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Starosta města Velké Meziříčí
vás srdečně zve na

který se koná v sobotu 19. ledna 2008 v Jupiter clubu.
Zahájení plesu je ve 20 hodin.

K tanci a poslechu hraje hudební skupina M.E.Š.
(velký sál) a Horňácká cimbálová muzika Petra Galečky
(výstavní síň).

Vstupenky s místenkou je možno zakoupit v informačním centru na 
městském úřadu ve Velkém Meziříčí v pracovní dny
v době od 8 do 15 hodin.                                 Ing. František Bradáč

Střední škola řemesel a služeb Velké Meziříčí, Hornoměstská 35, 594 12

nabízí pro školní rok 2008/2009 tříleté obory vzdělání:

Automechanik, Opravář zemědělských strojů,
Kuchař-číšník pro pohostinství, Provoz služeb,
Obráběč kovů, Zámečník, Elektrikář, Zemědě-
lec-hospodyňka, Pekař-pekařka, Řezník-uzenář, 
Mlékař, Zedník, Mechanik elektrotechnických 

zařízení, Krejčí
a dále možnost nástavbového studia – denní i dálkovou formou

pro všechny absolventy tříletých oborů vzdělání 

Podnikání
Možnost ubytování a stravování ve vlastních prostorách školy.

Tel.: 566 523 241, 42
e-mail: skola@ssrsvm.cz

www.ssrsvm.cz

Zrušená autobusová linka
bude obnovena.

Zatím jen na zkušební dobu
S prosincovou změnou jízdního řádu autobusových linek se někteří oby-

vatelé našeho regionu dočkali nemilého překvapení. Jihlavská společnost 
ICOM transport omezila spoje mezi Velkým Meziříčím a Brnem. V praxi 
to vypadá tak, že autobus, který jezdil z Brna do Velkého Meziříčí a nazpět 
v pracovní dny mezi dvanáctou až patnáctou hodinou nyní funguje jenom 
v pátek, ve zbývajících čtyřech pracovních dnech byl zrušen úplně.

Omezení se nejvíce dotklo obyvatel obcí na trase Velké Meziříčí, Jablo-
ňov, Ruda, Nové Sady a Velká Bíteš, kteří této linky využívali k cestě do 
zaměstnání. Dopravce k takové zásadní změně vedlo vlastní vyhodnocení 
vytíženosti spoje s výsledkem ztrátovosti. Vzhledem k tomu, že zmíněný 
spoj není zařazen do základní dopravní obslužnosti kraje Vysočina, kraj 
tudíž jeho ztrátovost ani nedoplácel. Dotčené obce požadují znovuzavedení 
spoje. „Oslovili jsme obce na trase, vedle Rudy tedy Velké Meziříčí, Velkou 
Bíteš, Jabloňov a Nové Sady,“ sdělil starosta Rudy Karel Dvořák, „a se 
všemi kromě Nových Sadů jsme se dohodli na jednotném postupu. Požádali 
jsme o obnovení linky.“ Ze společných jednání s dopravcem a s odborem 

dopravy ve Velkém Meziříčí vyplynulo zavedení půlročního zku-
šebního provozu. Starosta František Bradáč vysvětlil, že první tři 
měsíce zkušebního provozu zatím budou hradit obce coby žada-
telé a další tři měsíce kraj Vysočina. „Velké Meziříčí tak přispěje 
částkou asi 13 tisíc korun,“ doplnil starosta. Dopravce výsledek 
jednání potvrdil. „Situaci jsme již řešili, provoz uvedené linky bude 
obnoven 21. ledna 2008 na prozatímní půlroční zkušební dobu,“ 
informovala Lenka Dostálová, personální ředitelka společnosti 
ICOM transport Jihlava. Po uplynutí této doby kraj Vysočina 
vyhodnotí rentabilitu linky. V případě splnění kritérií rozhodne 
o jejím možném zařazení do základní dopravní obslužnosti kraje 
s tím, že by případnou ztrátu hradil.                Martina Strnadová

Minulý týden se v celé naší ze-
mi vydaly skupinky koledníků po 
Tříkrálové sbírce, kterou pořádala 
Česká katolická charita. Vybrané 
peníze slouží pro nemocné, posti-
žené či jinak potřebné lidi. Rovněž 
v našem městě a okolí chodili o ví-
kendu, především v neděli 6. ledna, 
tedy přesně na den Tří králů, koled-
níci s vedoucími skupinek a do za-
pečetěných kasiček vybírali peníze. 
Těch se v kasičkách z našeho města 
sešlo celkem 190.775 Kč. (Podrob-
ný seznam uvádíme na straně 6.)
Na Tři krále končí doba vánoční

Svátkem Zjevení páně, neboli Tří 
králů, končí doba vánoční. V lido-

Koledníci chodili po tříkrálové sbírce

Ve městě vybrali 190.775 Kč
vých zvycích se na křesťanském 
Východě světí voda a žehnají řeky. 
Ve střední Evropě je zvykem žehná-
ní domů. Koledníci na veřeje domů 
píší svěcenou křídou písmena C † 
M † B a příslušný letopočet, v naší 
zemi to jsou písmena K † M † B. 
Ta jsou spojována s počátečními 
písmeny mudrců (Kašpar, Me-
lichar a Baltazar), kteří se přišli 
do Betléma poklonit narozenému 
Ježíši. Ve skutečnosti jde o latin-
ský nápis Christus mansionem 
benedicat – Kristus žehnej tomuto 
domu – a mezi písmeny se nepíše 
plus, ale křížek.

