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Velikonoční výstava
Spolku žen 

a Jupiter clubu
středa 25. 3. a čtvrtek 

26. 3. 2015
velký sál Jupiter clubu
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RS  KŘIŽANOV
Nabízí:
▶  rozvoz obědů
▶  cathering

Hledá:
▶  samostatné kuchařky
▶  pomocné kuchařky
▶  pokojské

tel.: 602 710 323
e-mail: info@rekreacnistrediska.cz

www.rekreacnistrediska.cz

Středa 1. dubna 2015 
od 16 hodin

na malé scéně Jupiter 
clubu. 

Sportovec města  

Pátek 27. 3. 2015 

velký sál Jupiter clubu
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Bioplynová stanice ve Velkém 
Meziříčí neběží. Proč? Dotaz 
vznesli lidé i na setkání se sta-
rostou počátkem března.

Výstavba bioplynové stanice 
(BPS) ve Velkém Meziříčí vyvo-
lala před časem mezi obyvateli 
města vlnu nevole. Většina lidí 

byla spíš proti jejímu uvedení 
do  provozu v  těsné blízkosti 
města. Přesto se tak stalo a BPS 
spustila zkušební provoz kon-
cem roku 2013.
Jejím majitelem je Energoklastr 
CTT Vysočina a  provozovate-
lem bc energy. Dle informace 
provozovatele v  březnu 2014 

běžela na  devadesát procent 
výkonu. Ovšem rok nato je 
v  bioplynce klid. Nic nesvědčí 
o tom, že by pracovala. Údajně 
funguje pouze v  jakémsi „udr-
žovacím provozu“.
„V průběhu září minulého roku 
se pokusili zástupci našeho za-
kladatele, spolku Energoklastr, 

neoprávněně odvolat stávající 
správní radu a  ředitele společ-
nosti. Do  dnešního dne není 
tato situace vyřešena. 
Mezitím svým přístupem k jed-
náním (s  investory, bankami, 
partnery projektů…) zcela pa-
ralyzovali aktivity společnosti 
a přivedli ji na pokraj fungová-
ní,“ vysvětluje důvod nečinnos-
ti BPS ředitel společnosti Ener-
goklastr CTT Vysočina Václav 
Tůma.
Ten zároveň dodává: „Z  důvo-
du nepřehlednosti, nejistoty, 
znemožnění dalšího konstruk-
tivního podílení na  rozvoji 
společnosti a  hlavně chybějící 
dohody se zakladatelem, podal 
hlavní věřitel na  Energoklastr 
CTT Vysočina, o. p.  s., insol-
venční návrh s návrhem na re-
organizaci společnosti, kdy, 
jak pevně doufám, cílem všech 
zúčastněných je udržení zahá-
jených projektů.“
Starosta Radovan Necid k tomu 
řekl: „Vyzval jsem Energoklastr 
Vysočina, ať nám sdělí, jak 
hodlají postupovat dál. 
Ředitel Tůma mi řekl, že jejich 
společnost má v každém přípa-
dě zájem, aby v tomto projektu 
pokračovali dál. 
Budeme čekat, co vymyslí.“

Inspekce řešila 
únik závadných 
látek
Lidé si před časem všimli, že z pro-
storu bioplynové stanice vytékají 
do údolí pod ní neznámé tekutiny. 
Na jejich podnět problém začala še-
třit Česká inspekce životního pro-
středí (ČIŽP). „Kontrola na  místě 
byla ČIŽP provedena v měsíci říjnu 
2014. Byl při ní zjištěn únik závad-
ných látek z nevhodně skladované 
vstupní suroviny – kukuřičné siláže 
– pro bioplynovou stanici,“ potvr-
dil ředitel oblastního inspektorátu 
Havlíčkův Brod Jan Panský s  tím, 
že za  porušení příslušného para-
grafu vodního zákona inspektorát 
provozovateli bioplynové stanice 
uložil pokutu a dále se s ním doho-
dl na způsobu příjmu a skladování 
vstupních surovin pro BPS tak, aby 
bylo zamezeno únikům do okolní-
ho prostředí.
Podle vedoucího odboru životní 
prostředí velkomeziříčské radnice 
Jiřího Zachara, zdejší vodoprávní 
úřad žádné sankční řízení v soula-
du s ustanovením vodního zákona 
nevedl z toho důvodu, že jako první 
zahájila řízení ČIŽP.
Bioplynka má na  žádost Ener-
goklastru v  současné době pro-

dloužen zkušební provoz, a  to až 
do  15. 11.  „Řízení o  prodloužení 
zkušebního provozu vedené dle 
stavebního zákona není nijak pro-
pojeno s  řízením ČIŽP Havlíčkův 
Brod, které  řešilo únik škodlivých 
látek z areálu BPS,“ podal k  tomu 
vysvětlení Ivo Rohovský z odboru 
výstavby a  regionálního rozvoje 
MěÚ VM. I  stavební úřad však 
sleduje nekázeň provozovatele BPS 
v  případě špatného uskladňování 
vstupních surovin. „K úniku nežá-
doucích látek z  areálu BPS nesmí 
docházet. Na místech určených pro 
naskladňování vstupních surovin, 
které jsou proti úniku kontamino-
vaných vod zabezpečeny, musí být 
uloženo jen takové množství, které 
odpovídá jejich kapacitě,“ uvedl 
Rohovský.
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Město chystá pro občany nový informační web a měsíčník

Bioplynka v našem městě neběží, její majitel řeší vlastní problémy

Lidé ve Velkém Meziříčí budou 
mít už od jara velmi usnadněný 
přístup k informacím o svém 
městě. Zároveň chce radni-
ce v co největší míře zapojit 
občany do rozhodování, tedy 
především informace o přáních 
a preferencích občanů získávat. 
Umožní to inovovaný webový 
portál, newsletter, Facebooková 
stránka a měsíčník, který bu-
dou lidé dostávat do schránek.

„Dlouhodobě se věnujeme zlep-
šování komunikace mezi radnicí 
a  občany a  naopak. Celý tenhle 
proces jsme zahájili už v uplynu-
lých čtyřech letech a  nyní se už 
dostáváme k  jeho vrcholu. Ná-
měty a zkušenosti přitom hledá-
me nejen v okolních městech, ale 
například i v našich partnerských 
městech v Česku i v Evropě,“ po-
pisuje postupnou změnu a  ote-
vírání radnice starosta Radovan 
Necid.
Jakýmsi hlavním informačním 
kanálem se má v  budoucnu stát 

zpravodajská část městského 
webu. „Zde lidé informace nejen 
najdou, ale chceme, aby na  ně 
mohli také reagovat a  dát nám 
zpětnou vazbu. To znamená říci 
své radnici, zda jim to které opat-
ření nějak pomohlo nebo vylep-
šilo a zpříjemnilo život ve městě. 
Také proto jsme už před delším 
časem spustili webové aplikace, 
které to umožňují. Tedy elektro-
nickou knihu přání a  stížností 
a  online chat se starostou,“ řekl 
Necid. Radnice posílí množství 
informací o dění ve městě a pro-
pojí tuto zpravodajskou část s po-
pisovanými aplikacemi.
Pro ty, kdo jsou zvyklí využívat 
e-mailové newslettery, radnice 
nabídne i tuto službu. Newsletter 
dnes může odebírat každý, kdo se 
o něj na městském webu přihlásí. 
Dosud jde o stávající aplikaci, ale 
ukázalo se, že lidé o takový způ-
sob komunikace stojí. „Newsle-
tter opět propojíme s  posíleným 
webem tak, aby obsahoval co 
největší možné množství rych-

lých informací,“ plánuje starosta 
Necid. Newsletter, tedy emailo-
vý souhrn článků z  webu, bude 
odběratelům chodit jedenkrát 
týdně e-mailem a  nahradí tak 
nejen současné zasílání novinek 
z městského webu, ale také i pů-
vodní pdf verzi Velkomeziříčska. 
Podobně bude posílena i  Face-
booková stránka města.
Jednou za  měsíc lidé do  svých 
poštovních schránek dostanou 
nový měsíčník. Ten má sloužit 
těm obyvatelům města, kteří ne-
chtějí získávat informace elek-
tronicky, ale oproti webu a  so-
ciálním sítím preferují tištěnou, 
fyzickou podobu informací. To 
znamená, že časopis nejen shrne 
dění za  uplynulý měsíc, ale také 
upozorní obyvatele města na pro-
bíhající diskuze či hlasování tak, 
aby se do nich mohli zapojit i ti, 
kteří se o nich elektronickou for-
mou nedozvědí, a to znamená, že 
by je nevyužili. „Dnes vydáváme 
týdeník Velkomeziříčsko, který 
si lidé musí kupovat na stáncích. 

Nahradíme jej měsíčníkem zdar-
ma, pro který připravujeme kva-
litní a profesionální obsah s vel-
kým důrazem na  interaktivitu," 
prozradil starosta Necid. 
„Obecně klesá zájem lidí o tištěná 
média. Všechny noviny a časopi-
sy se potýkají s  trvale klesajícím 
počtem prodaných výtisků, pro-
tože jejich roli stále více přebírá 
web a  sociální sítě. I  my na  to 
musíme reagovat tak, abychom 
nabízeli informace v  té podobě, 
v  jaké je lidé chtějí přijímat,“ 
doplnil jednatel městského kul-
turního centra Jupiter club s. r. o. 
Milan Dufek.
Nový měsíčník bude řídit redakč-
ní rada. „Naším záměrem je, aby 
v redakční radě měly zastoupení 
všechny politické kluby městské-
ho zastupitelstva. Já mám ovšem 
takový sen, nebo chcete-li cíl, aby 
to nebyla rada složená z politiků. 
Chtěl bych, aby do  ní politické 
kluby delegovaly spíš osobnosti 
kulturního a vůbec společenské-
ho života našeho města. Takto to 

totiž funguje v  evropských měs-
tech a jde o velmi osvědčený mo-
del,“ řekl starosta Radovan Necid 
a  dodal: „Mimo jiné to zamezí 
tomu, aby se z městského perio-
dika stala jakási propagandistická 
hlásná trouba politiků za městské 
peníze.“
Změnu by lidé měli vidět v první 
polovině tohoto roku. Městská 
rada v působnosti valné hromady 
Jupiter clubu už rozhodla o zasta-
vení vydávání týdeníku Velko-
meziříčsko a zároveň tak spustila 
proces transformace systému 
informování veřejnosti, který už 
řadu týdnů diskutuje a plánuje.
Otevírání radnice, které staros-
ta Radovan Necid zahájil před 
více než čtyřmi lety, spočívá 
ve  zpřístupňování rozhodování 
radnice veřejnosti. Město za-
čalo postupně zveřejňovat více 
a  více informací na  webu a  web 
sám doplňovat o  užitečné apli-
kace. „Namátkou připomínám 
online přenosy ze zastupitelstva, 
už zmíněné chaty a knihu přání, 

rozšířenou sekci aktualit a  po-
dobně,“ vyjmenoval starosta. 
Dále radnice otestovala ankety, 
například v  případě budování 
parkoviště v Čechových sadech 
nebo termínu ohňostroje. 
Kombinované informování 
prostřednictvím webu a  tiště-
ného materiálu do  poštovních 
schránek zase město zkouše-
lo v  případě největší uzavírky 
ve  své historii, tedy při loňské 
opravě Karlova a  Sokolovské. 
„To vše ukázalo, jak se práce, 
kterou informování veřejnosti 
věnujeme, vyplatí. Při opravách 
například nebyly žádné vážnější 
problémy a  podle reakcí svých 
spoluobčanů vím, že lidé mají 
raději informací více, než méně. 
Je to přece logické. I  proto se 
městská rada rozhodla v  této 
věci udělat razantnější změ-
nu, kterou navíc měly politické 
strany tak či onak ve svých vo-
lebních programech,“ uzavřel 
místostarosta Josef Komínek.

Z nevhodně uskladněné kukuřičné siláže unikaly závadné látky z prostoru 
bioplynky, jak zachycuje tento snímek. Foto: Martina Strnadová

Pokračování na straně 2

Týdeník Velkomeziříčsko dnes končí

Sběr šatstva
Diecézní Charita Brno po-
řádá opět Charitní šatník ve 
Velkém Meziříčí v prosto-
rách sběrného dvora v are-
álu technických služeb VM, 
Karlov 97, Velké Meziříčí.
Úterý 21. 4. 8.00-14.00, 
středa 22. 4. 8.00-17.00.
Více na webu:
www.mestovm.cz.

Martina Strnadová
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Pokácení zbývajících třinácti 
stromů na hřbitově na Karlově 
ve Velkém Meziříčí provedli 
pracovníci odborné firmy minulý 
týden.

Kácení a ošetřování dřevin probíhá 
ve Velkém Meziříčí v rámci pro-
jektu regenerace zeleně už několik 
týdnů. Nyní je u konce etapa prací 
na hřbitově na Karlově. Z topolové 
aleje ze strany od kolejí padl jeden 
kus, jak bylo navrženo v projek-
tu. Další mají být pouze ošetřeny. 
Celkově i dle názoru arboristy, 
jenž kácení na hřbitově prováděl, 
zmiňované topoly vesměs nejsou 
v dobrém zdravotním stavu. „Ně-
které z těch stromů možná budeme 
řešit individuálně mimo projekt,“ 
sdělil vedoucí odboru životního 
prostředí velkomeziříčské radnice 
Jiří Zachar.
Pracovníci vyřezali také veškeré 
keře lemující plot hřbitova podél 
železniční trati. Následovat bude 
vysazování nových dřevin, přičemž 
na hřbitově přibydou asi dvě stovky 
nových stromů.

Vážení čtenáři,
držíte v  ruce poslední výtisk tý-
deníku Velkomeziříčsko, novin, 
které v  této podobě naše město 
provázely po  celou polistopado-
vou éru (a vzhledem ke  své his-
torii zásadně promlouvaly do ve-
řejné diskuze desítky let).
Naše úcta a  poděkování patří 
všem, kdo se na  tvorbě našich 
novin po  dobu jejich existence 
podíleli. 
Nejde ovšem o  nějaký konec, 
proto má slova nejsou loučením. 
Jde o začátek nové etapy vzájem-
né komunikace mezi městem 
a jeho obyvateli. 
Víte, diskuze o tom, jak v dnešní 
době zajistit co nejlepší výměnu 
informací mezi radnicemi a oby-
vateli měst se vedou v demokra-
tických zemích Evropy hodně 
intenzivně. Jakmile radnice ne-
vydává (jakoukoliv formou, tiš-
těnou či elektronickou) vlastní 
informace, lidé se toho moc ne-
dozví. Protože pro ,velká, média, 
noviny a  televize jsme zajímaví 

málem jen v  okamžiku, kdy se 
nám stane nějaké neštěstí. 
A  naopak, jakmile radnice vy-
dává a  mezi občany distribuuje 
své vlastní informace, hrozí velké 
nebezpečí, že se ono ,radniční, 
médium stane jen propagačním 
nástrojem politiků, kteří jsou 
momentálně u moci. 
Obojí je špatně.
Protože se ale ony odborné de-
baty nejrůznějších měst, nezis-
kovek a podobně opravdu vedou 
už docela dlouho, našlo se jedno 
řešení. Není samozřejmě samo-
spasitelné a  není to univerzální 
recept. Jde o  to, přiblížit obsah 
co nejvíce jeho příjemcům, to 
znamená informace vydávat ne-
jen elektronicky, ale i  tištěnou 
formou, zdarma, tak, aby k  nim 
mohl skutečně každý. Zároveň 
také co nejvíce umožnit veřej-
nou debatu - to znamená ptát 
se obyvatel města na  názory, 
hodnocení a  také s  těmito od-
pověďmi zodpovědně nakládat. 
A  navíc se celý proces pokusit 

svěřit kontrole respektovaných 
osobností ve městě. 
Současná městská rada našla od-
vahu toto řešení uvést do  života 
ve  Velkém Meziříčí. Osobně si 
odvahy radních cením, protože 
to mimo jiné znamená, že bude-
me muset unést ještě více kritic-
kých názorů a hodnocení, než se 
na  nás snášelo dosud. Ale to je 
v  pořádku, protože jen kritické 
názory a připomínky mohou věci 
posouvat kupředu. 
Vážení čtenáři, mimo jiné to 
však také znamená, že týdeník 
Velkomeziříčsko už na  stáncích 
a  v  prodejnách tisku nenajdete. 
V  celém tom rozhodování, kte-
ré jsem popisoval, bylo tohle asi 
nejtěžší. Uvědomujeme si, jakou 
tradici a  jaká pozitiva tyto kon-
krétní noviny měly. Zároveň jsme 
ale na druhou misku vah museli 
klást to, zda týdeník Velkomezi-
říčsko umí a  vůbec je technicky 
a organizačně schopen proměny 
tak, aby mohl být opět plnohod-
notným informačním médiem 

dneška. A  to vůbec nemluvím 
o  penězích - nároky, které Vel-
komeziříčsko mělo na  městský 
rozpočet, tolik nehrály roli, pro-
tože si asi všichni uvědomujeme, 
že takto malé noviny se zkrátka 
nejsou schopny na  tak malém 
trhu samy financovat. Všech těch 
zmiňovaných úvah jsem se účast-
nil, pozorně je poslouchal a s pl-
nou vážností říkám, že všechny 
možné alternativy a  možnosti 
prodiskutovány byly. 
Výsledek v  několika týdnech 
uvidíte sami. Pokud naše nové 
způsoby informování budou 
mít nějaké dětské nedostatky, 
předem se vám za  ně omlou-
vám. Zároveň vám (vlastně 
nám) všem přeji, abychom 
uměli nové nástroje naší vzá-
jemné komunikace využívat 
k  tomu, k  čemu jsou určeny: 
aby naše město bylo příjemněj-
ším a pohodlnějším místem pro 
nás i naše rodiny.

