovali hosté z Bosko-
vic. Po 15 vteřinách hry na trestnou 
lavici usedl hostující hráč. Nabíd-
nutou přesilovku svěřenci trenéra 
Vondráčka využili na  začátku 20. 
minuty. To se kotouč, po nahození 
před branku Vrby dostal ke Kami-
lu Šerému, který chladnokrevně 
proměnil – 1:1. Asistenci si připsal 
Honza Bula. Do kabin se šlo za ne-
rozhodného stavu.
V přestávce mezi první a druhou 
třetinou předvedli fanouškům 
své umění hráči naší přípravky, 
kteří během pěti minut odehráli 
mini utkání. Za  předvedené za-
pálení pro hru sklidili naši nej-
menší velký potlesk.
Druhá třetina našemu týmu vů-
bec nevyšla. Po  gólu ve  23. mi-
nutě přišla drtivá pětiminutovka 
v  polovině utkání, která zname-
nala jednoznačný výsledek pro 

Minervu. Ta druhou část vyhrála 
v  poměru 0:4 a  pro většinu pří-
tomných fanoušků to byl šok. 
Přestože se náš tým snažil snížit, 
všechny šance vychytal v  poho-
dě chytající Vrba. V naší svatyni 
vystřídal po  čtvrtém gólu Jirku 
Štourače Láďa Hladík. 
Ve  druhé přestávce se odehrála 
finálová střelba na  rychlost, kte-
rou vyhrál Peter Troščák. Finalisté 
po střelbě obdrželi hodnotné ceny.
O  přestávce udělali trenéři v  se-
stavě několik změn, které byly 
na  herním projevu týmu hodně 
vidět. V 52. minutě snížil Martin 
Pejchal – 2:5. V téže minutě odešel 
za hákování na trestnou lavici náš 
hráč. Oslabení odehráli naši velmi 
dobře. Napadali rozehrávku hostí 
již ve  středním pásmu. Po  jedné 
takové rozehrávce se ke  kotou-
či dostal Pavel Ambrož, který se 
po  pravé straně propracoval až 
před Vrbovu branku a  s  velkým 
přehledem střelil další gól – 3:5. 
Asistenci na  třetí gól si připsal 
Libor Střecha. Po tomto zaváhání 

si hostující trenér vzal oddecho-
vý čas. V 57. minutě měl náš tým 
přesilovku 5:3 více jak minutu. 
Kluci se usadili v útočném pásmu 
a odstřelovali branku hostí. V sa-
mém závěru dvojnásobné přesi-
lovky se prosadil Karel Nekvasil 
– 4:5. Asistenci si připsali Lukáš 

Sláma a Libor Střecha. Do konce 
třetí třetiny chyběly dvě minuty. 
V  čase 58:34 si vzali naši trenéři 
oddechový čas a pokusili se hrou 
bez brankáře o vyrovnání. Bohu-
žel, veškerá snaha o vstřelení vy-
rovnávací branky vyšla naprázd-
no. Byl konec utkání.

Ostatní výsledky playoff jižní 
Moravy – 2. čtvrtfinálové série: 
HC Spartak Velká Bíteš – Dy-
namiters Blansko 4:3 PP, stav 
série 1:1, HC Štika Rosice – HC 
Uničov 5:7, stav série 0:2, HC TJ 
Šternberk – HK Hokej Šumperk 
6:2, stav série 1:1. 

HHK mečbol nevyužilo. O postupu rozhodlo nedělní utkání na ledě Boskovic

-hhk-

Situace těsně před třetím gólem v brance HHK. Více fotek ve fotogalerii 
na www.velkomeziricsko.cz. Foto: Martina Strnadová