Iva Horká

Kniha je rozprodána, připravuje se dotisk
Sedm set padesát kusů knihy »Velké Meziříčí v zrcadle dějin« zmizelo 

z prodejních pultů před Vánocemi, a to během necelých tří týdnů. O pub-
likaci mapující historii Velkého Meziříčí od prvních zmínek o městě až 
do současnosti, doplněnou množstvím fotografi í, byl mezi lidmi obrovský 
zájem. Na mnohé se proto ani nedostalo. „Ohlasy na knihu mám pozitivní, 
lidem se líbí. Mnohé překvapilo, že je tak čtivá,“ uvedl s potěšením sta-
rosta František Bradáč. První vydání sice čítalo tisíc kusů, ale k prodeji 
bylo určeno právě těch sedm set padesát výtisků. Zbytek byl vyčleněn na 
připravované oslavy města a další příležitosti. Radnice proto připravuje 
dotisk, který by měl být hotov během tří měsíců. Dotisk vyjde v nákladu 
tisíc pět set kusů a bude se prodávat za stejnou cenu jako první vydání, 
tedy za 600 korun. Kniha, která normálně vychází na necelých tisíc ko-
run, je dotována městem. „Objevili se i tací, kteří mají zájem o vydání 
v reprezentativní kožené vazbě, jež si město nechalo udělat pro zvláštní 
příležitosti a není určeno k prodeji,“ informoval František Bradáč a dodal, 
„rozhodli jsme se těmto zájemcům vyjít vstříc.“ 

Zájemci o knihu v reprezentativní kožené vazbě se mohou přihlásit na 
informačním centru města v budově radnice do 15. února 2008. Zde se 
zapíší a složí zálohu 1.000 korun, přičemž kniha bude stát asi 1.600 korun. 
Toto vydání totiž nebude dotováno, a navíc – kožená vazba je pochopitelně 
dražší. Podle množství zájemců pak město objedná i přesný počet kusů 
a konečná cena bude upřesněna. Ofi ciálně bude kniha o historii Velkého 
Meziříčí představena zítra v městské knihovně. „Tato akce je však určena 
výhradně pro pozvané hosty a ne pro veřejnost,“ zdůraznil starosta s tím, 
že podobná prezentace pro veřejnost proběhne pravděpodobně na jaře 
letošního roku.                                                            Martina Strnadová

Na poslední cestě doprovodily stovky lidí 
12. ledna 2008 Mons. Ludvíka Horkého, kte-
rý zemřel v nedožitých pětadevadesáti letech 
5. ledna 2008. Rozloučení se konalo v kated-
rále sv. Petra a Pavla v Brně minulou sobotu 
dopoledne. Přítomni byli 4 biskupové, 2 opati, 
rakouský prelát z Vídně, členové kapituly, ře-
holní sestry z různých řádů a spousta dalších 
a dalších. Po zádušní mši byly tělesné ostatky 
apoštolského protonotáře, děkana a preláta 
Královské stoliční ka-
pituly sv. Petra a Pavla 
v Brně L. Horkého, ro-
dáka z Rudy u Velkého 
Meziříčí, uloženy do 
kanovnické hrobky na 
brněnském Ústředním 
hřbitově.

Mons. Ludvík Horký 
se narodil 15. září 1913 
v Rudě. Maturoval na 
klasickém gymnáziu 
v Brně, kde také v letech 
1934–1939 absolvoval 
bohoslovecké učiliště. 
Na kněze byl vysvěcen 
5. 7. 1939 taktéž v Brně. 
Dva roky působil jako 
kaplan v Dačicích, dále 
také jako kurát (vojen-
ský kaplan – pozn. red.) 

v Psychiatrické léčebně v Brně-Černovicích. 
Po druhé světové válce učil na gymnáziu 
v Břeclavi, přitom vystudoval Filozofi ckou 
fakultu brněnské Masarykovy univerzity. Od 
roku 1954 do roku 1963 byl farářem při ka-
tedrále na Petrově, vzápětí se stal kanovníkem 
Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla 
v Brně a v roce 1972 byl jmenován prvním 
prelátem a děkanem kapituly. Osmnáct let 
(1972–1990) stál v období sedisvakance 

v čele brněnské diecéze 
jako její administrá-
tor. V dubnu 1990 byl 
jmenován biskupským 
vikářem a v témže roce 
ho papež Jan Pavel II. 
jmenoval apoštolským 
protonotářem.

Ludvík Horký obdržel 
řadu vyznamenání ze 
zahraničí, zejména Vel-
ký zlatý kříž za zásluhy 
o Rakouskou republiku 
a Zlatý komturský kříž za 
zásluhy o dobré soused-
ské vztahy mezi Dolním 
Rakouskem a Moravou.

Zpracovala:
Iva Horká

(Blíže k tématu též na 
straně 3 a 4.)

Věřící se rozloučili s prelátem Horkým

Mons. Ludvík Horký v roce 2003 u příležitosti 
oslavy svých 90. narozenin v Rudě. 