Radovan Necid, starosta města 
Velké Meziříčí

Dne 18. 3. 2015 na jednání valné 
hromady JUPITER clubu, s. r. o. 
rozhodl jediný vlastník spo-
lečnosti, Město Velké Meziříčí, 
o změně organizačního řádu 
společnosti.

Ke dni 31. 3. 2015 dochází ke zru-
šení úseku Velkomeziříčsko. Prak-
ticky to znamená, že týdeník Vel-
komeziříčsko se k vám dostal dnes 
naposled. 
Vzhledem k  tomu, že ke  zrušení 
týdeníku dochází prakticky ze dne 
na den, chtěl bych požádat všechny 
inzerenty a předplatitele, ke kterým 
máme smluvní závazky, o  pocho-
pení současné situace. Všechny 
individuálně v  co nejkratším čase 
oslovíme a provedeme vyrovnání. 
Chtěl bych touto cestou poděkovat 
všem čtenářům, dopisovatelům, 

předplatitelům i  inzerentům 
našeho týdeníku za přízeň, kte-
rou týdeníku po dobu vydávání 
poskytovali. Můj dík patří také 
distributorům, ale především 
redaktorkám týdeníku, které 
s týdenní pravidelností pro vás 
Velkomeziříčsko připravovaly.
„Znakem odvahy v  naší kon-
formní době je schopnost stát 
si za  svým přesvědčením – ne 
zatvrzele nebo vzdorně (to jsou 
příznaky obrany, ne odvahy), 
ne jako prostředek odvety, ale 
protože tady jde prostě o  to, 
čemu člověk věří.“ (Rollo May).
Věřím, že nový prostředek ko-
munikace Města Velké Meziříčí 
přispěje k lepší informovanosti 
občanů.. 

Milan Dufek, jednatel 
JUPITER clubu, s. r. o.  

Text a foto: Martina Strnadová

Společně propagovat svůj re-
gion a rozvíjet turistický ruch 
chtějí Velkomeziříčští spolu 
s Bystřickými, Žďárskými, 
Novoměstskými, Tišnovskými 
a Nedvědickými. 

Cílem je vytvořit jednotnou de-
stinaci, která bude mít na mapě 
turistického významu své důle-
žité, viditelné místo.
Zástupci Velkého Meziříčí, Žďá-
ru nad Sázavou, Nového Města 
na  Moravě, Tišnova, Nedvědi-
ce a  Bystřice nad Pernštejnem 
se sešli v  únoru právě v  Bystři-

ci, aby se dohodli na  společné 
strategii rozvoje cestovního ru-
chu ve  spojeném regionu. Další 
schůzka bude následovat ve Vel-
kém Meziříčí v květnu.
„Přesvědčil jsem se, že má smysl 
u toho být a spolupráci rozvíjet. 
Předpokládám, že se budeme 
potkávat pravidelně. Cílem je 
najít destinaci, pojmenovat ji 
a  společně propagovat různými 
způsoby. Tak, aby lidé nejenom 
v  ČR, možná i  na  Slovensku 
do  budoucna věděli, kam poje-
dou a jak to tam bude vypadat,“ 
sdělil velkomeziříčský starosta 

Radovan Necid své dojmy ze 
setkání.
Samotné regiony Velkomeziříč-
ska, Žďárska, Bystřicka, Novo-
městska a Tišnovska totiž každý 
na  svém území zahrnují různé 
zajímavé turistické cíle – jako 
jsou třeba hrad Pernštejn, pout-
ní kostel sv. Jana Nepomuckého 
nebo sportovní Vysočina aréna, 
celkově jsou však „málo vidět“. 
A přitom jejich mnohé další kul-
turní pamětihodnosti, jedinečné 
přírodní krásy a  další cíle by si 
zviditelnit zasloužily.
„My chceme také propagovat 

město a  nabídnout turistům to, 
co tady máme – ski areál, kde 
bude hotová rozhledna, Nesměř 
a Balinské údolí, zámek a další,“ 
vyjmenoval Necid a  dodal, že 
společná propagace se přitom 
netýká jen města, ale i podnika-
telů, hotelů a  restaurací, ubyto-
vání...
Představitelé jmenovaných 
regionů hodlají podpořit my-
šlenku spojení turistické-
ho potenciálu svých regionů 
ke  společné nabídce a  propaga-
ci regionu na  trhu cestovního 
ruchu pod společnou značku. 

„Takto fungující nová turistická 
destinace Vysočiny pak bude 
moci lepší a komplexnější infor-
movaností a  nabídkou turistic-
kých příležitostí a služeb zajistit 
delší pobyt návštěvníka v území, 
což se pozitivně odrazí i na vyš-
ším ekonomickém profitu z ces-
tovního ruchu pro obce i  pod-
nikatele v  území, a  to lépe, než 
jsou schopny jednotlivé regiony 
nabídnout samy,“ sdělili koor-
dinátoři destinace Josef Vojta 
a  Vladimír Vecheta z  Bystřice 
nad Pernštejnem. Každý z  regi-
onů by však i v rámci destinace 

podle nich zůstal jedinečný, a to 
díky svému nosnému symbolu. 
Například Velkomeziříčsko má 
být mostem Vysočiny, Novo-
městsko (sportovním) srdcem 
Vysočiny, Žďársko hvězdou, 
Bystřicko rájem (Eden centrum) 
a Tišnovsko bránou.
Nyní čeká odborné zástupce re-
gionů práce na  praktické strán-
ce věci, tedy na  meziregionální 
spolupráci v  cestovním ruchu 
a na vytvoření podmínek fungo-
vání destinačního managemen-
tu území. 

Připravila: Martina Strnadová

Chtějí propagovat regiony pod společnou značkou

Týdeník Velkomeziříčsko dnes končí
Město chystá pro občany nový informační web a měsíčník
Pokračování ze strany 1 Slovo vydavatele 

Poděkování redakce
Milí čtenáři, inzerenti a dopiso-
vatelé, 
děkujeme vám všem za přízeň, 
kterou jste po celou dobu věno-
vali našemu týdeníku, velmi si 
toho vážíme. 

Dovolte nám, abychom se 
s  vámi touto cestou rozloučily. 
Věříme, že budeme mít příleži-
tost se s vámi setkávat i nadále.

Za redakci 
Iva Horká a Martina Strnadová

Vynikající výsledek, které-
ho Velké Meziříčí dosáhlo 
v měření otevřenosti a transpa-
rentnosti veřejných zakázek, je 
především důsledkem stálého 
tlaku radnice na průhledné 
rozhodování. 

Po  workshopu Efektivní zadávání 
veřejných zakázek, pořádaného 
Americkou obchodní komorou, to 
řekl místostarosta města Josef Ko-
mínek. 
„Na workshopu, kterého se zúčast-
nili představitelé měst, vyhodnoce-
ných jako transparentní zadavatelé, 
vystoupil například americký vel-

vyslanec Andrew Schapiro, nebo 
poslanec Jan Farský, který je známý 
jako navrhovatel zákona o  zveřej-
ňování smluv na internetu,“ popsal 
setkání místostarosta Komínek. 
Velké Meziříčí se totiž v  objektiv-
ním měření transparentnosti veřej-
ných zakázek umístilo na druhém 
místě v  kategorii měst do  20  000 
obyvatel. Hodnocení se zaměřilo 
nejen na množství informací o da-
ných zakázkách, ale také například 
na  to, jak radnice oslovuje doda-
vatele, či zda zakázky na  poslední 
chvíli podezřele nemění. „Všechny 
tyto ukazatele nás katapultova-
ly na čelní příčky a mě osobně to 

udělalo skutečnou radost,“ řekl 
Komínek s tím, že právě otevřenost 
a  transparentnost rozhodování je 
to, na  co současné vedení města 
klade už od  minulého volebního 
období nejvyšší důraz. 
„Nevezeme se na  žádné módní 
vlně, protože jsme s  celým proce-
sem začali už v době, kdy po těch 
všech aktivistech a aktivitách ještě 
nebylo ani vidu ani slechu. 
Naopak, děláme vše s pevným pře-
svědčením, že se otevřenost vyplácí 
nejen po  stránce finanční, tedy že 
zakázky jsou pro město levnější,“ 
uzavřel místostarosta Josef Komí-
nek. 

Místostarosta debatoval se starosty 
o transparentních zakázkách 
a převzal cenu za druhé místo

-ran-

   Čtěte také www.mestovm.cz

Z topolů na hřbitově pokáceli zatím 
jenom jeden

Klub Lebeda nabízí zahradní terapii 
Sociální centrum Chaloupky Bali-
ny rozšiřuje od dubna svou nabíd-
ku zahradní terapie o pravidelnou 
činnost klubu Lebeda. Nově regis-
trovaná služba sociální rehabilitace 
je určena klientům od deseti do tři-
ceti let se zdravotním, nejčastěji 
tělesným, mentálním či kombino-
vaným postižením. Může jít na-
příklad o osoby, které již ukončily 
vzdělávání v praktické nebo speci-

ální škole a na otevřeném trhu prá-
ce těžko nacházejí uplatnění. Jsou 
v péči rodičů, kteří mají kvůli ostat-
ním povinnostem omezenou kapa-
citu věnovat se plně jejich dalšímu 
rozvoji. Loni byla v  zrekonstruo-
vané zemědělské usedlosti v  Bali-
nách otevřena ojedinělá zážitková 
zahrada, která slouží k odpočinku, 
hře i  praktickému zahradničení. 
a umožňuje pohyb lidem s různým 

typem zdravotního postižení. Při-
hlášeným klientům nabízí program 
přizpůsobený na míru podle jejich 
možností a  potřeb. Klientům se 
budou individuálně věnovat pra-
covníci služby. Veškeré aktivity jsou 
zdarma. Služba je k dispozici: úterý, 
středa a čtvrtek od 8 do 15.00. S ka-
ždým klientem jsou dohodnuty 
konkrétní dny a hodiny pro využití 
služby. -hav-
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One man show Táta dorazila do našeho města

Iva Horká

„Jsme tři dlouholetí kamarádi, kteří 
celý život hráli muziku pro široké 
vrstvy posluchačů. Doba ale rych-
le plyne, a tak i my jsme se dostali 
do  důchodového věku a  hudbu, 
kterou nyní hrajeme, tvoříme pro 
všechny, kteří si rádi poslechnou 
lidovou písničku. Naší hlavní nápl-
ní je skládání vlastních písní s dů-
razem na pěkný text,“ říkají o sobě 
muzikanti.  Však také svoji tvorbu 
předvedli jaksepatří a sklidili za-
sloužený aplaus. Krom jiných za-
zpívali třeba vlastní píseň Kdyby se 
nám pivečko zase zlevnilo.
Veselou trojku tvoří Pavel Krška, 
který hraje na heligonku, Miroslav 
Hrdlička (klávesy) a  akordeonista 
Jaromír Kozelek. Publikum v  na-
šem městě přivítali minulou neděli 
hned dvakrát, jednou ve  čtrnáct 
hodin a podruhé v osmnáct. Snímek zachycuje diváky, kteří přišli na podvečerní představení, které bylo 

vyprodané. Foto: Iva Horká

Roman Pomajbo podepisuje certifikát pro vzorné 
otce. Foto: Iva Horká

Veselá trojka přivezla zdejším posluchačům lidovou písničku

Box
Roman Pomajbo (* 26. duben 1969 Ilava ČSSR) je slovenský 
herec. Narodil se v Ilave, vyrůstal v Bratislavě. Herectví vystu-
doval na Státní konzervatoři v Brně a na VŠMU v Bratislavě. 
Po absolvování studia působil ve Vojenském uměleckém soubo-
ru, v Divadle Andreja Bagara v Nitře (1991-92) a v Trnavském 
divadle. V současnosti působí v bratislavském divadle GUnaGU 
a pražském Divadle na prádle. Na Slovensku je populární díky 
relacím S.O.S a Niečo za niečo. V českém filmu Kvaska režisér-
ky Mirjam Landové ztvárnil cholerického režiséra. Se stejnou 
režisérkou spolupracoval také na snímku Tacho z prostředí rally, 
natočeném v roce 2010.
Zdroj: Wikipedie.cz

Roman Pomajbo ve One man show Táta, která se konala ve velkém sále Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí 
v pátek 20. 3. 2015. 2x foto: Iva Horká

Veselá trojka. Foto: Iva Horká

One man show Táta při-
šla i do Velkého Meziříčí. 
Představení se konalo minulý 
pátek večer v Jupiter clubu. 
Účinkoval v ní slovenský 
herec Roman Pomajbo.

„Do…! Proč se vždycky musí-
me do všeho tak hrnout? Bydlet 
spolu. Splněno! Zásnuby. Spl-
něno! Potom si myslíte, že jste 
na chvíli mimo ohrožení... Ne! 
Svatba. Splněno! Byt. Splněno! 
Auto. Splněno!
 A když už si myslíte, že jste spl-
nili všechno, lidé začnou civět. 
Ve tváři mají takový ten výraz: 
„A  kdy už uvidíme nějaké dě-
tičky?!” 
(Nejen) o  těchto úvahách je 
nová česká one man show 
Táta.“
„Vstup dětí do  našeho života 
všechno změní. Jaké to je stát 
se otcem? Pánové, nejste v tom 
sami, přijďte se podívat, jak se 
to dá s  humorem zvládnout 
a  přežít,“ zve na  představení 
hlavní představitel na  svém 
webu, „ženy se naopak na chví-
li dostanou do  hlavy mužům 
a pochopí vše dosud nepocho-

pené. Každý, kdo už podobnou 
zkušeností prošel, se v  jednot-
livých situacích určitě najde. 
Ostatní se pobaví a rodičovství 
se rozhodně nezaleknou. 
Největší pozornost je věnována 
fázi příprav na dítě a na porod, 
kdy je stejně všechno nakonec 
úplně jinak, než jak jste se to 
učili v  předporodním kurzu. 
Výsledkem je novorozenec, 
který je šedozelený a  špinavý 
od  všech tělesných šťáv. Vám 
však bude připadat naprosto 
krásný a dokonalý. A potom to 
přijde – všichni by se rádi vy-
spali, ale nepodaří se to niko-
mu. Intimní život jde do  háje, 
oba partneři jsou podráždění 
a  unavení – ale vlastně velmi, 
velmi šťastní.“
Zmíněná show měla premiéru 
loni v pražském Divadle v Ce-
letné. Hlavní a  jedinou roli si 
užil známý slovenský herec 
Roman Pomajbo, sám něko-
likanásobný otec. „Být tátou 
je úžasné! Být dobrým tátou 
si ale vyžaduje hodně odvahy, 
odhodlání a  zručnosti. A  také 
správného chlapa, který se 
s  vámi rád podělí o  vlastní 

zkušenosti a  poradí vám, jak 
na to… Náš táta má totiž skvělé 
nápady a  tajné finty, jak prožít 
šťastné otcovství...,“ říká Po-
majbo, kterého mnozí jistě zna-
jí ze slovenské Partičky či z čes-
kého muzikálu Touha. Roman 
je také hlavním představitelem 
slovenské verze představení 
pod názvem Ocko, které mělo 
premiéru loni v září.
Autor hry, Islanďan B. H. Thor-
sson, spisovatel, producent, 
ale také herec, hru sám hrál 
na Islandu a ve Švédsku. Na hře 
THE DAD (původní název) 
pracoval 4 roky a k napsání ho 
vedla vlastní zkušenost v  roli 
otce. Hra měla premiéru v roce 
2007 v  Reykjaviku v  divadle 
pro 150 osob a  okamžitě se 
stala hitem. Proto se brzy pře-
stěhovala do  podstatně větší 
islandské Národní opery. TÁTA 
se úspěšně hraje ve více jak 20 
zemích světa. 
Zdroj: TZ, www.showtata.cz.