HHK napoprvé nad Minervou zvítězilo

-hhk-

2. liga žen Morava A – 10. kolo – 
předehrávka
TJ Sokol VM – SK UP Olomouc 
34:21 (16:12)
V  předehrávce desátého kola 
jsme na  naší palubovce hostili 
družstvo z Olomouce. Do zápasu 
jsme vstupovali pouze se dvěma 
hráčkami na střídání. V této části 
soutěže nás trápí silná marodka 
a  nepříjemná zranění. I  přesto 
ovšem holky zabraly a Olomouc 
jasně přehrály. 
Prvních patnáct minut zápa-
su bylo hodně vyrovnaných. 
V útočné části se dařilo prosazo-
vat na postavenou obranu, hlavně 
střelbou z  větší vzdálenosti. Ov-
šem v  obranné fázi jsme nebyly 
dostatečně důrazné a  soupeřky 
se prosazovaly hlavně z prostoru 
křídla. Ve  druhé části prvního 
poločasu jsme díky většímu dů-
razu na obraně dokázaly rychleji 
přecházet do útoku a tam zakon-
čovat na  nepostavenou obranu 
soupeřek. V naší hře ovšem stá-

le byla hluchá místa, kdy hráčky 
ztrácí koncentraci a  nedokáží 
více protihráčky potrápit. V  po-
ločase tak byl rozdíl ve skóre pou-
ze čtyřbrankový. 
Druhý poločas byl již v naší režii. 
V  útoku jsme využívaly hru se 
dvěma pivoty, která nám oteví-
rala větší prostor na brankovišti, 
a  mohly jsme snadno skórovat. 
V  deváté minutě druhého po-
ločasu se bohužel zranila naše 
nejlepší střelkyně Lucka Zbožín-
ková, která v zápase již nemohla 
pokračovat. Ovšem holky se ne-
zalekly,  pokračovaly v  nastole-
ném rytmu a ještě více přitvrdily. 
Soupeřky po  fyzické stránce ne-
dokázaly reagovat na naše rychlé 
přechody, a proto jsme po zápase 
mohly slavit vítězství rozdílem 
třinácti branek. 
Dobrý výkon podaly hlavně 
naše pivotmanky Katka Studená 
a  Jana Klusáčková, které odvá-
děly po  celý zápas dobrý výkon 
v  obranné i  útočné činnosti. 

„Křest ohněm“ si zažila Verča 
Stará, která celý zápas odehrála 
na  postu spojky a  připravovala 
svým spoluhráčkám velice dobré 
brankové příležitosti. 
V  příštím týdnu zajíždíme 
na  odvetný zápas do  Olomouce. 
Na  domácí palubovce jsou naše 
protihráčky vždy velice silné 
a  my musíme hrát ve  vysokém 
tempu a využít naší rychlé hry. 
7m hody 6/6:3/5; vyloučení: 
0:1, počet diváků 76. Sled bra-
nek: 2:1, 5:3, 7:5, 12:7, 13:9, 
14:11, 16:12, 19:15, 22:16, 
25:18, 29:20, 34:21. Sestava 
a  branky: Babáčková Marcela, 
Vávrová Michaela – Zbožínko-
vá Lucie (9/5), Horečková Eliš-
ka (6), Závišková Iva (6), Stará 
Veronika (5/1), Studená Kate-
řina (5), Pacalová Lenka (3), 
Svobodová Diana, Klusáčková 
Jana, trenérka Šidlová Jana, ve-
doucí družstva ing. Tvarůžek 
Stanislav, asistentka Plachetská 
Jitka. 

I v neúplné sestavě házenkářky doma 
jasně vyhrály

-jš-

SK Minerva Boskovice – HHK 
VM 6:1 (2:1, 1:0, 3:0)
Branky a  asistence: 6. Hnilička 
(Surý Z., Matouš), 19. Matouš 
(Hnilička), 24. Skácel (Matouš, 
Lysoň), 47. Matouš, 57. Skácel 
(Matouš, Pelikán), 58. Hnilička 
(Blaha, Surý A.) – 5. Krča (Pej-
chal, Sláma). Sestava HHK: Juda 
(Štourač) – Střecha L., Šerý, Slá-
ma, Vlašín, Kučera, Krča, Křenek, 
Pejchal, Štěpánek, Kudláček, Am-
brož, Burian, Střecha F., Chlubna. 
Rozhodčí: Kohoutek – Kolečkář, 
Lainka. Vyloučení: 9:4. Využití: 
0:1, v  oslabení: 2:0. Střely: 34:27 
(14:15, 14:5, 6:7). Diváci: 140.
K  rozhodujícímu utkání čtvrt-
finále zajíždělo první mužstvo 
HHK na led boskovické Minervy. 
Naše mužstvo bez Nikoly Marka, 
Honzy Buly a  Karla Nekvasila, 