Foto: archiv redakce Velkomeziříčska

DNES: SEZNAM POUTÍ!
na straně 6

Velké Meziříčí bylo mezi osmi 
městy, která se představila v rám-
ci krajské prezentace na letošním 
největším veletrhu cestovního 
ruchu v Brně RegionTour. Ten se 
konal minulý týden od čtvrtka do 
neděle. Zástupci našeho města na 
něm prezentovali novou knihu Vel-
ké Meziříčí v zrcadle dějin a kraj 

Publikace o Velkém Meziříčí
slavila na veletrhu úspěch

V kožené vazbě ji od starosty dostal hejtman i prezident NKÚ

Vysočina uvedl ve známost novou 
organizaci cestovního ruchu 
Vysočina Tourism. Obě novinky 
byly na veletrhu představeny s pl-
nou parádou, „krajskou cestovku“ 
hejtman a radní dokonce pokřtili 
vodou ze dvou pramenů. Publikace 
o Velkém Meziříčí byla na stánku 
našeho města doslova hitem, nad-

šení neskrýval ani hejtman kraje 
Vysočina Miloš Vystrčil a prezi-
dent Nejvyššího kontrolního úřadu 
(NKÚ) František Dohnal, bývalý 
hejtman našeho kraje. Oba totiž do-
stali od starosty F. Bradáče knihu 
v reprezentativní kožené vazbě.

Iva Horká
(Pokračování na straně 2.)

Starosta Velkého Meziříčí František Bradáč (uprostřed) drží v rukou novou knihu „Velké Meziříčí v zrcadle 
dějin” v kožené vazbě a ta v obyčejném vydání je v rukou místostarosty Josefa Komínka. Obě verze prezentovali 
na veletrhu v Brně minulý týden. Zítra bude dílo představeno v knihovně. Akce je ale určena pouze pro pozvané 
hosty.                                                                                                                                            Foto: Iva Horká
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OKÉNKO RADNICE

Zprávy z jednání Rady města z 9. 1. 2008
 1. Rada města schválila následující rozpočtová opatření:
 1. Zdroj: 26 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
  Rozdělení: 26 tis. Kč – § 3639 vrácení přeplatku nájemného za 

uložení komunálního odpadu na skládku 
TKO za rok 2007 Technickým službám 
VM 

 2. Zdroj:  5 tis. Kč – § 3419 rezerva na sport
  Rozdělení:  5 tis. Kč – § 3419 dotace pro Stolní tenis Velké 
     Meziříčí 
  Účel:   věcné ceny pro vítězné hráče 6. ročníku 

turnaje ve stolním tenisu „O přeborníka 
města Velké Meziříčí“

 3. Zdroj: 13 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
  Rozdělení: 13 tis.Kč – § 2212 práce provedené TSVM – úprava 
     zábradlí na ul. Sokolovská
 4. Zdroj:  6 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
  Rozdělení:  6 tis. Kč – § 3512 stomatologická pohotovost
     za čtvrté čtvrtletí 2007
 2. Rada města vzala na vědomí zprávu o vyúčtování mimořádného pří-

spěvku na regionální expozici poskytnutého příspěvkové organizaci 
Muzeum Velké Meziříčí v roce 2007. Souhlasila s převodem nevy-
čerpaných fi nančních prostředků ve výši 22.915,81 Kč na příjmový 
účet města v termínu do 20. 1. 2008. Tato částka zůstala nevyčerpána 
z původních 630 tis. Kč, kterou muzeu na přípravu regionální výstavy 
schválilo Zastupitelstvo města.

 3. Rada města souhlasila se zveřejněním záměru pronájmu 2. NP objektu 
na adrese Ostrůvek 288/2 ve Velkém Meziříčí ve prospěch Diecézní 
charity Brno – Oblastní charity Žďár nad Sázavou za účelem provo-
zování mateřského centra – veřejného prostoru pro rodiny s dětmi, 
ženy na mateřské dovolené a jejich děti.

 4. Společnosti ICOM transport a. s. zrušila od 9. 12. 2007 některé 
spoje mezi Velkým Meziříčím a Brnem a ponechala tyto spoje 
pouze v pátek. Snahou Velkého Meziříčí a obcí Jabloňov a Ruda je 
tyto zrušené spoje zachovat i v ostatní pracovní dny, tj. pondělí až 
čtvrtek. Vzhledem k tomu, že tyto spoje nebyly zařazeny do základní 
dopravní obslužnosti kraje Vysočina, souhlasila Rada města po pro-
jednání s výše uvedenými obcemi a krajem Vysočina se zavedením 
zkušebního tříměsíčního provozu na lince č. 760422, spoje č. 2 a 5 
v úseku Velké Meziříčí – hranice kraje Vysočina, i v ostatní pracov-
ní dny (tj. pondělí až čtvrtek) za předpokladu, že podíl na úhradě 
vzniklé ztráty bude pro město Velké Meziříčí činit maximálně 25 % 
a výše ztráty nepřesáhne částku 13.000 Kč. Podle pravidel kraje tři 
měsíce zkušebního provozu hradí žadatel, další tři měsíce uhradí kraj 
Vysočina. Po uplynutí zkušebního provozu budou zavedené spoje 
vyhodnoceny, splní-li kritéria pro zařazení do základní dopravní 
obslužnosti budou do ní krajem Vysočina zařazeny. 

 5. Rada města souhlasila s povolením uzavírání brány, která je osazena 
na místní komunikaci (schodišti) mezi domy č. 2 a č. 3 v ulici Pod 
Hradbami takto: v pátek od 20. hodiny do soboty 6. hodiny a v sobotu 
od 20. hodiny do neděle 6. hodiny. 

 6. Radě města byl předložen projekt na provedení dopravního značení 
ke změně organizace parkování na Náměstí a v ulici Novosady. Pro-
jekt je již odsouhlasen Okr. řed. policie ČR – DI Žďár nad Sázavou. 
Týká se časově omezeného parkování na vybraných místech v obou 
uvedených lokalitách. Realizace značení proběhne v jarních měsících 
letošního roku podle klimatických podmínek.