Otcové si odnesli 
certifikát
Na závěr představení ve Velkém 

Meziříčí herec vybídl přítomné 
tatínky, aby si přišli pro ceti-
fikát vzorného otce. Několik 
mladých mužů se tedy na pódi-
um vypravilo a podepsaný list 
si s úsměvem na tváři odneslo. 
„Je otázkou, jak na zmíněný 
certifikát pak reagovaly jejich 
manželky a matky jejich po-
tomků. Dá se předpokládat, že 
s humorem, stejně jako prota-
gonista i publikum. 

Připr.: Iva Horká
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V  sobotu 14. března se v  pivnici Na  Lipnici 
uskutečnil II. ročník soutěže ve  hře „Prší“. 
A stejně jako vloni, tak i letos venku za okny 
v  době konání opravdu pršelo – jako by si 
i  počasí k  tematice této hry samo přisadilo 
své! Je to věru docela zajímavá souhra náhod 
a paradox.
Pořadateli a  organizátory turnaje byli opět 
Lenka Marková a Stanislav Dočkal, který také 
řídil losování, nasazování účastníků ke  sto-
lům a  poté i  samotný průběh celého klání. 
Oproti loňsku se tentokrát dostavilo o  po-
znání více zájemců – jejich počet se zvýšil ze 
sedmnácti na jedenatřicet.
A kdo přišel, rozhodně nelitoval. Vždyť každý 
si dobře zahrál, a to ať už postoupil z někte-
ré z  nalosovaných osmi základních skupin, 
anebo naopak ne. Spokojeni byli nakonec 
všichni; při akci totiž vládla skvělá, i když sa-
mozřejmě že bojovná atmosféra. Postupový 
systém a organizace her klapaly jako na drát-
kách. Vhod přišlo také občerstvení – klobá-
sy a jednohubky, které byly vesměs zahrnuty 
do ceny startovného.
V  hráčském pelotonu zanícených karbaníků 
se objevily také čtyři ženy; dvě z nich dokonce 

obsadily v konečném pořadí popřední místa: 
stanuly až na  pomyslné „bedně“! A  úspěšné 
byly zaslouženě; v herních sériích vítězily a po-
stupovaly, a to ani zdaleka ne jenom o prsa.
K dispozici byly velmi hodnotné věcné ceny, 
a to odstupňovaně pro všechny účastníky.
Konečné pořadí turnaje:
1. Olga Pivovarníková (Žďár n. S.)
2. Petr Března (VM)
3. Marie Paprskářová (VM)
4. Zdeněk Pospíšil
5. Jiří Savvin
6. Petr Koutník
7. Jan Vaňkát
8. Bohuslav Kraval
9. Pavlína Marková
10. Michal Špaček
11. Jiří Vaňkát
12. Milan Hladík
13. Miroslav Janák
14. Ludvík Šimek
15. Jan Hudeček
16. Miroslav Koutník
17.–23. P. Paprskář, J. Motyčka, P.  Janák I, J. 
Chytka, P. Janák II, R. Podsedek, M. Bezděk.
24.–31. S. Štosková, M. Babák (loňský vítěz), 

V. Pařil, M. Plašil, J. Plička, O. Maloušek, D. 
Filip, M. Čermák.
Kategorie žen: 1. O. Pivovarníková – 2. M. 
Paprskářová – 3. P. Marková – 4. S. Štosková.
Tato vydařená akce pokračovala po vyhlášení 
výsledků a po udílení věcných cen ještě pose-
zením u piva a zpěvem při kytaře.
Poděkování náleží jak pořadatelům, tak také 
sponzorům a  dárcům pěkných výherních 
cen. Konkrétně šlo o  truhlářství Doména 
(Dočkal+Dohnal), pohostinství Na  Lipnici 
(L. Marková), Dvořák Trucks, Brychtastav, 
Paramont (p. Fejt), Renova (p. Malec a p. Ka-
dlec), AND MOTOR a  o  další organizace, 
firmy a  jednotlivce, které či kteří se podíleli 
na bohaté kolekci darů a příspěvků. Jejich do-
nátorství a štědrost umožnily, aby se ve „vý-
herní tombole“ vyskytly i  takové věci, jako 
je např. komoda, třicetilitrový soudek piva 
Ježek, dárkové poukazy a balíčky, jakož i jiné 
vítané pozoruhodnosti.
Mediálním partnerem tohoto náramně pove-
deného společenského podniku byt týdeník 
Velkomeziříčsko.
Nashledanou napřesrok při III. ročníku sou-
těže!                                                               -vp-

Turnaj v karetní hře prší

Dne 18. 3. 2015 proběhlo na ZŠ 
Sokolovská okrskové kolo 
ve šplhu. 

Pořádající základní škola přiví-
tala okolo 80 soutěžících z míst-
ních a okolních škol. Podpořit je 
přišli nejen spolužáci, ale i rodi-
če. Pár slov na zahájení uvedl pan 
ředitel Petr Hladík a mohlo se jít 
startovat. Za vydatného potlesku 

a  bujarého pokřiku nastupovali 
soutěžící, aby se utkali se soupeři. 
Některým se zadařilo a  zabojo-
vali o přední příčky, jiným štěstí 
moc nepřálo. Není však důležité 
vyhrát, ale zúčastnit se.
Vítězi se stali všichni ti, kteří při-
šli a  měli odvahu. Všem zúčast-
něným gratulujeme.
Text a foto: 1. stupeň ZŠ Sokolov-
ská

Okrskové kolo ve šplhu

Výsledková listina
okrskového kola soutěže ve šplhu na tyči pro 1.–5. ročník
ZŠ Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13
Výsledné umístění:
Kategorie: 1. ročník
chlapci
1. místo Michal Sláma ZŠ V. M., Sokolovská 9,36
2. místo Jiří Halačka ZŠ Mostiště 10,67
3. místo Jan Klimeš ZŠ Bory 11,26
dívky
1. místo Zuzana Toufarová ZŠ VM, Sokolovská 7,58
2. místo Tereza Musilová ZŠ Křižanov 7,92
3. místo Ester Rozálie Böhmová ZŠ VM, Oslavická 9,52
Kategorie: 2. ročník
chlapci
1. místo Václav Hladík ZŠ Mostiště 6,66
2. místo Štěpán Havlíček ZŠ Radostín n. Oslavou 7,30
3. místo Jakub Přibyl ZŠ VM, Školní 8,00
dívky
1. místo Veronika Ouředníčková ZŠ VM, Oslavická 7,08
2. místo Ellie Puffer ZŠ VM, Školní 8,30
3. místo Nikola Robotková ZŠ VM, Sokolovská 8,47
Kategorie: 3. ročník
chlapci
1. místo Benjamin Rosa ZŠ Mostiště 5,12
2. místo Jiří Winterling ZŠ VM,Oslavická 5,40

3. místo Adam Bárta ZŠ VM, Školní 5,48
dívky
1. místo Anna Doležalová ZŠ Mostiště 6,31
2. místo Tereza Kučerová ZŠ Radostín n. Oslavou 6,32
3. místo Eliška Kutilová ZŠ VM, Sokolovská 6,68
Kategorie: 4. ročník 
chlapci
1. místo Marek Požár ZŠ Mostiště 4,80
2. místo Jakub Láznička ZŠ Radostín n. Oslavou 4,89
3. místo Tomáš Juračka ZŠ Křižanov 5,58
dívky
1. místo Adéla Drápelová ZŠ Mostiště 5,34
2. místo Ema Valová ZŠ Křižanov 5,42
3. místo Karolína Slámová ZŠ VM, Sokolovská 5,50
Kategorie: 5. ročník
chlapci
1. místo Tomáš Tůma ZŠ VM, Oslavická 4,06
2. místo Matěj Veselský ZŠ Křižanov 4,18
3. místo Lukáš Jaitner ZŠ VM, Sokolovská 5,34
dívky
1. místo Eliška Mašterová ZŠ VM, Školní 4,80
2. místo Alžběta Stupková ZŠ Radostín n. Oslavou 5,09
3. místo Veronika Studená ZŠ Bory 6,17
Fotky vítězů jednotlivých kategorií si můžete stáhnout z našich strá-
nek školy www.zssokolovska.cz.

ZŠ Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13

Školní lyžování na Fajťáku proběhlo 
i v této sezoně
V neděli 15. března 2015 byla 
ukončena lyžařská sezona 
na Fajtově kopci ve Velkém 
Meziříčí. Dnes už dvě sjez-
dovky v tomto areálu jsou 
stále častěji využívány také 
občany Velké Bíteše a jejího 
okolí.

Ski areál ve velké míře využíva-
jí k základnímu i rozšiřujícímu 
lyžařskému výcviku základní 
a některé střední školy z Velké-
ho Meziříčí, ale i z poměrně ši-
rokého okolí – např. Kamenice 
u  Jihlavy, několik škol z  Brna, 
ZŠ ze Strážku, Budišova, Taso-
va, Velké Bíteše, Dolních Vilé-
movic nebo Žďárce, také něko-
lik lyžařských škol.

Tradičně je zde před závěrem 
sezóny pořádán přebor zá-
kladních a středních škol Kraje 
Vysočina (letos 7. ročník – 45 
škol) a  Jihomoravského kraje 
(letos 4. ročník - 65 škol). Při 
bližším pohledu do  výsledko-
vých listin je patrný značný 
odstup těch nejlepších výkon-
nostních lyžařů od  většiny re-
kreačních sjezdařů. Naplňuje 
se zde někdy opomíjené heslo 
zakladatele moderních olym-
pijských her Pierre de Couber-
tina, že není důležité zvítězit, 
ale zúčastnit se.
Podle sdělení manažera ski are-
álu Jiřího Pálky se počet škol 
v  těchto přeborech neustále 
zvyšuje. Je to zajisté dáno také 

možností od prosince do břez-
na pravidelně využívat lyžařské 
areály pro školní lyžařské kurzy 
na  Vysočině, mezi kterými má 
ten velkomeziříčský velmi dů-
ležité postavení.
Vybudováním 32 metrů vysoké 
rozhledny u  horní stanice vle-
ku do konce května 2015 získá 
lyžařský areál a celé Velké Me-
ziříčí další významnou domi-
nantu.
Je velmi pravděpodobné, že 
díky moderní infrastruktu-
ře pro umělé zasněžování se 
v prosinci opět s lyžemi na no-
hou v hojném počtu na Fajtově 
kopci setkáme.

Mgr. Dalibor Kolář, ředitel ZŠ 
a MŠ V. Havla Žďárec 

Křížová cesta
Mladí lidé z kos-
tela sv. Mikuláše 
zvou všechny 
na Putování po 
křížové cestě.
O květné nedě-
li, 29. března 
2015, společně 
vyjdeme od kos-
tela v 15 hodin.
Cíl křížové ces-
ty: Tři kříže.
Teplý čaj u Třech 
křížů zajištěn.

-fúvm-

Ve středu 25. 2. 2015 se třída 
3. B pod vedením paní učitelky 
Urbanové vydala na ozdravný 
pobyt do Janoušova. 

Jaroušov je malá obec ležící v Or-
lických horách, nedaleko stře-
diska Červená Voda. Pro děti 
byl výběr tohoto místa naprosto 
ideální, jelikož hned vedle chaty 
byla sjezdovka patřící pouze k ní. 
Děti rozdělené do  skupin měly 
tedy sjezdovku celou pro sebe, 
což bylo perfektní pro nácvik 
lyžování. Jelikož byla 3. B na ho-
rách již loni a všichni žáci zvláda-
li základy lyžování, mohla třída 
vyjet i  do  Červené Vody, kde si 
naši malí lyžaři vyzkoušeli sjíždět 
i  dvou kilometrovou sjezdovku. 

Nahoru se potom vyvezli vyhří-
vanou sedačkovou lanovkou, což 
byl pro ně samozřejmě zážitek.
Večer děti hrály různé hry, vypra-
vily se i do Šumperka vyzkoušet 
zdejší plavecký bazén a  v  neděli 
se uskutečnil závěrečný závod 
v  obřím slalomu. Závod byl té-
měř profesionálně řízen, obsta-
raly se vysílačky, malé brankové 
tyče a naši lyžaři si ho velmi užili. 
Změřit své síly na trať se rozhodli 
úplně všichni.
Závěrem bychom chtěli poděko-
vat paní učitelce Urbanové, paní 
zástupkyni Boučkové a  také pří-
tomným rodičům, kteří s organi-
zací výletu pomáhali a bez nichž 
by se asi těžko mohl uskutečnit.

Rodiče žáků 3. B, foto: archiv

Výjezd 3. B do Orlických 
hor

Hlasujte pro Počiny 
roku 2014
Občané Kraje Vysočina mů-
žou hlasovat ve zdvojené an-
ketě Počin roku, která se sklá-
dá z tradiční Zlaté jeřabiny 
a Skutku roku. Každý zaslaný 
hlas znamená podporu dob-
rovolných skutků jednotlivců 
a projektů právnických osob, 
které přispěly k rozvoji regio-
nu, a také ke zviditelnění nej-
zajímavějších kulturních akcí 
a aktivit v oblasti památkové 
péče. Hlasování odstartovalo 
v neděli 1. března a trvá celý 
měsíc.

„V  našem kraji je spousta lidí, 
kteří dobrovolně a ochotně vě-
nují svůj volný čas ve prospěch 
druhých a  jsou významným 
prvkem kulturní společnosti 
a  posilují její sociální soudrž-
nost,“ vysvětluje význam obou 
soutěží radní Kraje Vysočina 
pro oblast regionálního rozvoje 
a  územního plánování Martin 
Hyský (ČSSD).
Do  jedenáctého ročníku Zlaté 
jeřabiny letos lidé nominovali 
celkem 111 projektů. Odbor-
ná komise z  nich vybrala 60 
postupujících, pro které může 
veřejnost po celý březen hlaso-
vat v kategorii Kulturní aktivita 
nebo Péče o  kulturní dědictví. 
Hlas lze udělit buď elektronicky 
na  http://extranet.kr-vysocina.
cz/zlata-jerabina/ nebo fyzic-
ky prostřednictvím formuláře, 
který byl zveřejněn v  únoro-
vém vydání Novin Kraje Vy-
sočina (v  našem regionu byl 
nominován skutek Obnova fa-
sády věží vstupní brány zám-
ku ve Velkém Meziříčí).
V šestém ročníku soutěže Sku-
tek roku se o  přízeň veřejnosti 
uchází skutky fyzických osob 
v oblastech sociálně-zdravotní, 

životní prostředí, volný čas dětí 
a mládeže, poradenství, vzdělá-
vání a osvěta. Celkem je možné 
hlasovat pro dvanáct nomino-
vaných osob. Hlas lze udělit 
elektronicky na http://extranet.
kr-vysocina.cz/skutek-roku/. 
O finálním pořadí v sekci práv-
nických osob rozhodne odbor-
ná porota v kategoriích sociální 
a  ekonomické a  také v  oblasti 
sídel, staveb, bydlení, životního 
prostředí a vzdělávání.
Loňský desátý ročník ankety 
Zlatá jeřabina ovládlo v  kate-
gorii Kulturní aktivita předsta-
vení Soul of Dancers z  Chotě-
boře, za péči o kulturní dědictví 
ocenila veřejnost Restaurování 
varhan v kostele svatého Barto-
loměje v Lukách nad Jihlavou.
V pátém ročníku ankety Skutek 
roku byl loni soškou „šneka“ 
oceněn například Tomáš Ma-
rek z  Jihlavy, který vede krou-
žek Škola skateboardingu ane-
bo Václav Hlaváč z Havlíčkova 
Brodu za péči o zraněné dravce 
a jejich ochranu.
Ing. Jitka Svatošová, KrÚ Kraje 

Vysočina

Podpořte 
v anketě kraje 
skutek roku - 
obnovu fasády 
věží vstupní 
brány zámku 
ve Velkém 
Meziříčí!!!