doplněné o  Davida Křenka se 
chtělo porvat o postup do semi-
finále KL. Domácí Minerva za-
psala do zápisu celkem 18 hráčů 
včetně Michala Matouše, který se 
vrátil z  hor a  mohl pomoci do-
mácím v rozhodujícím utkání.
Vstup vyšel lépe našemu muž-
stvu, které se ujalo v  přesilové 
hře vedení. Do  odkryté domácí 
svatyně střelil vedoucí gól Michal 
Krča. Asistenci si připsali Martin 
Pejchal a  Lukáš Sláma. Z  vede-
ní se náš tým dlouho neradoval. 
Po 30 vteřinách bylo vyrovnáno. 
Střelu Surého usměrnil do horní-
ho růžku naší svatyně Hnilička. 
V 18. minutě šli domácí do vede-
ní. Po  vhozeném buly se dostal 
kotouč k  nekrytému Matoušovi, 
který se z  mezikruží nemýlil – 
2:1.

Druhá třetina přinesla pouze 
jedinou branku. Ve  24. minutě 
se do  našeho obranného pásma 
dostal po levě straně Skácel, který 
bombou překonal Jardu Judu – 
3:1. Po  celou prostřední třetinu 
nás domácí celek přehrával. Díky 
dobré obraně a výborným zákro-
kům mladého gólmana zůstal 
přijatelný výsledek, který se dal 
ve třetí části otočit.
Třetí perioda přinesla gólovou situ-
aci ve 47. minutě. To se ve vlastním 
oslabení dostal do  samostatného 
nájezdu domácí Matouš a  střelou 
k  pravé tyčce zvýšil na  4:1. V  57. 
minutě si bral náš tým oddechový 
čas. Zkusili jsme se naposledy po-
stavit osudu a hrát v šesti bez bran-
káře. Bohužel vyložené šance kon-
čily mimo Vrbovu svatyni. Naopak 
z protiútoku střelil pátý gól domácí 

Skácel. Poslední gól utkání přišel 
o minutu později, kdy se podruhé 
v oslabení prosadil Hnilička a dal 
stavu konečnou podobu. 
Náš tým si za  předvedený výkon 
zaslouží poděkování. I  za  nepříz-
nivého stavu utkání dohrál ve sviž-
ném tempu a  soupeři nedal ani 
metr ledu zdarma.
Velkým zklamáním pro náš tým 
byli boskovičtí „fanoušci“, kteří 
sprostými nadávkami po celý prů-
běh utkání častovali naše hráče.
Sezona tak pro náš tým skončila 
před branami semifinále. Všem 
patří velký dík za obětavost a na-
sazení v celé sezoně. Boskovicím 
přejeme hodně úspěchů v dalších 
bojích playoff
Závěrem chci touto cestou podě-
kovat všem hráčům, trenérům, 
realizačnímu týmu za příkladnou 

reprezentaci našeho klubu a měs-
ta Velké Meziříčí. Velké poděko-
vání patří všem našim partnerům, 
kteří podporují tak krásný sport, 
jakým lední hokej bezesporu je. 
Závěrem patří poděkování všem 
našim věrným fanouškům, kte-
ří náš tým po celou sezonu hnali 
svými hlasivkami k vítězství. Vel-
mi si toho vážíme. Děkujeme. 

HHK VM
Ostatní výsledky playoff jižní Mo-
ravy – 3. čtvrtfinálové série: Dyna-
miters Blansko – HC Spartak Velká 
Bíteš 2:3 PP, stav série 1:2; HC Štika 
Rosice – HC Uničov 5:7, stav série 
0:2; HK Hokej Šumperk – HC TJ 
Šternberk 9:2, stav série 2:1.
Semifinálové dvojice playoff jižní 
Moravy: HK Hokej Šumperk – 
HC Spartak Velká Bíteš; SK Mi-
nerva Boskovice – HC Uničov.

Cesta v playoff pro HHK skončila ve čtvrtfinále