 7. Vzhledem k velkému zájmu obyvatel o knihu „Velké Meziříčí v zrca-
dle dějin“ rozhodla Rada města o dotisku této knihy v nákladu 1500 
kusů. Prodejní cena zůstane stejná – tj. 600 Kč/kus. Dále Rada města 
souhlasila se zveřejněním výzvy zájemcům o knihu v kožené vazbě. 
Zájemci se mohou hlásit na informačním centru do 15. 2. 2008 do 
13 hodin. Každý zájemce složí zálohu ve výši 1.000 Kč. Až podle 
počtu zájemců bude objednán příslušný počet knihy v tomto prove-
dení, předpokládaná cena knihy v kožené vazbě je cca 1.600 Kč/kus.

 8. Rada města souhlasila, aby byla uhrazena spotřeba vody za zimní 
období 2007/2008 naměřena dle faktury od Vodárenské a. s., max. 
do výše 5.000 Kč na hřišti v Kunšovci.

 9. Na příštím jednání Rady města proběhne výběrové řízení na místo 
ředitele/ředitelky Sociálních služeb města Velké Meziříčí. Přihlášku 
podali tři uchazeči.

10. Na vlastní žádost byli do Rady města pozváni zástupci fi rmy nkt 
cables Velké Meziříčí. Diskutovány byly záměry společnosti z hledis-
ka platného územního plánu města a jeho případné možné úpravy dle 
potřeb společnosti.                                        Ing. František Bradáč, starosta

Výzva k podání podnětů na změny
„Územního plánu města Velké Meziříčí“

Městský úřad Velké Meziříčí dává tímto možnost všem občanům, or-
ganizacím a vlastníkům pozemků podávat podněty na změnu územního 
plánu, tj. změny funkčního využití jednotlivých ploch.

V podnětu je třeba doložit vyplněný formulář s identifi kací žadatele, 
identifi kací plochy (pozemku), kterou chcete změnit, vlastnický vztah 
k pozemku, současné a navrhované funkční využití plochy (pozemku) 
a důvody pro změnu. Formulář je k dispozici na Městském úřadě Velké 
Meziříčí – oddělení územního plánování a na webových stránkách města.

Územní plán města Velké Meziříčí, který byl schválený v říjnu 2006, 
je uveřejněn na internetové adrese www.mestovm.cz

Své podněty adresujte na Městský úřad Velké Meziříčí – odbor výstavby 
a regionálního rozvoje nejpozději do 31. 1. 2008.

ANO pro Evropu, o. s. a Zastou-
pení Evropské komise v ČR si vás 
dovolují pozvat na veřejnou diskusi 
na téma Vzdělávání a mezikultur-
ní dialog v Evropské unii.

Debata proběhne v pátek 18. 
ledna 2008 od 14 do 16 hodin 
v Evropském domě, Jungmannova 

ul. 24, Praha 1.
Přednášejícími jsou Ján Figeľ, 

Alena Gajdůšková, Tomáš Ha-
lík, Ivan Wilhelm. Moderátorem 
setkání je Pavol Demeš, 

R.S.V.P. do středy 16. ledna 
e-mailem na registrace@ano-
proevropu.cz.                           -eu-

(Dokončení ze strany 1.)
Hejtman Vystrčil vyjádřil potě-

šení, že i kraj Vysočina byl jedním 
z těch, kdož na vydání uvedené pu-
blikace přispěl fi nančně, a to 100 
tisíci korunami. Celkové náklady 

se na tisíc kusů pohybovaly kolem 
necelého milionu. Prezident NKÚ 
Dohnal také neskrýval radost, 
protože má podle svých slov his-
torickou literaturu v oblibě. Nahlas 
pak přemítal, kdy si knížku pře-

Publikace o Velkém Meziříčí slavila na veletrhu úspěch
čte. „Když řeknu, že to bude letos, 
nebudu si klást nereálné cíle,“ 
odvětil na náš dotaz F. Dohnal. 
Ale kontrolu zmíněného díla ze 
své pozice prezidenta NKÚ prý 
provádět nebude. „To u knih ne-
dělám,“ dodal.

V expozici Vysočiny se u vlast-
ního stánku prezentovalo i naše 
město a v těchto místech tedy 
nechybělo ani vedení Velkého Me-
ziříčí. Starosta František Bradáč 
a místostarosta Josef Komínek na 
veletrh zavítali minulý týden ve 
čtvrtek. V ten den tam předsta-
vili novou knihu „Velké Meziříčí 
v zrcadle dějin“, kterou město vy-
dalo k 600. výročí udělení plných 
městských práv. Kromě toho byli 
přítomni také slavnostnímu křtu 
nové krajské organizace Vysočina 
Tourism, jehož se zhostil mimo jiné 
i hejtman našeho kraje Miloš Vystr-
čil a přítomní krajští radní. 