-red-
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Středa 25. 3.: 8.00 mše sv. – o. J. B., 9.30 pohřební mše sv. – o. L. Sz., 
18.00 mše sv. – o. J. B. Čtvrtek 26. 3.: 7.00 mše sv. – o. J. B., 18.00 mše 
sv. – o. L. Sz., Hrbov 17.00 mše sv. – o. J. B. Pátek 27. 3.: 8.00 mše sv. 
– o. L. Sz., 14.00–17.00 adorace nejsvětější svátosti, 14.00–16.00 příle-
žitost ke svátosti smíření, 17.00 mše sv. – o. L. Sz., domov pro seniory 
13.30 mše sv. – o. J. B. Sobota 28. 3.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., 18.00 mše 
sv. – o. J. B., Lavičky 8.00 mše sv. – o. L. Sz. Neděle 29. 3.: 7.30 mše sv. 
– o. L. Sz., 8.50 mše sv. – o. L. Sz., 10.30 mše sv. – o. L. Sz., 15.00 pobož-
nost křížové cesty od kostela ke Třem Křížům, 18.00 mše sv. – o. J. B.
Bory mše sv.: 25. 3. Horní Bory 16.30 mše sv. – o. L. Sz., 27. 3. Horní Bory 
16.30 adorace nejsvětější svátosti, 18.00 mše sv. – o. J. B., 29. 3.: Horní 
Bory 9.45 mše sv. – o. J. B. Předvelikonoční zpověd’ v Borech: pátek 27. 
3. Horní Bory 16.30–18.00, květná neděle 29. 3. Horní Bory 8.30–9.45 
i po mši sv., pondělí Svatého týdne 30. 3. Horní Bory 17.00–19.00
Farní oznámení: Středa den slavnosti Zvěstování Páně, mše sv. budou 
v  8.00, v  18.00. Neděle 9.00 průvodem od  radnice – květná neděle, 
modlitba Křížové cesty ulicemi ke Třem křížům od 15.00 od kostela. 
Sobota setkání mládeže s otcem biskupem v Brně na Petrově, odjezd 
autobusu v 6.45 z Velkého Meziříčí od Domusu. 
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

Stáří
příspěvky čtenářů

Paní Květa dochází do  denní-
ho stacionáře Nesa ve  Velkém 
Meziříčí již od  roku 1992. Její 
denní aktivity ve  stacionáři jsou 
zaměřeny na  nácvik sebeobsluž-
ných činností, zlepšení sociální 
zdatnosti, orientaci ve  městě, 
v  běžné společnosti. Učí se také 
zvládat každodenní domácí čin-
nosti. Dále pracuje na  různých 
výrobcích, kde zdokonaluje svoji 
zručnost. Mezi její silné stránky 
patří velká trpělivost při tvorbě 
výrobků, za kterou je poté odmě-
něna pochvalou nejen od  uživa-
telů a pracovníků stacionáře, ale 
také od veřejnosti. Výrobky jsou 
každoročně vystavovány na  ve-
likonoční výstavě ve  Velkém 
Meziříčí, na  vánočních prodej-
ních výstavách konaných přímo 
v Nese, ale také na jiných prodej-
ních akcích jako jsou jarmarky 
a podobně. 
Paní Květa je společenská, vítá 
každou změnu nebo jakékoliv 
zpestření svého života. Každý rok 
si plánuje, na  čem bude při své 
docházce do  denního stacionáře 
pracovat, v čem se chce zdokona-

lit, co se chce naučit. A právě při 
tomto každoročním plánování 
vznikla i  myšlenka na  skutečné 
zaměstnání. 
Jednou z  příležitostí byla spolu-
práce s  Mezinárodním centrem 
Axmanovy techniky modelování 
(ATM) v Tasově, kde paní Květa 
společně s  několika dalšími uži-
vateli Nesy absolvovala v květnu 
2013 motivační kurz modelo-
vání. Následně se pak v  březnu 
2014 zúčastnila navazujícího 

kurzu, po  jehož absolvování na-
bídla lektorka ing.  arch. Tereza 
Axmanová paní Květě pracovní 
místo. 
Do  svého prvního zaměstnání 
nastoupila v polovině října 2014. 
„Nikdy bych nevěřila, že uvidím 
svoji dceru podepisovat pracovní 
smlouvu,“ komentovala tuto vel-
kou událost maminka paní Květy.
Ing.  arch. Axmanová představi-
la tuto formu zaměstnání takto: 
„Spolek Slepíši realizuje moti-

vační a řemeslné kurzy ATM pro 
lidi se zdravotním postižením. 
Jde o  projekt v  rámci Operač-
ního programu Lidské zdroje 
a  zaměstnanost. Osm účastníků 
řemeslných kurzů je zde půlroč-
ně zaměstnáno. Snažili jsme se 
dát šanci lidem, kteří kvůli svému 
handicapu žádnou práci nena-
šli. Zároveň se tím snažíme najít 
nové možnosti pracovního uplat-
nění právě pro tyto lidi. Jedním 
z nich je i paní Květa. Je zaměst-
nána na pozici řemeslník v dílně 
ATM v  Mezinárodním centru 
ATM v  Tasově, kde modeluje 
s šamotovou hlínou. Paní Květa je 
pracovitá, řemeslo modelování se 
učí dobře a dělá pokroky. Zatím 
v  rámci sbírání zkušeností pra-
cujeme na  tématu zvířata, která 
si můžete představit na  zahradě 
nebo jako domovní hlídače.“ 
Paní Květa je ze své práce velmi 
nadšená. Nadále navštěvuje v ně-
které dny i  stacionář, kde vždy 
živě vypráví, na  čem v  Tasově 
pracovala. 

Jana Kudláčková, Dis., sociální 
pracovnice, foto: archiv Nesy

Uživatelka stacionáře Nesa získala zaměstnání

Zdejší kulturní centrum navštívily již 
stovky známých osobností... (5)

Další ze série vzpomínkových 
snímků autora Antonína Dvořáka 
z kulturních akcí ve Velkém Mezi-
říčí je tentokrát z koncertu skupi-
ny Olympic s Petrem Jandou.
Fotografie zachycuje koncert, jenž 

proběhl v  tehdejším sále Jednot-
ného klubu pracujících ROH Vy-
sočina, dnešního Jupiter clubu, 
v sedmdesátých letech.
Jupiter club si v  letošním roce 
připomíná padesát let organizo-

vané kultury ve Velkém Meziříčí.
Při té příležitosti uvádíme i seriál 
snímků z  kulturních akcí, které 
naší redakci zapůjčuje ze svého 
archivu právě Antonín Dvořák.

-mars-, foto: Antonín Dvořák

Nově zrekonstruovaný kulturní dům Jupi-
ter club ve Velkém Meziříčí přivítal malé 
diváky a s nimi Hudební divadlo dětem 
z Hradce Králové.

Ve  středu 11. března se v  kulturním domě 
Jupiter club Velké Meziříčí odehrála taková 
malá premiéra. Poprvé po  rekonstrukci se 
zde uskutečnilo představení pro mateřské 
školy a první stupně základních škol a byla to 
opravdu zatěžkávací zkouška. 
Velký sál Jupiter clubu se zcela zaplnil 
(na  obě dopolední představení přišlo šest 
set sedmdesát malých diváků) dětmi neje-
nom z  Velkého Meziříčí, ale i  z  Rudíkova, 
Netína, Tasova, Křižanova a  dalších okol-
ních obcí. 
Hudební divadlo dětem, které již velko-
meziříčské děti i  pedagogové dobře znají 
z předchozích třech návštěv, tentokrát při-

vezlo své nové představení „Hrátky na po-
hádky“. Tři pohádky, ze kterých se předsta-
vení skládá (O  neposlušných kůzlátkách, 
O Červené Karkulce a Jak se Honza hádal 
s  králem), byly jako všechny divadelní 
představení z pera Michaely Novozámské, 
zakladatelky a autorky Hudebního divadla 
dětem Hradec Králové, plné písniček, hud-
by, veršů a dobré nálady. Mladí členové di-
vadla Ester Novozámská a David Benda se 
svých úloh průvodců pohádkovými příbě-
hy zhostili na jedničku a celé své pěvecko-
-herecké výkony zpestřili hrou na  flétnu 
a klarinet a v samém závěru tancem s ba-
revnými šátky. A podle reakcí dětí a peda-
gogů v průběhu a po skončení představení 
to byla více než dobře vydařená premiéro-
vá návštěva malých školáků v  kulturním 
domě Jupiter club.

Text a foto: -kdt-

Za diváky opět přijelo Hudební divadlo dětem

Počet našich let je sedmdesát 
roků, jsme-li při síle, pak osmde-
sát, a  mohou se pyšnit leda trá-
pením a  ničemnostmi; kvapem 
uplynou a  v  letu odcházíme. (Ž 
90,10a) 
Jaké ničemnosti a trápení myslel 
biblický autor? Když se podíváme 
na různé texty z Bible, tak větši-
nou si váží stáří a jeho moudros-
ti. Staří lidé mívají velice blízko 
k  posvátnu. Mají cit pro Boží 
působení v  člověku. Upozorňují 
nás na  to, co skutečně pomáhá 
a  hojí. Starý člověk je považo-
ván za  toho, který dospěl ve  své 
moudrosti. Jenom je důležité své 
stáří přijmout s  porozuměním. 
Stárnutí je nejen fenomén, který 
se nás všech fyzicky dotýká. Je to 
také proces, který má určitý smy-
sl. A jen když tento smysl objeví-
me, budeme schopni své stárnutí 
správným způsobem přijmout.
Ale jak se ukazuje, problém není 
jenom ve  vlastní akceptaci stár-
nutí. Ničemnosti a trápení v mo-

derním světě spíše přecházejí ze 
společnosti. Stanice Český roz-
hlas Plus na  začátku března od-
vysílala pořad věnovaný vztahům 
společnosti k  seniorům. Ukazu-
je se, že fakt, že česká populace 
stárne, bývá interpretován častěji 
jako hrozba, než jako úspěch. Je 
tady plno stereotypních představ 
o  seniorech: jsou neproduktivní, 
nemocní, dezorientovaní. 
ČR se jeví dvěma zajímavými 
ukazateli. Nejvyšší mírou opovr-
žení vůči starým ze strany mla-
dých a  vice versa starých vůči 
mladým.  Další extrémní výsle-
dek se k tomu právě zmíněnému 
může jevit paradoxně. Češi podle 
výzkumu se chovají vůči starým 
lidem podivně: na  jedné straně 
je opovržení a  na  druhé soucit. 
Soucit je sice pozitivní vlastnost, 
ale předpokládá nízké schopnosti 
u  těch, vůči kterým je uplatňo-
ván. Schází obdiv vůči starším 
lidem, který je velmi častý na Zá-
padě.

Několik slov k článku „Lidé pře-
cházejí koleje nelegálně“ zveřej-
něném ve  Velkomeziříčsku dne 
18. března 2015. 
Stará mnohaletá bolest je opět 
tady. Bydleli jsme řadu let Nad 
Kunšovcem a  na  pěšinu, kudy 
lidé chodili přes trať, jsme viděli 
– také jsme tam chodili. Neda-
lo mně to a v době, kdy se před 
městem stavěla dálnice, šel jsem 
za  tehdejším předsedou MěNV 
J.  H. a  navrhl mu, aby vedení 
dálnice požádal o terénní úpravy, 
které by prodloužily souběžnou 
cestu z  horní strany železniční 
tratě od  nedalekého traťového 
podjezdu až k  zadnímu vchodu 
do hřbitova. Mohla by tudy jezdit 

i  lehká auta. Za  tehdejší situace 
by nebyl problém vykoupit po-
zemek, přesun zemního materi-
álu provést a dosavadní veřejnou 
cestu prodloužit. Starosta k tomu 
nezaujal celkem žádné stanovisko 
a  také se nic nestalo. Lidé moh-
li již dávno chodit (jezdit) místo 
bažinatým údolím po suché cestě 
souběžně s  tratí a  pěkně po  ro-
vině. Současně uvažovaná lávka 
přes trať má malou perspektivu, 
že by jí lidé plně využívali.
Druhou podobnou zkušenost 
mám s  panem předsedou z  téže 
doby. Když se dálnice stavěla 
již nad městem, zašel jsem opět 
za  panem předsedou a  navrhl 
mu, aby město podalo požadavek 

na stavbu dálnic, aby byl z města 
vybudován přivaděč na  Třebíč. 
Načež se mi dostalo odpovědi, 
že kdo bude chtít jet na  Prahu, 
může jet na Měřín nebo Jihlavu. 
Kdo zase na Brno, může jet na Bí-
teš a že přivaděč není tak nutný. 
Na to jsem mu řekl, že nám nejde 
o  to, kdo jak bude jezdit, ale že 
přivaděč by byl pro město dobrý.
Od  známých dálničních úřední-
ků jsem se dovídal, že Meziříčí je 
jediné město na stavbě trati Brno 
– Praha, které po  ředitelství nic 
nepožaduje.
To jsou, vážení čtenáři, jen dva 
případy, jak jsme se starali o roz-
voj města.

Vladimír Makovský

Co bychom se starali

Kola pro Afriku
Obdarováváním druhých dostáváme je jedna z myšlenek projektu Kola pro Afriku stejnojmenné spo-
lečnosti, která je nositelem projektu. Jejím posláním je umožnit dětem v Africe cestu ke vzdělání. K této 
cestě dětem pomohou kola, která darují lidé v ČR. Kola přivezená do Afriky podpoří celkovou gra-
motnost a větší možnost pracovního uplatnění. Chaloupky na podporu tohoto projektu zřídily sběrné 
místo ve Velkém Meziříčí. Kola můžete odevzdávat v průběhu března a dubna v ekocentru Chaloupky, 
Ostrůvek 2, nebo kolo přivézt v den konání Dne Země 26. dubna do Balin. Odměnou vedle dobrého 
pocitu je volná vstupenka na Den Země.
Více o projektu na www.kolaproafriku.cz. Chaloupky Velké Meziříčí

P. Lukasz Szendzielorz
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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

NABÍZÍME K PRONÁJMU 
PROSTORY BÝVALÉ 

PRODEJNY POTRAVIN 
BONA na Oslavické ul. ve VM.

Info na tel.: 603 212 616.

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

Zubní pohotovost: Sobota 28. 3. a neděle 29. 3. MUDr. 
Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou, tel. 566 642 545. 
(www.nnm.cz)

Víkendová pohotovost MUDr. Zuzany Moravusové:  Nový 
Telečkov 30 (cca 10 km od  VM), čtvrtek 17.00–neděle 7.00, tel.: 
737 585 224. 

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

rezervace a objednávky na tel.: 721 223 709 
www.komoratcm.cz, mircevska@seznam.cz

Diplomovaná absolventka pěti-
letého studijního oboru fytote-
rapie TCM  (diplom z univerzity 
Guangming v Pekingu), ing. Švi-
hálková Mirčevská Dalimila, 
připravuje pro zájemce zdravého 
životního stylu kurzy jogy a vzdě-
lávací semináře. Kromě toho se 
specializuje i  na  poradenskou 
činnost v  oblasti společenských 
věd,  rozvoje osobnosti a  udržo-

vání kondice. Je certifikovanou 
instruktorkou 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 přístu-
pem v hledání štěstí, klidu, míru 
a harmonie těla i duše. Pro oso-
by na cestě k poznání sama sebe. 
Ing.  Mirčevská nabízí též indi-
viduální výuku, poradenskou 
a konzultační činnost dle dohody.                                                                                                                                          
                 -dmš-, (placená inzerce)

Připravuje nevšední kurzy a semináře

PŘIJMEME PRODAVAČKU 
(DŮCHODKYNI) 
DO POTRAVIN.
RADNICKÁ VM.
TEL.: 773 655 801

Městské muzeum ve spolupráci s Městskou knihovnou ve Velké Bíteši 
pořádá v pořadí již čtvrtou přednášku manželů Márových. 
Nyní neopustíme Evropský kontinent a  zavítáme  do  Rakouska 
a  Francie. Představíme vám nejzajímavější místa Rakouska – 
vyšplháme se do  Alp, zavítáme k  jezerům, vodopádům i  ledovcům. 
Seznámíme vás se životem na  venkovském statku, prozkoumáme 
nejznámější města, navštívíme fantastickou čokoládovnu nebo 
muzeum křišťálů.
Přes Německo a Švýcarsko společně dojedeme do Francie, kde si Márovi 
pronajali hausbót a plavili se po vodním kanále Du Midi. Projedeme 
se také po nejvyšším mostě Evropy, nahlédneme na historická místa, 
do francouzských vinic či do kráterů sopek.
Jiří Mára je autorem sedmi cestopisných knih a  dokumentárních 
filmů, které si můžete na besedě zakoupit za zvýhodněné ceny.
Přednáška proběhne ve  čtvrtek 9. dubna od  17 hodin ve  velkém 
výstavním sále muzea na  Masarykově náměstí čp. 5. Věříme, že se 
vám přednáška bude líbit a třeba bude tím správným impulzem pro 
naplánování vaší dovolené v nadcházející turistické sezoně.

Mgr. Ivo Kříž

Rakousko a Francie 
očima manželů Márových

termín: měsíc červenec – 
nepřetržitý provoz 
i o víkendech (možno si 
zamluvit termín, který vám 
vyhovuje, délka libovolná)

cena: dle Ceníku OS (cena závisí na výši příspěvku na péči a míře 
poskytované péče)
program: 
vycházky do okolí, koupání v bazénu
sportovní hry, jízda na kole, letní diskotéky
relaxace na slunci i ve stínu, táboráky s kytarou a buřty
letní tvoření
výlety (ZOO, hrady a zámky, parníkem, na zmrzlinu) 
návštěva kina Jihlava, Velké Meziříčí
návštěva koncertů v rámci Velkomeziříčského kulturního léta
▶ výborná domácí kuchyně
▶ pro koho tuto službu nabízíme:
▶ věková kategorie od 3 do 40 let
▶ osoby s tělesným postižením
▶ osoby s mentálním postižením (s lehkým, případně středně 
těžkým mentálním postižením bez poruch chování)
▶ osoby s kombinovaným postižením (primární tělesné postižení 
s přidruženým lehkým, případně středně těžkým mentálním 
postižením bez poruch chování
Bližší info Bc. Monika Doskočilová, sociální pracovník,
Tel.: 721 844 335, e-mail doskocilova@ds.brezejc.cz

Léto na Březejci 
aneb Nabídka letního 

pobytu v Centru Kociánka, 
pracoviště Březejc formou 

odlehčovacích služeb (dále jen OS)

Sadbové brambory 
nejvyšší kvality 

z Vysočiny
    Uznaná sadba těchto odrůd:
 SALINE, MARABEL, DALI, SECURA, 

EXEMPLA, BACARA, CONCORDIA, 
RAFAELA, ADÉLA, 

 LAURA - červená slupka
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•    Kontakt: Josef Necid, tel. 608 144 569, e-mail: jneko@centrum.cz    •

Cena 12,90Kč. Doprava ZDARMA!

Do 25kg cena 14,90 Kč

kvalitnÍ sadba 

 vysokÝ vÝnos! 

Kontakt: Josef Necid, tel. 608 144 569, 
e-mail: jneko@centrum.cz

Společnost M.S.QUATRO, s.r.o. zabývající se zprostředkováním 
finančních produktů hledá schopného člověka na post 

ASISTENTKA
Máte dobré organizační schopnosti?

Jste aktivní, komunikativní a zodpovědná?
Říkáte si ano? Čtěte dál…

Náplň práce: 
● vyřizování a organizování schůzek
● vytváření a vedení databáze klientů
● běžná administrativní činnost – vytváření dokumentů 
● přepisování poznámek apod.
Požadujeme: ● znalost práce na PC (MS Office, Internet, 
Outlook) ● komunikativnost ● samostatnost, spolehlivost
Nabízíme: ● práci na částečný úvazek (vhodné pro matky po 
mateřské dovolené) ● práce na Dohodu o pracovní činnosti nebo 
Živnostenský list ● Motivační ohodnocení ● Nástup dohodou
Pokud vás naše nabídka zaujala, zašlete prosím svůj 
strukturovaný životopis na veronika.kuklova@msquatro.cz.
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RůznéKoupím
Tel.: 604 112 837.

Koupím 
Tel.: 604 112 837.

Koupím

Nemovitosti

Pronajmu 

Výkup králičích kůží, 
každou 1. neděli v měsíci 

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

Za nejvyšší cenu. 
Tel.: 723 128 907.

■ Prase, váha 130 kg. Cena 37 
Kč/kg. Tel.: 722 710 825.
■ 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-
venošedé 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 dezén. 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.

■ Gramofonové desky české 
i  zahraniční. Sháním Oceán, 
Shalom, Depeche Mode. Tel.: 
604 358 792.
■  Malotraktor domácí nebo to-
vární výroby, popřípadě sestavu 
Tera–Vari. Tel.: 605 884 826.

■ 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. Skútr 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.
■ 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 
vojáků, staré žehličky, hmoždíře 
atd. z vaší půdy, stodoly, pozůsta-
losti. Za  nabídky předem děkuji.  
Tel.: 776 776 007.

■ Koupím byt 1+1 nejlépe v cih-
lovém domě, 1–2 patro v  blíz-
kosti centra. Na  uvolnění bytu 
nespěchám. Po  osobní domlu-
vě bych nechala majitele bydlet 
než se přestěhuji do  VM. Vo-
lejte večer po  18. hodině. Tel.: 
605 125 847.
■ Koupím byt ve Velkém Meziří-
čí. Tel. 731 508 275.
■ Prodám stavební pozemek 
na Fajtově kopci a v centru Vel-
kého Meziříčí. Tel.: 731 457 371. 
RK nevolat.
■ Koupíme rodinný dům ve Vel-
kém Meziříčí nebo blízkém oko-
lí. Tel. 735 161 718.
■ 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.
■ Hledám RD v  okrese Žďár n. 
Sázavou, s  dobrou dojezdnos-
tí 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.

■ Hledám pronájem zařízení 
garsonky nebo bytu 1+1 ve Vel-
kém Meziříčí. Měsíční nájem 
do  6.000 Kč, pokud možno bez 
kauce. Případné nabídky volejte 
na  tel.: 722  565  522. Velmi spě-
chá.
■ 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.: 603 864 550.

■ 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.
■ Hledáme někoho na  občas-
nou výpomoc. Lehká práce. Tel.: 
723 128 907.

Prodám

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

v Hrbově 42. Tel.: 737 477 773.

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

N O VÁ 
G Y N E K O L O G I C K O – P O R O D N I C K Á

A M B U L A N C E
● MUDr. Oldřich Šottner, s. r. o.
● od poloviny května 2015 zahajujeme provoz v prostorách
    zdravotního střediska „Kablo“ Velké Meziříčí U Tržiště 2191/3
● vítáme klientky všech zdravotních pojišťoven
● péče plně hrazena ze zdravotního pojištění
● bližší informace již nyní na tel.: 776 682 971
    www.volny.cz/sottnerold

KARIÉRA VE SPOLEČNOSTI LIDL ČESKÁ REPUBLIKA

Pro naše logistické centrum v Měříně 
(Stránecká Zhoř) hledáme:
ŘIDIČE VZV
Váš profi l:
• spolehlivost a přesnost
• ochota k samostatné práci
• zkušenosti s manipulační technikou (VZV) výhodou

Náplň práce:
• samostatná práce ve skladu s využitím nové manipulační 

techniky
• zaskladňování a doplňování zboží pomocí techniky
• rozmanitá práce uvnitř skladu

Nabízíme:
• zkrácený 6-ti hodinový úvazek v jednosměnném provozu 

(vhodné pro ženy i muže)
• zajímavé mzdové ohodnocení
• stabilní zaměstnání v úspěšné, rychle se rozvíjející 

společnosti
• příjemné pracovní prostředí v novém skladu
• místo výkonu práce: Měřín

Pokud jsme vzbudili Váš zájem, kontaktujte nás na webových 
stránkách http://kariera.lidl.cz. Prosím vyplňte on-line 
formulář u dané pozice a nezapomeňte přiložit svůj životopis.

PORADNY NA MĚÚ:

▶ ▶ SOS – pravidelná 
poradna 

 (sdružení obrany 
spotřebitelů) 

středa 14–16 hodin v nové 
budově MěÚ 

(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. 

do 7. dubna 2015
otevřeno denně kromě pondělí 

9.00–12.00, 13.00–16.00
výstavu zapůjčilo 

Muzeum hraček Rychonov nad Kněžnou

Své strukturované životopisy 
posílejte na e-mail:

sedo@eurowagon.cz

VODOINSTALATÉRA
●

ELEKTRIKÁŘE
●

MONTÁŽNÍHO DĚLNÍKA 

Výrobce mobilních buněk
Přijme do pracovního poměru



stRana 8 www.VelKomezIRIcsKo.cz | číslo 12 | 25. března 2015 stRana 9 www.VelKomezIRIcsKo.cz | číslo 12 | 25. března 2015

Poděkování

Vzpomínky
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 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.

 
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: 

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.

premiéra 27. 3. 2015 
v 19.30

Katolický dům 
Křižanov

hraje 
křižanovský 
ochotnický 

spolek Béčko
vstupné 60 Kč

Přátelské setkání bývalých pracovníků Svitu 
se uskuteční 23. 4. 2015 v 9 hodin 

v Hostinci U Brány ve Velkém Meziříčí.

ACCORD
28. 3. 2015 v KD NETÍN 

Poděkování za účast na pohřbu
Jménem celé rodiny děkujeme všem za projevenou soustrast, 
velkou účast a květinové dary při posledním rozloučení s paní 

Marií Rimešovou ze Zadního Zhořce.

Zarmoucená rodina

Dne 24. března uplynulo 23 
let od chvíle, kdy zemřel pan 

Karel  Kuřátko 
z Velkého Meziříčí.

Kdo jste jej znali a měli rádi, 
vzpomeňte s námi.

Děkují rodina Teplých 
a dcera Zdenka.

Jupiter club, s. r. o., uvede
Pohádku divadelní společnosti Julie Jurištové

PRINCEZNA SE ZLATOU HVĚZDOU NA ČELE
Sobota 25. dubna 2015 od 15.00 hodin

velký sál Jupiter clubu (vyvýšené hlediště)
Vstupné: 60 Kč. Rezervace a prodej vstupenek na programovém 
oddělení JC, tel. 566 782 001, 004. Změna programu vyhrazena!

❧ Čas plyne, 
ale vzpomínky zůstávají. ❧

Dne 20. března jsme vzpomněli 
3. smutné výročí, kdy nás opustil 
tatínek a dědeček, pan

Vladislav Sýkora 
z Netína.

Stále vzpomínají 
dcera a syn a vnoučata.

6 9 7 5

1 9 5 3 8 6

3 8

2 5 7 1

1 6 3

4 6 1 2 8

5 7

6 1 7 3 4 5

2 8 1 4

Autor: Zdeněk Málek ©
Zadání: 82839
Obtížnost: střední

3 8 6 7 4 2 1 5 9

4 1 2 5 3 9 6 8 7

5 9 7 1 6 8 2 4 3

7 6 5 9 1 3 8 2 4

1 2 8 4 7 6 3 9 5

9 4 3 2 8 5 7 6 1

2 7 9 6 5 1 4 3 8

6 3 1 8 9 4 5 7 2

8 5 4 3 2 7 9 1 6

Autor: Zdeněk Málek ©
Zadání: #81716
Obtížnost: střední
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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  nejvýznam-
nějším českým in-
terpretům. Začínal 
na  housle a  ke  ky-
taře se dostal až 
ve  svých třinácti 
letech. V  roce 1980 
získal stipendium 
britské vlády a  po-
kračoval ve  studiích 
na  londýnské Royal 
Academy of Music 
a  ve  světově pro-
slulém Early Music 
Centre. Je oblíbe-
ným 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 populární jsou také jeho výlety 
do světa populární a jazzové hudby. Odborné kritiky jej považují za hu-
debníka vybraného vkusu, tónu a techniky a řadí jej k nejbrilantnějším 
kytaristům světa. Svými strhujícími výkony a přirozenou virtuozitou si 
získává obdiv koncertní veřejnosti. Pozornost medií pak často upou-
távají 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, programové oddě-
lení, tel.: 566 782 004 (001), e-mail: program@jupiterclub.cz, www.jupi-
terclub.cz.  Změna programu vyhrazena.                                                 -prog-

29. března, 15.00 velký sál 
MICHALŮV SALÁT – 
pořad s Michalem Nesvadbou

10. dubna, 19.30 velký sál – 
KONCERT VĚRY MARTINOVÉ

18. dubna, 19.30 velký sál – 
HRADIŠŤAN & JIŘÍ PAVLICA

4. června, 19.30 Jupiter club – 
CONCENTUS MORAVIAE
 
6. června, 21.00 velký sál – 
KONCERT VLASTY REDLA

programová nabídka v jupiter ClubuDětské 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 programovém oddělení Jupiter clubu, 
tel.: 566 782 004 (001). 

Změna programu vyhrazena.

Mediální partner: 

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-

Divadelní sezona Horáckého divadla 
Jihlava 2015/2016

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

Do čtvrtka 26. 3. 2015, 
velký sál Jupiter clubu 9–17 ho-
din.
Na  jevišti vystoupí během vý-
stavy
25. 3. v 15.00 folklórní soubor Ho-
rácký Medřičan, 
26. 3. v 15.00 soubor Šafářanka
K vidění bude pletení pomlázek, 
košíkářství, výrobky z  kuku-
řičného šustí a  pedigu, ukázky 
velikonočních dekorací, výroba 
velikonoční keramiky, pletení 
pleskačů z pedigu, svátečně pro-
střené tabule, ukázky dřevořezbářské práce, paličkování, zdobení veli-
konočních perníčků, kraslice malované voskem a ukázky jejich zdobe-
ní, výroba drobné bižuterie z kamínků a drátků, velikonoční floristika, 
strojové výšivky, ruční gelové a voskové svíčky, obrázky a řadu dalších 
jarních dekorací, nápadů  a jiných velikonočních symbolů, které vám 
zpříjemní svátky. Velikonoční ozdoby a dekorace, možnost zakoupení 
výrobků. Vstupné dobrovolné.                                                              -hs-

Velikonoční výstava

.

18. 4. v 19.00  
KOSTEL SV. JANA KŘTITELE V MĚŘÍNĚ

Dne 28. 3. 2015 ve 20.00 ve velkém sále Jupiter clubu, s. r. o., uskuteční 
country kapela Stetson koncert s  programem u  příležitosti 30leté 
činnosti pod „křídly“ Jupiter clubu. Na  koncertu vystoupí bývalí 
zpěváci a hudebníci, kteří v uplynulých 30 letech působili ve Stetsonu. 
Zazpívá Vlasta Ustohal, Věra Sokolová, Věra Novotná, Jarda 
Bednář, Jarda Pavlas, Andrej Dohnalík, Tereza Motyčková a  Vlaďka 
Čermáková, která bude rovněž koncert moderovat. Z bývalých hráčů 
se vám představí Láďa Krevňák – housle, Martin Karásek – akordeon, 
Jarda Kozmon – kytara, Ivan Svoboda – mandolína. V  závěrečné 
písni Bílá hvězda vystoupí všichni bývalí členové kapely, i ti, co se již 
do programu nevešli: Sláva Pól, Pavel Abeska jun., Luboš Kratochvíl 
a možná i další. Country kapela Stetson bude hrát v současné sestavě: 
Pavel Abeska – pedálová steel kytara, zpěv, Karel Bílek – kytary, banjo, 
foukací harmonika, zpěv, Pepa Netolický – baskytara, zpěv, Leoš Havlát 
– bicí, Pavel Jurda – kytara, zpěv a zpěvačka Iva Jelínková. Slavnostní 
country večer zpestří svými tanečky taneční skupina Kosatky. Stetsoni 
budou hrát k poslechu a k tanci až do 2 hodin.
Přijďte s námi slavit! Těší se na vás Stetsoni.                       Pavel Abeska

Přijďte s námi slavit
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V  sobotu 21. února 2015 vyra-
zili florbalisti z  místního Domu 
dětí a mládeže na turnaj do Pol-
né. Této soutěže se ještě účastní 
domácí DDM Polná a  DDM 
Nové Město na Moravě. Hrálo se 
ve  dvou kategoriích: 1.–3. třída 
a 4.–6. třída.
1.–3. třída
Naši nejmenší florbalisti vstoupi-
li do  turnaje výborně, v  prvním 
utkání jsme se střetli s  týmem 
z  Nového Města na  Moravě, 
od  začátku jsme se ujali vedení 
a  na  konci jsme slavili vítězství 
6:0.
Proti domácímu celku jsme 
ve  střeleckých hodech pokračo-
vali, vyhráli jsme 7:1 a ujali jsme 
se vedení v tabulce.