Kromě již zmíněného předsta-
vení knihy, o niž byl mimochodem 
velký zájem a sneslo se na její exis-
tenci mnoho pochvalných slov, se 
návštěvníci setkali s propagačními 
materiály o našem městě a okolí. 
Pochopitelně byl představen také 
týdeník Velkomeziříčsko, a to jak 
aktuální první číslo letošního roku, 
tak rozšířené čtrnáctistránkové 
vánoční vydání. Velkomeziříčský 
stánek měla pod patronací vedoucí 
živnostenského odboru Zdeňka 
Peterková, která pro náš týdeník 
uvedla, že z dalších doprovodných 
akcí, které se tam objevily, byly 
ukázky malování na hedvábí či ple-
tení z proutí. To bylo dílem klientů 
z Dětského střediska v Březejci, kte-
ří krajskou expozici, respektive Vel-
kého Meziříčí, obohatili po dva dny. 
Na závěr veletrhu se pak na našem 
stánku čepovalo kvalitní pivo z Ma-
lostránského pivovaru.  Iva Horká 

Oznamujeme rodičům, že zápis dětí do 1. tříd pro 
školní rok 2008/2009 se bude konat 

v pátek 8. února 2008 v době od 14 do 18 hodin.
Dotazníky k zápisu nebudou rozesílány. Rodiče si 

tyto dotazníky mohou vyzvednout v budově ZŠ Ko-
menského a to  u p. školníka v přízemí od pondělí 4. 2. 
do pátku 8. 2. od 8 do 15 hodin. V ostatních ZŠ budou 
rodiče tyto dotazníky vyplňovat přímo. Vezměte s se-
bou rodný list dítěte a průkaz totožnosti. Rodiče jsou 
povinni přihlásit své dítě k povinné školní docházce. 
K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2001 do 
31. 8. 2002, popřípadě ty děti, které měly odloženou 
povinnou školní docházku k 1. 9. 2007. Rodiče, kteří 
uvažují o odkladu školní docházky pro své dítě, toto 
sdělí zapisujícímu učiteli. Obecně závaznou vyhláškou 
města jsou vymezeny spádové obvody pro jednotlivé 
školy, které zaručují dítěti s trvalým pobytem přijetí 
do příslušné školy. Rodiče ovšem tohoto práva nemusí 
využít a mohou své dítě zapsat do libovolné školy, kde 
o jeho přijetí rozhodne ředitel podle svých kapacitních 
možností. Přednostně však musí vyjít vstříc dětem ze 
svého obvodu. Jednotlivé školy ve městě mají stano-
veny tyto spádové obvody:

Základní škola Velké Meziříčí, Sokolovská 
470/13:

Bezděkov, Boční, Čechova, Gen. Jaroše, Hřbitovní, 
K. Pánka, Moráňská, Nad Gymnáziem,  Poříčí, Poš-
tovní a Sokolovská.

Z lesa
zmizely klády
Způsobená škoda byla vyčíslena 

na částku 55.000 Kč. 
Ke konci uplynulého týdne došlo 

ke krádeži smrkové kulatiny z volně 
přístupné skládky dřeva v lesním 
prostoru, v místech zvaných U ob-
rázku, katastr obce Březejc. Nezná-
mý pachatel zde odcizil celkem 30 
m3 kulatiny v délkách 8 až 20 metrů 
a průměrech od 20 do 40 centime-
trů.          nprap. Václav Kučera

Zápis dětí do 1. tříd ZŠ 
Základní škola Velké Meziříčí, Oslavická 

1800/20:
Bezručova, Čermákova, Demlova, Družstevní, Em. 

Zachardové, Jižní, K Novému nádraží, Kolmá, Krš-
kova, Malá Stránka, Markova, Mírová, Na Vyhlídce, 
Na Výsluní, Nad Kunšovcem, Nad Sv. Josefem, Nad 
Plovárnou, Nad Tratí, Nádražní, Oslavická, Ostrůvek, 
Pionýrská, Pod Strání, Školní, Třebíčská, V Jirchářích, 
Ve Vilách, Zahradní a Zd. Vorlové.

Základní škola Velké Meziříčí, Školní 2055:
Arch. Neumanna, Fortna, Františkov, Fr. Stránecké, 

Hliniště, Hornoměstská, Jestřábec, Jihlavská, Jana Za-
hradníčka, K Buči, K Haltýři, K Novému světu, K Ra-
kůvkám, Karlov, Ke Třem křížům, Komenského, Kos-
telní, Krátká, Křenice-samota, Křižní, Lesní, Lipnice, 
Luční, Loupežník-samota, Mlýnská, Na Pískách, Na 
Spravedlosti, Nad Lalůvkou, Nad Pilou, Nad Sýpkami, 
Nábřeží, Náměstí, Nesměř-samota, Nová, Nová Říše, 
Novosady, Obůrka, Pod Hradbami, Pod Kaštany, Pod 
Lesem, Pod Sýpkami, Podhradí, Polní, Průmyslová, 
Příční, Příkopy, Radnická, Rozkoš, Skřivanova, Slepá, 
Sluneční, Sportovní, Strmá, Střední, Tichá, U Bašty, 
U Cihelny, U Elektrárny, U Statku, U Světlé, U Tržiš-
tě, U Vody, U Zlatého křížku, Uhřínovská, V Podloubí, 
V Potokách, Vrchovecká, Zámecká, Zámecké schody 
a Záviškova.