Sestava a  branky: Michal Kučera 
(8), Štěpán Holub (5), Vladimír 
Komínek, Pavel Kudláček, Vít Va-
něk, Michal Kraus, Pavel Kosour.
4.–6. třída
První utkání proti DDM Nové 
Město n. M jsme vyloženě pro-
spali. Nevycházela nám kombi-
nace a  po  zásluze jsme prohráli 
1:5. V  druhém utkání proti Pol-
né se náš výkon viditelně zlepšil 
a s chutí jsme si zastříleli. Koneč-
ný výsledek byl 8:1. V  průběž-
né tabulce jsme tak na  druhém 
místě.
Sestava a  branky: Dušan Kutil 
(5), Martin Chalupa (2), Denis 
Hotárek (1), Daniel Tůma (1), 
Rudolf Horák, Daniel Bednář, 
Petr Kutlvašr, Daniel Petrucha, 

Dominik Rous, Jakub Mach. Tre-
nér: Petr Kaštan.

Všichni kluci za  předvedené vý-
kony zaslouží pochvalu. Další 

turnaj se odehraje v dubnu v No-
vém Městě na Moravě.

Petr Kaštan
foto: archiv DDM VM

Florbalisti z domu dětí a mládeže se zúčastnili turnaje Ligy „domečků“ v Polné

Zdroj: internetové novinky 
iDnes.cz
Skupina velkomeziříčských vy-
znavačů královské hry se zúčast-
nila II. ročníku sportovně-spo-
lečenské soutěže, která proběhla 
v  sále Postřižinského pivovaru 
v Dalešicích. Z dvacítky startují-
cích dosáhla nejlepšího výsledku 
dvojice bratrů Kratochvílových 
z  VM, když starší Josef obsadil 
stejně jako vloni 1. místo a mlad-
ší Vít 2. místo. Za zmínku ovšem 
stojí i velmi pěkné 8. místo Milo-
slava Kučery z Mostišť.
Na  internetovém informač-
ním serveru iDnes.cz se o  tom-

to podniku píše (mimo jiné):
Pivovar, kde se točily Postřižiny, 
přitahuje šachisty
(…) V prostorách, kde před pět-
atřiceti lety odříkávala své hra-
balovsky poetické repliky Magda 
Vášáryová coby paní správcová, 
celou sobotu panovalo ticho. 
Žádné zvonění mobilů a  hlasité 
rozhovory.
(…) V Dalešicích se objevili taky 
bratři Kratochvílové z  Velkého 
Meziříčí. Starší dvaadvacetiletý 
Josef je bývalým juniorským mis-
trem České republiky z roku 2010. 
Mladší šestnáctiletý Vít se nedáv-
no zúčastnil ve  své věkové kate-

gorii mistrovství Evropy v Gruzii. 
V zemi, která tuhle hru miluje.
Šampionát se uskutečnil v  Ba-
tumi, přímořském městě, jež je 
zároveň metropolí Adžarské au-
tonomní republiky.
„Bylo to zajímavé. Šachy se tam 
učí jako předmět ve škole. Mně se 
zpočátku dařilo, v devítikolovém 
turnaji jsem po třetím kole v sil-
né mezinárodní konkurenci vedl; 
někteří to považovali za  malou 
senzaci, pak jsem ale udělal chy-
bu – nejspíš z velké únavy – a po-
stupně jsem se propadl do středu 
soutěžního pole,“ podotkl. 
Poukázal tak na fakt, jak je pro ša-

chistu, který chce obstát na kvalit-
ně obsazených turnajích, důležitá 
dobrá fyzička. I proto jsou podle 
jeho slov šachy sport, byť je ten-
dence to zpochybňovat. (…)
Ani jeden z  bratří Kratochvílo-
vých nesplňuje obecné představy 
o  od  reality odtržených indivi-
duích, která myslí jen na  šachy. 
Oba si občas zahrají fotbal a oba 
přiznávají, že jsou možná trochu 
líní a určitě by měli víc trénovat. 
Základy hry je v  dětství naučili 
rodiče, kteří ale prý nejsou žádní 
přeborníci. 
Vít je ve  škole odjakživa dobrý 
na  humanitní předměty. Josef 

zase na  matematiku a  fyziku. 
„Jsme protiklady a občas se doma 
u šachů pěkně zhádáme. Končí to 
tím, že se jeden zvedne a odejde 
úplně vytočený do  jiné místnos-
ti,“ popsal domácí souboje mlad-
ší Vít. Studuje v Třebíči cestovní 
ruch, je registrovaný v šachovém 
oddíle v  Náměšti nad Oslavou 
(také ale hraje extraligu dorostu 
za Vlašim).
Josef teď hraje za  Brno, protože 
studuje stavařinu na  VUT. Má 
nějaký vzor? „Nevím, jestli vzor. 
Ale baví mě, jak hraje ukrajinský 
šachový velmistr Vasilij Ivančuk. 
Mám od  něj i  autogram, kama-

rádka mi ho sehnala, když hrál 
v Praze. Dokáže porazit kohoko-
liv a stejně tak nečekaně prohrát. 
Vymýšlí originální způsoby hry. 
Říká se o něm, že je to blázen, ale 
mně se jeho styl líbí,“ zmínil star-
ší z bratrů Kratochvílových. (…)
Turnaj v  dalešickém pivovaru 
měl celkem 9 kol po dvakrát pat-
nácti minutách na partii.
– Traduje se, že se zde pravidelně 
hrály šachy i  při natáčení filmu 
„Postřižiny“. O  pauzách se zde 
prý spolu utkávali herci Petr Če-
pek a  Rudolf Hrušínský v  herně 
navrch měl údajně onen druhý 
jmenovaný.

Šachový turnaj v Dalešicích: další úspěch bratří Kratochvílových

-vp-

V  sobotu 7. 3. 2015 se v  házen-
kářské hale uskutečnil pro mi-
nižáky Memoriál Karla Kaštana. 
V kategorii minižáků se předsta-
vilo celkem sedm týmů, v  pří-
pravce startovalo pět družstev.
Chlapci – minižáci 
Velké Meziříčí A – naše „áčko“ 
odehrálo velmi kvalitní tur-
naj. Ze šesti zápasů jsme pro-
hráli pouze jednou s  favori-
zovanou Olomoucí. Skončili 
tedy na  druhém místě. Kluci 
předvedli kolektivní a  bojov-
ný výkon. Stříbrné medaile si 
plně zasloužili. V brance podal 
parádní výkon Lukáš Deraha, 
který výborně zakládal rychlé 
protiútoky. Střelecky se dařilo 
Kubovi Russovi a Robinu Kou-
delovi.
Sestava a  branky: Lukáš Deraha 
(10) – Jakub Russ (36), Robin 
Koudela (29), František Hlaváč 

(15), Pavel Kotouček (6), Adam 
Horký.
Velké Meziříčí B – naši zálož-
ní minižáci vyhráli pouze je-

den zápas nad našimi děvča-
ty. Od  některých kluků jsme 
čekali lepší výsledky. Střelecky 
a  herně tým „táhlo“ duo Ra-

dek Navrátil a  Jakub Mach.
Sestava a  branky: Radek Navrá-
til (20), Jakub Mach (13), David 
Černík (3), Filip Čížek (3), Matěj 

Trifanov (2), Švihálek Filip (1).
Chlapci – přípravka
Velké Meziříčí E – toto družstvo 
bylo složeno z  méně zkušeněj-
ších hráčů. Ze čtyř utkání jsme 
se radovali jednou a skončili jsme 
na  čtvrtém místě. Střelecky se 
ukázal Tom Kučera, pro kterého 
to byl teprve druhý turnaj.
Sestava a  branky: Tomáš Kuče-
ra (9), Adam Požár (6), Vojtěch 
Bradáč (3), Ondřej Trifanov (1), 
Marek Uchytil (1), Alan Marek 
(1), Lukáš Trifanov.
Velké Meziříčí F – tento tým mi-
nulý týden skončil na  druhém 
místě na  megaturnaji v  Novém 
Veselí. Roli favorita na zlaté me-
daile kluci na tomto turnaji zvlád-
li na  jedničku a  všechny zápasy 
vyhráli suverénním způsobem.
Sestava a branky: Robin Koudela 
(20), Martin Dobejval (20), Jakub 
Uchytil (11), Jiří Winterling (10), 

Jaroslav Pavlíček (8), Denis Vik 
(1).
Trenéři: Petr Kaštan, Vlaďka Ho-
ráková, Pavol Živčic, Jiří Kaštan
Pořadí minižáci:
1. STM Olomouc červení
2. TJ Sokol Velké Meziříčí A
3. STM Olomouc šedí
4. TJ Sokol Nové Veselí A
5. TJ Sokol Velké Meziříčí B
6. TJ Sokol Velké Meziříčí C
7. TJ KF Ledeč n. S. A
Pořadí přípravka:
1. TJ Sokol Velké Meziříčí F
2. TJ Sokol Velké Meziříčí D
3. TJ Sokol Nové Veselí B
4. TJ Sokol Velké Meziříčí E
5. TJ KF Ledeč n. S. B
Více fotografií ve  fotogalerii na: 
http://www.hazenavm.estranky.
cz/fotoalbum/turnaje/memorial-
-karla-kastana-7.3.2015/

Petr Kaštan 
foto: Lenka Hlaváčová

U minižáků z DDM opět cinkaly medaile z házenkářského turnaje

V  okleštěné sestavě, zejména 
z  důvodu nemocí, vyrazila vel-
komeziříčská hokejová příprav-
ka na  závěrečný turnaj pro roč-
ník 2008 a mladší do Žďáru nad 
Sázavou. Zde narazila na domácí 
tým a  dva celky Dukly Jihlava. 
Vzhledem k  rychlému sledu tří 
zápasů se tentokráte hrálo pouze 
2×15 min hrubého času. V prv-
ním zápase HHK vyhrálo nad 
Duklou Jihlava 6:3. V  dalším 
utkání se kluci utkali se Žďárem, 
ve  kterém, především zásluhou 
domácího talentu Lédla, jenž 
vstřelil sedm branek, podlehli 
2:9. V posledním zápolení turna-
je a zároveň celé sezony prohrá-
li s  Duklou Jihlava 0:12. Zde se 
projevila vyšší výkonností úro-
veň jihlavských hráčů a také úby-

tek energie, jelikož oproti ostat-
ním týmům jsme měli o  jednu 
čtyřku méně, což se v konečném 
důsledku projeví. Přesto kluci 
bojovali statečně. Dalším pozi-
tivem bylo vsítění první kariérní 
branky některých hráčů, což při-
neslo mnoho radosti do  našich 
řad.  Díky jedné výhře se tak 
HHK Velké Meziříčí umístilo 
na třetím místě.
Sestava HHK: v  brance chytal 
Šimon Chylík, v  poli nastoupili 
Matyáš Čížek, Jakub Caha, An-
drej Mleziva, Dominik Mazáč, 
Ondřej Valík, Tomáš Balga, 
Vincenc Pospíšil a  Michal Kal-
ců. Trenéři: Aleš Horký a  Jiří 
Štourač. Branky: Čížek 3, Caha, 
Mazáč, Valík, Mleziva.

-ah-, foto: archiv HHK

Hokejová přípravka získala bronz
ST VM – TJ Slavoj Polná 8:10
Body: Kampas Jan 3/1, Maštera 
Martin 3/1, Šoukal Slavomír 1/3, 
Buk Martin 0/4. Čtyřhra: Mašte-
ra, Kampas.
ST VM – TJ Sokol Nížkov 10:4
Body: Kampas Jan 2/1, Klíma 
Petr 2/1, Buk Martin 2/1, Šoukal 
Slavomír 2/1. Čtyřhry: Klíma, 
Buk, Kampas, Šoukal.
Poslední kola krajských soutěží 
se odehrála v  sobotu. Na  domá-
cích stolech jsme přivítali soupe-
ře z Polné a Nížkova. V utkáních 
už o nic nešlo, sezonu dohrávali 
především hráči z rezervy. Krás-
ných sedm bodů uhrála dvojice 
Kampas a  Maštera, avšak to ne-
stačilo v prvním duelu k výhře.
V programu už nás čeká posled-
ní velká akce, která proběhne 

dne 11. 4. v naší tělocvičně. Pů-
jde o tzv. baráž, které se zúčastní 
všichni vítězové okresů v  Kraji 
Vysočina. Těchto pět týmů si to 
rozdá o  postup do  KP 3. Tímto 
také předběžně zveme všechny 
naše fanoušky béčko podpořit.
Všechny soutěže našich družstev 
jak okresní i  krajské skončily. 
Sezona 2014–2015 dopadla ná-
sledovně: Družstvo A  slaví po-
stup z krajského přeboru 1. třídy 
do  divize. Družstvo B vyhrálo 
okresní přebor 1. třídy a čeká ho 
baráž o postup do krajských pře-
borů. Družstvo C vyhrálo okres-
ní přebor 2. třídy a  postoupilo 
do  OP 1. Družstvo D skončilo 
na  šestém místě v  OP 3. Druž-
stvo E skončilo na  pátém místě 
v okresní soutěži.

Stolní tenisty čeká baráž 

-pk-
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kuželky

veřejné 
bruslení

So 28. 3.   9.45–11.15
Ne 29. 3. 13.30–15.00
Út 31. 3. 15.15–16.45
Vstupné: bruslící 20 Kč, dopro-
vod 10 Kč.

TJ Dětské středisko Březejc, o. s., ve spolupráci s Oborovou zdravotní pojišťovnou zaměstnan-
ců bank, pojišťoven a stavebnictví a městem Velké Meziříčí 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 4. dubna 2015 9–18 hodin a 5. dubna 2015 9–15 hodin

II. liga starší dorostenky
TJ Jiskra Otrokovice – TJ Sokol 
VM 17:27 (9:14)
Po měsíční herní pauze se v první 
jarní den představily naše hráč-
ky na  půdě moravského rivala. 
V  pozdním odpoledni na  nás 
soupeř vyrukoval s tvrdou a hod-
ně nepříjemnou defenzivou. 
Jeho následné útočné průniky až 
do  bezprostřední blízkosti naší 
branky slavily úspěch a  do  10. 
minuty tak domácí hráčky měly 

i  gólově navrch. Náš kolektiv 
v  dalších minutách zlepšil de-
fenzivní činnost. Výrazně lépe 
fungující obrana řízená dvoji-
cí Romana Doležalová, Eliška 
Koudelová dokonale vykrývala 
prostor pro útočné akce otroko-
vických spojek. Postupně jsme 
se začali i  více prosazovat nápa-
ditými útočnými kombinacemi, 
které řídila z postu rozehrávačky 
Kateřina Závišková. Do  poloča-
sové přestávky jsme si pak vy-

tvořili pětigólový náskok. Velký 
podíl na  tom měla i  zdařilá hra 
krajních spojek Denisy Janečko-
vé a Renaty Škrdlové. Díky jejich 
hernímu projevu se na brankovi-
šti otevíral prostor pro přihrávky 
na pivota, odtud pak důležité zá-
sahy přidávala Kateřina Studená.
Po  změně stran jsme pokračo-
vali v aktivní hře a přímočarých 
akcích. Soupeřovu obranu naru-
šovala průskoky Andrea Ryme-
šová. Velmi dobrými zákroky nás 

držela brankářka Michaela Vá-
vrová, která následně přesnými 
pasy zásobovala křídelnice Kláru 
Sedláčkovou, Michaelu Nejedlou, 
Michaelu Homolovou a  Terezii 
Rosovou. Soupeřkám viditelně 
ubývaly síly, pomalou rozehráv-
kou se snažily držet na  dostřel. 
Na  to naše lavička zareagovala 
vysunutou obranou, která nutila 
Otrokovické k  častějším indivi-
duálním chybám a ztrátám.
Po  pěti odehraných zápasech 

máme na  svém bodovém kontě 
pouhé čtyři bodíky a  patří nám 
až čtvrtá příčka druholigové ta-
bulky. Odvetné souboje začínají 
již následující víkend, v domácím 
prostředí se pokusíme vrátit vy-
sokou porážku krajskému rivalo-
vi z Havlíčkova Brodu.
Sled branek – 1:0, 2:1, 2:2, 5:2, 
6:3, 6:10, 7:12, 8:14, 10:16, 11:19, 
13:20, 15:20, 15:23, 16:25. 7m 
hody 3/2:1/1, vyloučení 1:1. Po-
čet střel 50:48.

Hrály: Vávrová Michaela – Škrdlo-
vá Renata (6/1), Závišková Ka-
teřina (6), Studená Kateřina (5), 
Janečková Denisa (5), Koudelová 
Eliška (3), Doležalová Romana (1), 
Rymešová Andrea (1), Sedláčková 
Klára, Homolová Michaela, Roso-
vá Terezie, Nejedlá Michaela. Tre-
nér Ivana Škrdlová. 
1. Poruba 4 4 0 0 127:76 8
2. H. Brod 6 4 0 2 171:138 8
3. Hodonín 5 4 0 1 129:105 8
4. V. Meziříčí 5 2 0 3 127:129 4
5. Otrokovice 6 1 0 5 104:160 2
6. Ostrava 4 0 0 4 59:109 0

Starší dorostenky házené vyhrály v Otrokovicích

-záv-

2. liga mladší dorost Morava – 
17. kolo
TJ Sokol Luhačovice – TJ Sokol 
VM 33:41 (14:25) 
V rámci sedmnáctého kola zajíž-
dělo družstvo dorostu do  Luha-
čovic. V  pěkné luhačovické hale 
se nám tradičně daří a ani tento-
krát to nebylo výjimkou. 
Úvodní branku vstřelili domácí, 
našemu družstvu se podařilo 

vyrovnat na 1:1 až ve čtvrté mi-
nutě. Soupeř praktikoval osobní 
obranu na našeho střelce Marti-
na Janíčka, tak chvíli trvalo, než 
se naše hra urovnala. Násled-
ně jsme převzali otěže utkání 
do  vlastních rukou a  budovali 
si náskok. V  útočné fázi dobře 
fungovala spolupráce spojka-
-křídlo. Obrana s  brankářem 
Frantou Kratochvílem se dobře 

doplňovala a dařil se i přechod 
do  rychlého útoku. Díky pro-
střídání všech hráčů se poda-
řilo držet tempo zápasu a  třetí 
desetiminutovku jsme vyhráli 
3:10 a do šaten jsme šli za stavu 
14:25.
V  druhé půli se pokračovalo 
v  nastoleném tempu. Dařilo se 
nám hrát kolektivně a prosazovat 
se ze všech postů. Mezi 51. a 57. 

minutou jsme polevili a  díky 
našim neproměněným šancím 
se domácí přiblížili na  pět bra-
nek. Vzali jsme si oddechový čas 
a závěr jsme už takticky dohráli. 
Díky kolektivnímu výkonu jsme 
vyhráli 33:41.
V příštím kole nás čeká v domá-
cím prostředí Třinec.
7m hody 1/1:3/3 vyloučení: 1:3, 
diváků 32. Sled branek: 2:1, 3:4, 

5:9, 8:14, 11:16, 14:25, 17:27, 
19:31, 22:35, 26:37, 32:38, 33:41. 
Sestava a  branky: Kratochvíl 
František – Janíček Martin (13/3), 
Blaha Tomáš (9), Macoun Filip 
(4), Frejlich Tomáš (4), Ambrož 
Michael (4), Buchta Dominik (3), 
Rous Václav (2), Pažourek Tomáš 
(2), Kavka Petr, Marek Aleš, tre-
nér Šidlo Ladislav, vedoucí druž-
stva Kácal Petr. 

Mladší dorost: tabulka 2. liga 
Morava
1. Velká Bystřice 17 16 0 1 637:462 32
2. Ostrava 17 13 0 4 519:435 26
3. Ivančice 17 12 1 4 590:493 25
4. Polanka 17 11 1 5 511:412 23
5. Litovel 17 11 1 5 518:446 23
6. Rožnov p. R. 17 10 1 6 477:458 21
7. Vel. Meziříčí 17 7 1 8 516:568 17
8. Brno 17 6 1 10 514:506 13
9. Luhačovice 16 4 0 11 425:517 8
10. Prostějov 16 2 2 12 453:574 6
11. Juliánov 17 2 0 15 505:615 4
12. Třinec 17 2 0 15 411:590 4

Házenkářský dorost předvedl kolektivní výkon a porazil Luhačovice

13. kolo nadstavbová část
O vítěze městské ligy
Omega VB – Agromotor VM 
3:3
Budín, Dvořák, Černý – Šlapal, 
Sobotka, Toman
Tech. služby VM – Sanborn VM 
3:1
Horký A., Chudoba, Kružík – 
Srnský
HC Pikárec – Horní Heřmanice 
1:8
Broža – Kutílek 3, Mejzlík, Suk, 
Štveráček, Šilhán 2
SK Netín – HC Lukáš 13:4

Plhák M. 6, Sýkora 4, Dvořák, Pl-
hák T., Průša – Jirovský 2, Jakou-
bek, Černý
Sanborn VM – HC Pikárec 5:5
Bukáček 3, Puffer, Sláma – Broža 
M. 3, Broža F., Vařejka
1. HC Lukáš 13 11 1 1 91:53 21
2. Tech. služby VM 13 8 2 3 77:53 18
3. Sanborn VM 14 7 3 4 79:62 17
4. Agromotor VM 13 6 4 3 66:45 16
5. SK Netín 13 6 0 7 66:67 12
6. SK Omega VB 13 5 1 7 57:57 11
7. Horní Heřmanice 13 3 1 9 48:96 7
8. HC Pikárec 14 0 2 12 39:90 2

O postup do extraligy
SK Vídeň – Auto Dobrovolný 
VM 3:6

Pospíšil 2, Vyhlídal – Oliva 5, 
Vondráček Jiří
SK Ořechov – SK Afcon Kunšo-
vec VM 4:5
Burian 2, Dvořák, Zeman – Str-
nad 3, Vrbka, Nováček 
HC Benetice – SPL Radostín 
nad Osl. 5:2
Rygl 2, Houzar M., Houzar K., 
Mikuláš – Váša D., Váša A. ml.
NHÚ Balinka VM – SK Afcon 
Kunšovec VM 10:2
Navrátil 3, Strádal M., Strádal R., 
Komínek, Požár, Uchytil, Mucha 
J. 2 – Strnad, Svoboda

HCF Dráhy VM – SK Ořechov 
6:7
Hlavnička 2, Hugo 2, Vítek, Sla-
vík – Zeman 3, Burian 2, Hála, 
Káňa 
Auto Dobrovolný VM – SPL Ra-
dostín nad Osl. 4:5
Oliva 2, Šefčík 2 – Hubený, Pešek, 
Láznička, Vítek, Mokrý
SK Mostiště – HCF Dráhy VM 
9:2
Krejčí Voj. 3, Burian 3, Krejčí Va-
šek ml. 2, Vidlák – Kment, Hugo
SK Vídeň – SK Ořechov 6:2
Vyhlídal 3, Pálka, Pospíšil, Nedo-

ma – Karmazín, Zeman 
1. SK Mostiště 15 12 0 3 97:41 24
2. SPL Radostin n. O. 14 10 1 3 67:42 21
3. SK Afcon Kunšovec VM 15 7 4 4 67:73 18
4. NHÚ Balinka VM 14 7 1 6 58:68 15
5. HC Benetice 14 6 2 6 61:52 14
6. Auto Dobrovolný VM 15 6 2 7 69:68 14
7. SK Vídeň 14 5 1 8 61:71 11
8. SK Ořechov 14 4 0 10 53:75 8
9. HCF Dráhy VM 14 2 0 12 48:93 4

O konečné umístění v 1. lize
(1.–8. místo)
SK Stránecká Zhoř – Kabade-
sign VM 5:4
Bartušek 4, Kuřátko – Kylíšek 2, 
Vacula, Chlubna
SK Lavičky – HC Křižanov 7:3
Nevěčný 2, Skryja 2, Hejl, Štěpá-

nek, Hladík – Glos 2, Běhal
HC Tasov – River VM 2:3
Svoboda, Turek – Rous P.  st., 
Koudela, Havlíček
Farma Měřín – HC Bory 8:3
Puža M. st. 2, Blažek 2, Krčál, 
Kocanda, Kožený, Puža M. ml. – 
Váša, Dvořák, Kaštan
1. SK Lavičky 13 11 0 2 86:37 22
2. Farma Měřín 13 9 1 3 61:38 19
3. HC Tasov 13 6 3 4 39:37 15
4. HC River VM 13 7 1 5 48:52 15
5. SK Stránecká Zhoř 13 5 1 7 48:54 11
6. Kabadesign VM 13 4 1 8 48:50 9
7. HC Křižanov 13 4 1 8 42:61 9
8. HC Bory 13 2 0 11 37:79 4

-vid-

Technické služby si v městské hokejové lize stále drží druhé místo

FC Žďas Žďár nad Sázavou – FC 
VM 1:1 (1:0)
Sestava: Klíma – Kurečka, Cha-
lupa, Petrlík, Hlávka (50. min. 
Fejt) – Pavlíček, Havlín, Novotný, 
Liška – Havlíček, Pech (65. min. 
Prchal). Střelci: Havlíček.
Velkomeziříčský dorost sehrál 
svoji generálku před jarní částí 
sezony na  hřišti druhého celku 
divizní tabulky. Úvod utkání pa-
třil domácím. Díky svému pohy-
bu a přesné kombinaci mnohdy 

až velice snadno překonávali 
hostující obranu. Pravdou je, 
že svým nedůrazem jim celou 
útočnou snahu hodně ulehčila. 
A  tak jen díky nepřesné kon-
covce padla pouze jediná bran-
ka. Po  precizně kopnutém rohu 
na zadní tyč skončil míč rovnou 
v bráně. Hosté se s přibývajícím 
časem také osmělovali. Bohužel, 
většina útočných akcí končila 
na nepřesné kombinaci. I přes to 
mohl Pech vyrovnat. To když mu 

po úniku na levé straně Pavlíček 
naservíroval míč jak na  zlatém 
podnosu. Jeho nepovedená stře-
la však skončila v  náruči bran-
káře. 
Druhý poločas byl pak v  režii 
hostů. Postupem času svého 
soupeře pouštěli na  dostřel své 
branky jen ojediněle a  sami si 
vytvářeli nadějné brankové pří-
ležitosti. Bylo jen otázkou času, 
kdy padne vyrovnávací branka. 
Té se velkomeziříčští hráči do-

čkali v  70. min. Havlín přesnou 
přihrávkou mezi dvěma stopery 
vybídl Havlíčka k samostatnému 
úniku, a  ten nabídnutou šancí 
nepohrdl. Ten samý hráč mohl 
dokonce zápas otočit a zkomple-
tovat hattrick, ale místo v  bráně 
skončil míč vždy pouze na  tyči, 
a tak se oba soupeři rozešli smír-
ně. Teď nezbývá, než povedený 
výkon z druhého poločasu zopa-
kovat příští týden v prvním mis-
trovském utkání. 

Fotbaloví dorostenci mají za sebou poslední přípravu

-kli-

9. 4. v  19.30 FC United VM – 
Pobřeží kocoviny a  Woolloo-
mooloo Bay – Slza VM; ve 20.40 
Attaco – Kittydogs United a San-
tus – Kašpaři VM. 16. 4. v 19.30 
Botafogo – FC Wiegel VM. 13. 
4. v  18.30 Woolloomooloo Bay 
– Botafogo a Pobřeží kocoviny – 
Attaco; v 19.40 Kašpaři VM – FC 
United VM a  Kittydogs United 
– FC Wiegel VM. 16. 4. v 19.30 
Slza VM – La Bucañeros. -bíl-

V sobotu 14. 3. 2015 se naši lyžaři 
zúčastnili finále Poháru Orlických 
hor. Tento poslední závod celé 
série se konal na  černé slalomo-
vé sjezdovce v Říčkách a po  jeho 
skončení následovalo nejen oce-
ňování nejlepších v daném závo-
du, ale i celkové vyhlášení POH. 
V  samotném závodu si naši zá-
vodníci vedli skvěle. Velkého 
úspěchu dosáhla Natálie Malco-
vá, když v  kategorii předžactvo 
získala bronzovou medaili. V pří-
pravce a v mladších žákyních za-
bojovala Karolína Balejová a Sára 
Krbečková, obě zůstaly těsně pod 
stupni vítězů na 4. místě. Tamara 
Bočková byla potom ve  starších 
žákyních 7.
Závod se jel v  těžkých podmín-
kách, závodníci se stále vyšším 
startovním číslem měli trať čím 
dál více poznamenanou vyjetý-
mi koryty. To si vyžádalo mno-

ho pádů, bohužel se nevyhnuly 
ani našim závodníkům. Spadla 
Zuzka Rašovská i Filip Vošmera, 
kteří do cíle nedojeli, Hanka Kr-
čálová přisedla, ale pokračovala 
v jízdě a nakonec z toho bylo ni-
kým nečekané 9. místo. 
Umístění dalších závodníků:
Veronika Švandová 16., Tomíno 
Malec 17., Barbora Fischer 15.
V  konečném pořadí se Ski klub 
VM také neztratil. Celkem jsme 
měli 5 zástupců v  první desítce- 
Sára Krbečková byla 8., Karolína 
Balejová, Natálie Malcová, Fi-
lip Vošmera a  Tamara Bočková 
byli devátí. Všem patří gratulace 
a poděkování za úspěšnou repre-
zentaci.
Poděkování patří také všem zá-
vodníkům našeho oddílu, kteří se 
během zimy vydali do hor změřit 
své síly s  jinými lyžaři, než jaké 
známe z Vysočiny. Díky patří pře-

devším šestici závodníků – Káji 
Balejové, Natce Malcové, Zuzce 
Rašovské, Sáře Krbečkové, Ta-
maře Bočkové a Tomínovi Malci, 
kteří odjeli všech 6 závodů POH. 
Zapomenout poděkovat nesmíme 
ani našim trenérům a  rodičům 
pomocníkům, bez kterých by zá-
vodníci těžko něčeho dosáhli.
Letošní 9. ročník Poháru Orlic-
kých hor je za  námi, všichni se 
těšíme na 10. ročník, ale teď pře-
devším na zasloužený odpočinek.

-id-

Lyžaři ski klubu jeli finále Orlického 
poháru v Říčkách FC VM B – Slavoj Polná B 0:6 (0:3)

Rozhodčí: Stanislav Štefka – Milan Žanda. Diváci: 10. Branky: Hosté 
(12. pen.), (39.), (41.), (50.), (75.), (82.). Sestava: Kruba – Malec, Polák, 
Halámek, Maloušek – Vítek – Nevoral, Ráček, Bradáč, Benda – Liška. 
Náhradníci: Řeháček, Dostál, Bublan.
Generálku před prvním jarním zápasem jsme hráli poprvé na přírodní 
trávě v Hodově proti Polné B. Hráči otestovali po velmi dlouhé době pří-
rodní trávu, ale bohužel nebyli s  tímto povrchem kamarádi. Polná dis-
ponovala převážně staršími a zkušenými hráči. Zápas se mi komplexně 
hodnotí těžko, protože jsme hráli všichni tragicky a náš výkon by nestačil 
ani na okresní přebor. Hráči, kteří patřili vždy k  tahounům, tak se jim 
vůbec nedařilo. Soupeř nás velice dobře presoval, ale my jsme si nevěděli 
rady. V zápase vázl pohyb na hřišti, protože jsme k zápasu přistoupili pro-
fesorsky. Dostali jsme velký příděl gólů a zaslouženě, protože si hráči musí 
uvědomit, že takhle se v soutěži nedá hrát. Je to velký vykřičník k prvnímu 
mistrovskému utkání, které se hraje v neděli v Nové Vsi.