Ing. Pavel Stupka, 
vedoucí odboru školství a kultury

Vysočina oslovila i letos turistickou veřejnost na jednom z největších 
tuzemských veletrhů cestovního ruchu RegionTour v Brně. Stejně jako v mi-
nulých letech nabídla krajská expozice na brněnském výstavišti komplexní 
informace o strávení příjemné dovolené v našem regionu. O turistickou na-
bídku a služby týkající se servisu pro cestovní kanceláře se v kraji Vysočina 
nově od letošního roku stará krajská organizace cestovního ruchu Vysočina 
Tourism. Představení nové organizace cestovního ruchu Vysočina Tourism 
a jejích budoucích aktivit bylo jedním z nosných témat prvního výstavního 
dne letošního veletrhu cestovního ruchu RegionTour. „Nová příspěvková 
organizace kraje Vysočina se bude zabývat především koordinací rozvoje 
cestovního ruchu ve smyslu služby poskytované veřejnému i soukromému 
sektoru. Budoucí úloha nové organizace je spolupráce s podnikatelskými 
subjekty a maximální snaha orientovat se na organizaci informačních 
a servisních služeb pro turistický region Vysočina a na podporu prodeje. 
Má vytvořit postupně systém, který je obvyklý ve vyspělých turistických 
destinacích,“ popsala úlohu nové organizace Marie Černá, náměstkyně 
hejtmana pro oblast regionálního rozvoje. Novou krajskou příspěvkovou 
organizaci pomohla vtipně představit také výstřední rodinka z Vysoči-
ny (viz foto vpravo) , která se po celou dobu veletrhu domáhala po celém 
výstavišti informací o našem regionu a současně upozorňovala veřejnost 
na zajímavý doprovodný program. Překvapení z kufru, které kraj Vyso-
čina avizoval dle instrukcí, získaných od oné rodinky, nakonec oslovilo 
a potěšilo především gurmány. „Skvěle chutnající pomazánka z vysočin-
ských brambor měla jedinou chybu – došla již první den ve večerních 
hodinách. K dispozici jsme však dostali originál receptu,“ prozradila Eva 
Neuwirthová z krajského úřadu. Pro návštěvníky krajské expozice byla 
po celou dobu připravena zábavná vyhledávací soutěž o velice zajímavé 
a hodnotné ceny. „V různých expozicích regionálních partnerů vč. krajské 
měli návštěvníci za úkol vyhledávat místa s příznačnými symboly. Jejich 
vyhledání zanesli pomocí razítka do připravené hrací karty. Poslední den 
výstavy byly vyplněné karty slosovány a vylosovaní návštěvníci získali 
více než pět hodnotných cen,“ uvedla Jitka Mattyašovská z Vysočina 
Tourism. Vysočina vystavuje už od roku 2002 společně s městy svého 
regionu. I v letošním roce stánek svou turistickou expozicí obohatila 
města Žďár na Sázavou, Třebíč, Telč, Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Třešť, 
Jemnice, Moravské Budějovice, Bystřice nad Pernštejnem, Nové Město na 
Moravě, Chotěboř a Velké Meziříčí. Poslední dvě jmenovaná města navíc 
na veletrhu hned v prvních hodinách představila nové publikace o historii 
a lidových pověstech. Návštěvníky krajské expozice hned v prvním dnu 
veletrhu ke stánku lákala nejen rozšířená nabídka propagačních materiálů 
kraje a měst, ale i originální hudební produkce přímo šitá na míru letošnímu 
veletrhu v režii charismatického Petra Píši. „Jednorázové“ vystoupení na 
třímístném velocipedu, vyzdobeném charakteristickými znaky Vysočiny, 
mělo mezi návštěvníky mimořádný ohlas. Life produkce měla své kouzlo 
i v okamžiku výpadku elektrického proudu.                          Jitka Svatošová

Vysočina na RegionTouru představila novou agenturu 

Hejtman nakonec v kufru přece jenom něco „našel“ - novou krajskou 
cestovku Vysočina Tourism. Přihlížející ale dlouho napínal a stále opa-
koval, že tam asi nic nebude. Jako důkaz ukazoval prázdné přihrádky. 

Foto: Iva Horká 

Veřejná diskuze o vzdělání
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Na takzvaném t ř ík rálovém 
setkání se potkali starostové 
měst okresu Žďár nad Sázavou 
– tentokrát na radnici ve Velkém 
Meziříčí. Zavítali k nám tedy 
starostové Žďáru nad Sázavou, 
Nového Města na Moravě, Velké 
Bíteše a Bystřice nad Pernštejnem. 
Vzhledem k tomu, že se předsta-
vitelé zmíněných měst potkávají 
většinou na ofi ciálních místech, 
kdy na sebe nemají tolik času, 
toto setkání se konalo za účelem, 
aby si lídři měst spolu mohli více 

Program oslav v jubilejním roce 2008Starostové se sešli 
ve Velkém Meziříčí

Starostové měst okresu Žďár nad Sázavou, kteří se sešli tentokrát na rad-
nici ve Velkém Meziříčí. Zleva: Karel Pačiska (Bystřice n. P.), Miroslav 
Báňa (Vel. Bíteš), Zdeňka Marková (Nové Město n. M.), František Bradáč 
(Vel. Meziříčí) a Jaromír Brychta (Žďár n. S.).      Foto: Alena Hortová

popovídat. „Řeč se točila hlavně 
kolem problémů v komunální po-
litice,“ upřesnil starosta Velkého 
Meziříčí František Bradáč. Ten 
jako správný hostitel na závěr 
obdaroval návštěvu knihou„Velké 
Meziříčí v zrcadle dějin“ v mod-
rém obalu a pozval svoje kolegy 
na společný oběd do Jelínkovy 
vily. Každoroční setkání se koná 
pokaždé v jiném z pěti uvedených 
měst, ve Velkém Meziříčí to bylo 
zhruba před dvěma lety.