Benfika ukončila přípravu
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Krajský přebor Vysočiny
TJ Třebíč D – Spartak VM A 
2598:2592 * 6:2
Michálek 375:448 Baloun
Lenz 458:402 Lavický Ji.
Dobeš 479:474 Lavický B.
Vojtková 442:399 Kováč
Brátka 437:418 Starý
Kasáček 407:451 Mička
Krajská soutěž Vysočiny – B
Spartak VM C – Spartak VM B 
1540:1575 * 3:3
Badalík 386:374 Lavický F.
Bača 341:402 Trnka
Krejska 391:385 Fajmonová
Weiss 422:414 Mička

-sta-

TK Autocolor Oslavice A – TJ 
Ostrov nad Oslavou 10:8
Body: Borůvka Vítězslav 3, Jašek 
Petr 2, Kupka Jiří 2, Bazala Milan 2
TK Autocolor Oslavice B – TJ 
Sokol Nové Veselí 15:3
Body: Jaša Jaroslav 4, Trutna Ja-
roslav 4, Klusáček Patrik 4

-šou-

stolní tenis

-šid-
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kdy a kam

Na  fotbal na  Tržiště (v  případě 
nepříznivého počasí na  umělou 
trávu) v neděli 29. března v 10.15 
FC VM muži A  – Bystřice nad 
Pernštejnem
Na  házenou do  haly za  Světlou 
v  sobotu 28. března ve  13.00 2. 
liga M starší dorostenky – Jiskra 
Havlíčkův Brod; v  15.00 2. liga 
M mladší dorost – TJ TŽ Třinec; 
v 17.00 2. liga JM muži – TJ Fatra 
Slavia Napajedla

FC VM – TJ FS Napajedla 3:0 
(2:0)
Střelci: 2. Smejkal, 35. Simr, 87. 
Polanský. Rozhodčí: Nejezchleb, 
Hlubinka, Mayer. Sestava FC 
VM: Invald – Mucha Z., Mucha 
P., Šimáček, Krejčí – Bouček, 
Smejkal, Berka (75. Souček), 
Durajka (84. Polanský), Vyskočil 
(66. Pokorný) – Simr, na  lavič-
ce Simandl, trenér Smejkal. ŽK: 
Bouček – Postava, Havránek. Di-
váci: 210. Nejlepší hráči: Durajka, 
Invald – Postava.
Do  utkání vstoupili lépe domá-
cí, když po faulu na Pavla Simra 
rozehrál přímý kop Roman Du-
rajka, odražený míč se dostal 
k  Michalovi Boučkovi, který 
poslal pěkný centr do  vápna, 
kde se prosadil střelou k tyči Eda 
Smejkal, 1:0. Hosté odpověděli 
hned z protiútoku, kdy po roho-
vém kopu trefil břevno domácí 
brány Ouroda. Ve 4. min pronikl 
po křídle Postava, domácí bránu 
však těsně minul. V  5. min se 
po  rohovém kopu Romana Du-
rajky dostal k zakončení hlavou 
Zdeněk Mucha, ale bránu také 

těsně minul. Ve 13. min ve váp-
ně zakončoval Postava, Roman 
Invald si s  ním poradil. V  15. 
min se ocitl po  rohovém kopu 
Romana Durajky sám v  malém 
vápně Patrik Mucha, centrovaný 
míč však přesně netrefil a bránu 
minul. V  17. min našel Michal 
Bouček na  hranici vápna Pavla 
Simra, ten se však uvolnit do za-
končení nedokázal. Ve  22. min 
zahrál přímý kop Roman Duraj-
ka, našel hlavu Pavla Simra, ale 
ten hostující bránu minul. Ve 23. 
min ponechal rozhodčí po faulu 
Michala Boučka hostům výho-
du, tvrdá rána Havránka orazít-
kovala domácí tyč. Ve  26. min 
našel Pavel Simr nabíhajícího 
Zdeňka Muchu, jeho střelu do-
kázala hostující obrana zablo-
kovat. Ve 33. min se dostal k za-
končení Kaštánek, Roman Invald 
byl však na  místě. Ve  35. min 
zahrál přímý kop Roman Duraj-
ka na zadní tyč, Honza Šimáček 
sklepl míč k  Pavlovi Simrovi, 
a  ten potvrdil pověst kanonýra, 
2:0. V závěru poločasu hosté při-
tlačili domácí před jejich vápno, 

ale střela Kováře domácí bránu 
minula a se zakončením Postavy 
si Roman Invald poradil. A  tak 
odcházeli do kabin spokojenější 
domácí hráči. 
Úvod druhého poločasu patřil 
opět hostům. Byli důraznější 
v  osobních soubojích, přesněji 
kombinovali, ale v zakončení se 
jim nedařilo. Ve  49. min Bejt-
kovský bránu po  přímém kopu 
přestřelil. V  50. min uvolnil 
Eda Smejkal na  hranici vápna 

Romana Durajku, ten však Za-
vadila neprostřelil. V 52. min se 
uvolnil Pavel Simr, v  pádu brá-
nu hostů přestřelil. V 54. min se 
po  přímém kopu a  střele hostů 
vyznamenal svým zákrokem 
Roman Invald, který vytáhl ne-
bezpečnou střelu na rohový kop. 
V  55. min se po  dlouhém pasu 
dostával do  šance Eda Smejkal, 
ale gólman Zavadil míč těsně 
před ním zachytil. V  následují-
cích minutách zahrávali hosté 

sérii rohových kopů, prosadit 
se však z nich nedokázali. V 74. 
min se dostal k  zakončení Ko-
vář, domácí gólman byl však 
pozorný. V 76. min uvolnil Eda 
Smejkal Patrika Pokorného, jeho 
střela na  zadní tyč bránu hostů 
jen těsně minula. V  85. min se 
dostal k zakončení hlavou po ro-
hovém kopu Večeřa, bránu však 
přestřelil. V 87. min se ve vápně 
uvolnil Jirka Polanský a dokázal 
překonat Zavadila 3:0. V 88. min 

našel Michal Bouček nabíhají-
cího Pavla Simra, ten však trefil 
hlavou jen tyč brány hostů. Tři 
divizní body tak zůstaly doma, 
i  když hosté byli domácím vy-
rovnaným soupeřem. 
„Jsem rád, že se nám vstup 
do  divizního jara výsledkově 
podařil, jelikož jsme na  tom 
po  posledních přípravných 
utkáních nebyli nejlépe. I  přes 
časté nepřesnosti v  naší hře se 
nám v utkání podařilo připravit 
dostatek brankových příležitostí 
a  některé z  nich proměnit, což 
vedlo k  našemu vítězství,“ oko-
mentoval výsledek trenér Libor 
Smejkal.
1. Vel. Meziříčí 17 12 4 1 44:10 40
2. Havl. Brod 17 10 3 4 34:27 33
3. Vikt. Otrokovice 17 8 6 3 28:19 30
4. Bystřice n. P. 17 8 5 4 30:22 29
5. Stará Říše 17 8 3 6 18:20 27
6. Vrchovina 17 8 2 7 22:19 26
7. Hodonín 17 7 3 7 26:20 24
8. Rosice 17 5 8 4 23:17 23
9. Mutěnice 17 7 1 9 23:34 22
10. Polná 17 4 7 6 30:25 19
11. Žďár n. S. 17 5 3 9 19:19 18
12. Blansko 17 4 6 7 16:30 18
13. Tasovice 17 5 3 9 15:29 18
14. Pelhřimov 17 4 5 8 17:29 17
15. Uh. Brod 17 3 6 8 15:27 15
16. Napajedla 17 4 3 10 18:31 15

Fotbalisté v prvním jarním mistrovském utkání doma zvítězili

-myn-

První gól z kopačky Eduarda Smejkala v bráně Napajedel. Foto: Antonín Dvořák

2. liga mužů Morava jih, 17. kolo
TJ Sokol Telnice – TJ Sokol VM 
27:30 (13:14)
V  17. kole zajíždělo družstvo 
mužů do  telnické nafukovací 
haly. U  soupeře bojujícího o  zá-
chranu se nikdy nehraje lehce, ale 
naše družstvo potvrdilo roli lídra 
soutěže a domácí Telnici přehrá-
lo, i  když vítězství se nerodilo 
lehce.
Od  úvodních minut byli aktiv-
nější domácí a po šesti minutách 
hry svítilo na ukazateli skóre 3:1. 
Naši hráči se sžívali s  tmavou 

nafukovačkou a  nepříjemným 
povrchem, což zvládli do 13. mi-
nuty, kdy se poprvé ujali vedení 
4:5. V  této pasáži dostal přímou 
červenou kartu za  „klukovské“ 
oplácení Miloš Necid. Ovšem 
oslabení jsme zvládli a  udržo-
vali si nejtěsnější vedení. Sou-
peř se svojí typickou hrou tlačil 
do brankoviště, což mělo za pří-
činu více vyloučených na  naší 
straně. Naše spojky Pavel Strašák 
a  Roman Matušík byly střelecky 
při chuti a udržovaly mírné vede-
ní až na poločasové skóre 13:14.

V  úvodu druhé půle si Telnice 
na chvíli půjčila vedení (15:14), 
pak už bylo naše družstvo lepším 
týmem a  budovalo si postupně 
náskok, který byl v  52. minutě 
již pětibrankový 20:25. Ve chvíli, 
kdy byl na  naše spojky vyvíjen 
větší tlak, přidali po jedné či dvou 
brankách i  ostatní hráči. Domá-
cí díky dvojnásobné přesilovce 
dokázali snížit na 26:28. Ale naši 
hráči zabojovali a  i  ve  čtyřech 
hráčích v poli skórovali a tím de-
finitivně, minutu před koncem, 
zlomili odpor houževnatě hrají-

cích domácích. Drama v  závěru 
se tak nekonalo a mohli jsme sla-
vit vítězství 27:30.
Trenér Vaverka hodnotil utkání 
pozitivně: „Dnes se nám podaři-
lo v druhé půli vybudovat dosta-
tečný náskok, který byl pro závěr 
utkání důležitý a  zvládli jsme 
ho bez nervů. Bohužel se nám 
dnes, při absenci Jirky Kaštana, 
nepodařilo hrát rychle dopředu. 
Kdyby se nám to podařilo, mohlo 
to být snadnější, takhle jsme se 
na vítězství více nadřeli.“
Další dva body znamenají opět 

navýšení vedení na  čele tabul-
ky na  šest bodů před druhými 
Ivančicemi. Za  týden čeká naše 
družstvo těžký souboj s  třetími 
Napajedly.
7m hody 5/3:4/4, vyloučení 3:9 
navíc ČK z  VM Necid a  Živčic, 
diváků 63. Sled branek: 3:1, 4:5, 
6:7, 9:11, 11:13, 13:14, 15:17, 
18:21, 20:25, 23:27, 26:28, 27:30.
Sestava a  branky: Kotík Libor, 
Poul Ondřej – Strašák Pavel 
(10/4), Matušík Roman (10), 
Bezděk Jakub (4), Pavol Živčic 
(2), Večeřa Vítězslav (1), Kubiš 

David (1), Lečbych Jan (1), Babá-
ček Petr (1), Kříbala Pavel, Pavliš 
David, Necid Miloš, trenér Vav-
erka Vlastimil, vedoucí družstva 
Vodák Petr.
2. liga Morava jih
1. V. Meziříčí 17 14 1 2 504:440 29
2. Ivančice 17 11 1 5 453:405 23
3. Napajedla 17 9 2 6 527:491 20
4. Juliánov 17 9 2 6 485:456 20
5. Hustopeče 16 8 2 6 466:425 18
6. Maloměřice 17 8 0 9 465:465 16
7. Prostějov 16 5 5 6 463:454 15
8. Brno B 17 7 1 9 523:527 15
9. Kostelec n. H. 17 7 0 10 455:446 14
10. Telnice 17 4 3 10 419:472 11
11. Kuřim 17 5 1 11 435:528 11
12. Bohunice B 17 4 2 11 413:499 10

Házenkáři přivezli body z Telnice

-šid-

2. liga žen Morava A – 6. kolo 
SK UP Olomouc – TJ Sokol VM 
25:33 (9:15)
Během krátké doby se naše há-
zenkářky opět potkaly se soupeř-
kami z Olomouce. Opět jsme byly 
v  okleštěné sestavě, a  opět se nám 
podařilo jednoznačně zvítězit roz-
dílem osmi branek.
V neděli odpoledne zajíždělo naše 
družstvo žen na zápas do Olomou-
ce. V této hale se nám dlouhodobě 
nedaří, a  to jsme tentokrát chtěly 

změnit. Vstup do  utkání se nám 
po  dlouhé době podařil. Během 
tří minut jsme jednoduše vsítily 
tři branky a na obraně se nám také 
dařilo. Postupem času se hra více 
vyrovnala, ale stále jsme v  útoč-
né části dokázaly skórovat buď 
z  delší vzdálenosti, nebo rychlý-
mi přechody do  útoku. Na  obra-
ně se nám dařilo bránit hráčky 
na  postu spojek, ale občas nám 
utíkala hra přes křídla. V  prvním 
poločase ovšem naše děvčata pra-

covala spolehlivě, a  proto v  polo-
čase vedla rozdílem šesti branek.
Druhý poločas byl již mnohem 
vyrovnanější. Soupeřky začaly 
osobně bránit naši nejlepší střel-
kyni Ivu Záviškovou a  nám chví-
li trvalo, než jsme se s  tou hrou 
srovnaly. Bohužel jsme v této části 
hry začaly kupit technické chyby 
a polevilo se i v obraně. Proto jsme 
soupeřkám umožnily v 16. minutě 
dotáhnout se na  rozdíl tří branek 
21:24. Naštěstí to naše hráčky na-

koplo a  postupně se hra zlepšila 
a posledních deset minut jsme do-
hrávaly již v poklidu a zvítězily jas-
ným rozdílem osmi branek 25:33.
V  tomto zápase nás může těšit, 
že nedošlo k  žádnému dalšímu 
zbytečnému zranění. Hráčky 
opět v okleštěné sestavě pouze se 
dvěma typickými spojkami doká-
zaly podat dobrý výkon. Teď nás 
čeká třítýdenní pauza a poté výlet 
do Paskova na půdu posledního. 
7m hody 3/3:2/3; vyloučení: 3:3, 

počet diváků 36. Sled branek: 0:3, 
3:8, 5:10, 7:14, 9:15, 12:18, 15:21, 
17:23, 21:24, 23:29, 25:33. Sesta-
va a branky: Babáčková Marcela, 
Vávrová Michaela – Závišková 
Iva (8), Stará Veronika (6/1), 
Zbožínková Lucie (6/1), Koude-
lová Eliška (6), Horečková Eliška 
(4), Pacalová Lenka (1), Studená 
Kateřina (1), Škrdlová Renata 
(1), trenér Šidlová Jana, vedoucí 
družstva ing. Tvarůžek Stanislav.

-jl-

Házenkářky byly i napodruhé proti Olomouci vítězné

Sjezdovka na Šacberku u  Jihlavy 
pořádala tuto neděli finálový zá-
vod Lyžařského poháru Vysočiny 
a pro většinu lyžařů byl tento zá-
vod také posledním v této sezoně. 
Naši závodníci vyjeli opět v hoj-
ném počtu, závodilo se od myšá-
ků až po dospělé. 
Místní HB Ski Team pozval na tuto 
akci vzácnou návštěvu – našeho 
nejúspěšnějšího lyžaře současnos-
ti Ondřeje Banka. Ondra nejen 
že podepsal všechny diplomy, ale 
s  úsměvem podepisoval i  vše, co 
mu děti přinesly – od helem přes 
čepice až po lyže. Následně předá-
val těm nejlepším ceny.

Za Ski klub to byla Karolína Ba-
lejová (3. místo), Natálie Malcová 
(2. místo), Žaneta Vrábelová (3. 
místo), Marek Peštál (1. místo), 
Hanka Vrábelová (2. místo) a Te-
reza Neumanová (3. místo). Další 
umístění v  první šestce: Myšáci: 
Jan Bartoš (4.). Přípravka: Dana 
Harvey (4.). Předžactvo: Zuzana 
Rašovská (5), Tadeáš Bíbr (5.), 
Martin Vondráček (6.). Mladší 
žáci: Sára Krbečková (4.), Hanka 
Krčálová (5.), Jan Vondráček (4.). 
Starší žáci: Tamara Bočková (5.). 
Kategorie Family: Natálie a  To-
máš Malcovi (5.). Všem gratulu-
jeme.

Proběhl finálový závod lyžařského poháru Vysočiny

Text a foto: -id-

Oddíl házené Tělocvičné jednoty Sokol Velké Meziříčí zve do svých 
řad chlapce a děvčata narozené 1998–2008 se zájmem o pohyb. Pra-
videlné tréninky dívky pondělí a středa 15.00–19.30, chlapci úterý a 
čtvrtek 16.00–17.30 ve sportovní hale za Světlou.