Iva Horká

Svědectví bezdomovců 
by možná pomohlo

Člověk by si řekl, že po všech negativních zkušenostech už budou lidé 
při prodeji svých nemovitostí opatrnější, ale není tomu tak. Reklama je 
holt všemocná kouzelnice, a přestože jsou z ní již všichni unaveni a sténají 
pod tíhou reklamních letáků ve svých poštovních schránkách, stále se 
nacházejí lidé, kteří věří, že jim někdo prodá dům zadarmo. Respekti-
ve, že bez znalosti problematiky je prodají sami lépe a levněji. V době 
četných exekucí, konkurzů a obtížné vymahatelnosti práva tak mnohdy 
riskují svůj celoživotní majetek a úspory. Možná, že vystoupení několika 
nešťastlivců v televizi, kteří nalákáni něčím podobným přišli o své byty 
a domy, by snad pomohlo širokou veřejnost přesvědčit o tom, že obchodu 
s nemovitostmi bychom měli věnovat opravdu velkou pozornost. Věty 
typu „Služby zadarmo“ nebo „Za prodej vám dáme fotoaparát, počítač 
nebo dovolenou na Kanárských ostrovech“ by nás mohly učinit ostražitý-
mi, že jde o velmi chytrý marketingový tah skrývající nějakou záludnost. 
Pozor na lákavé nabídky kanceláří skrytých za anonymitou velkoměsta či 
internetu, kterých poslední dobou výrazně přibývá. Kancelář se sídlem 
vzdáleným sto kilometrů vás nemá problém následně zažalovat za fi nanční 
plnění plynoucí ze smlouvy, které jste při podpisu vůbec netušili, respekti-
ve při zneužití fi nancí se nijak necítí přímo ohrožena na pověsti. Co dodat: 
NIC NENÍ ZADARMO! A právě jablko, které se navenek tváří tak lákavě 
a zdravě, zpravidla ukrývá největšího červa…                Ivana Dočkalová

Kraj Vysočina byl upozorněn na 
šíření nenávistných extremistických 
idejí a na informace o existenci 
organizovaných buněk „Národní 
odpor Havlíčkobrodsko“ a „Ná-
rodní odpor Jihlava“. Příslušný 
informační zdroj kromě jiného šířil 
text s uvedením termínů „praví čistí 
Češi“ v kontrastu s termínem „imi-
granti z rozvojových zemí“. Z textu 
nalezeného na internetových strán-
kách lze vysledovat snahu o veřejné 
podněcování k nenávisti k některé 
etnické skupině a také podněcová-
ní k omezování práv a svobod jejich 
příslušníků. Vzhledem k tomu, že 
uvedené skutečnosti mohou napl-
nit skutkovou podstatu trestného 
činu podněcování k nenávisti vůči 
skupině osobně nebo k omezování 
jejich práv a svobod, podal kraj 
Vysočina trestní oznámení na 
neznámého pachatele. „Na možné 
zneužití internetu k šíření nenávist-
ných idejí, jemuž je zapotřebí posta-
vit hráz za využití všech dostupných 
právních prostředků, jsem písemně 
upozornil i policejního prezidenta 
a ředitelství jihlavské i havlíč-
kobrodské policie. Informace byly 
předány také primátorovi statutár-
ního města Jihlava a starostkám 
měst Havlíčkův Brod a Světlá nad 
Sázavou, neboť činnost organizo-
vaných extremistických buněk se 

může týkat právě jejich území“, 
uvedl hejtman kraje Vysočina 
Miloš Vystrčil. Ten požádal po-
licejního prezidenta o prověření 
situace odborníky na extremismus 
i na zneužívání internetu k páchání 
trestné činnosti. Odbor sekretariátu 
hejtmana v současné době inten-
zivně prověřuje možnosti dílčího 
řešení problematiky extremismu 
prostřednictvím programu preven-
ce kriminality. Cílem krajských 
aktivit je zapracovat konkrétní 
opatření trvalého či dlouhodobé-
ho charakteru do připravovaného 
krajského programu prevence 
kriminality na roky 2009 až 
2011. „V České republice chybějí 
konkrétní rozsáhlejší zkušenosti 
s programy tohoto druhu, proto se 
kraj obrátí na ministerstvo vnitra 
s žádostí o náměty a doporučení, 
jak v těchto případech nejlépe po-
stupovat,“ doplnil Zdeněk Kadlec 
z krajského odboru sekretariátu 
hejtmana. Kraj Vysočina považuje 
za klíčové, aby kompetentní orgány 
včasně reagovaly na nové jevy v ob-
lasti extremismu. To je podmíněno 
zvyšováním efektivity spolupráce 
bezpečnostních složek a sdílením 
operativních poznatků včetně prů-
běžného zvyšování profesionality 
policejních specialistů v krajích.

Jitka Svatošová

Vzhledem k mimořádnému zpravodajství o úmrtí Mons. Ludvíka Hor-
kého z Rudy  jsme byli nuceni (kvůli nedostatku místa) posunout rozhovor 
s modelkou Terezou Sekničkovou, vítězkou prestižní mezinárodní soutěže 
World Top Model 2007, do příštího čísla. Všem čtenářům, kteří na něj 
čekali, se omlouváme. Ale nemusíte se bát, nepřijdete o něj a navíc v něm 
naleznete ještě více informací, než které jsme vám už přinesli v čísle před 
Vánocemi (44/2007) a také v minulém čísle našeho týdeníku.     -ivh-

  Foto: Iva Horká

Poslední pohřeb nejvyššího 
hodnostáře v naší diecézi byl před 
36 lety, koncem února 1972, kdy 
zemřel biskup Karel Skoupý. Byl 
jsem na něm jako mladý bohoslovec 
a dodnes si přesně pamatuji zimní 
Brno plné mužů a žen v církev-
ních hábitech, jediné tehdejší naše 
tři biskupy se státním souhlasem 
u oltáře a tři hosty ze zahraničí, 
kteří směli jen sedět a dívat se. 
Pamatuji také, jak bohoslovci zpí-
vali nové písně pod vedením autora 

jejich nápěvů, magistra Olejníka. 
Na závěr pohřbu se rozloučil a po-
děkoval za účast kanovník Ludvík 
Horký. Druhého dne byl zvolen 
jeho zástupcem. Podle církevního 
práva to mělo být nanejvíc na šest 
měsíců. Protáhlo se to na 18 let. 
Pak předal diecézi nově ustano-
venému biskupu Vojtěchovi. Sám 
byl jmenován prelátem, užíval svo-
body a poslední dny pozemského 
života prožil v blízkosti své rodné 
Rudy a svou duši odevzdal Stvo-

řiteli v Nemocnici svaté Zdislavy 
v Mostištích právě první sobotu 
měsíce ledna. Za týden ho pohřbil 
náš biskup. I po tolika letech jsem 
chtě nechtě srovnával. Na pohřeb 
přijeli ještě tři další biskupové, 
z toho dva rodáci z naší diecéze 
(Josef Koukl a Pavel Posád). Byli 
tam i dva opati (strahovský a no-
voříšský) ze stejného důvodu a dva 
hodnostáři z Rakouska. Brno zase 
ožilo dlouhými hábity v ulicích, 
mezi bohoslovci byl můj syno-

vec a zpěvy složené 
magistrem Olejníkem 
vedl profesor, který vy-
studoval ještě u něho. 
Biskup Vojtěch v ká-
zání připomněl život 
pana preláta. Začínal 
jako kaplan v ústavu 
pro choromyslné, kde 
bylo víc jak tisíc pa-
cientů, s nimž byl ve 
stálém kontaktu. Bylo 
to pro něho samozřej-
mě těžké, proto šel 
za svým nadřízeným 
prelátem Josefem 
Kratochvílem (svým 
krajanem, protože on 
se narodil v Oslavici, 
a vlastně svým před-
chůdcem, protože 

i tenkrát byla diecéze po smrti 
biskupa Josefa Kupky). Prosil ho, 
aby mu dal aspoň pár hodin nábo-
ženství s dětmi, aby se ze svého 
stálého styku s pacienty nedostal 
nakonec mezi ně. Dostal odpověď: 
„Máš tam svatostánek, to ti musí 
stačit!“ (Rozuměj: V modlitbě 
u svatostánku hledej a najdeš vše 
potřebné k držení vnitřního klidu, 
duchovního zdraví i nabrání no-
vých sil k věrnosti ve službě). Pak 
Otec biskup připomněl nelehkou 
dobu, ve které ř ídil 
diecézi za neustálého 
protitlaku tehdejších 
úřadů, i odvahu, s ja-
kou se snažil církev 
bránit. Kněží z jeho 
rodného děkanství 
pak vynesli rakev a na 
ústředním hřbitově, na 
centrálce – jak se v Br-
ně říká – ji po obřadech 
spustili do hrobky, kde 
je pochován i prelát 
Kratochvíl. Z pohřbu 
biskupa Skoupého v ro-
ce 1972 mně v paměti 
utkvělo zašumění plné 
nesouhlasu. Zaznělo po 
slovech biskupa Štěpá-
na Trochty, dlouhole-
tého vězně nacistic-

kých i komunistických kriminálů 
a pozdějšího kardinála. Tenkrát 
vyslovil přání, aby vláda dovolila 
papeži jmenovat co nejdříve nové 
biskupy na uprázdněný stolec nejen 
do Brna. Právě přitom vyzval lidi 
k modlitbám za naši vládu. To bylo 
tenkrát silné kafe, a proto ta reak-
ce. Už tehdy jako mladý bohoslo-
vec jsem se tomu divil. V Bibli nás 
Pán Ježíš vybízí dokonce k mod-
litbám za nepřátele a sv. Pavel 
k prosbám za představené. Dnes 

je všechno jiné, přibyly nám roky, 
nabyli jsme svobodu. Škoda, i ně-
kteří věřící se nechávají strhnout 
k nadávání na vládu, na úřady, na 
zkaženou mládež, prostě na všech-
no. Přitom pořád platí, že se máme 
modlit za své představené, světské 
i církevní, živé i zemřelé. I za ty, 
o kterých se píše výše. Pane, smiluj 
se nad nimi i nad námi. A žehnej 
nám. Naší církvi i vlasti. 

P. Jan Peňáz
Foto 2×: Vít Kobza

Na  pohřeb pana preláta Horkého se sjely stovky lidí

Vysočina se nesmíří s šířením rasové, 
národnostní a etnické nenávisti

Rozhovor s modelkou Sekničkovou příště

Rada města Velké Meziříčí v červnu 2007 schválila předběž-
ný rámcový program oslav 600 let udělení plných městských 
práv, které proběhnou letos. Na tomto základě přípravný vý-
bor jednotlivé záměry rozpracovává tak, aby byl defi nitivní 
rozsah oslav znám co nejdříve. 
– 1. 1. 2008 – půlnoční ohňostroj na náměstí 
– 17. 1. 2008 – slavnostní prezentace knihy „Velké Me-

ziříčí v zrcadle dějin“ v městské knihovně (pouze pro 
pozvané hosty)

– jaro 2008 – soutěže pro veřejnost: „Jakou barvu má naše město“ (li-
terární, fotografi cká a výtvarná)

– 3. 5. 2008 – hasičská soutěž „Memoriál Jaroslava Vaňka“ na náměstí. 
– 10 . 5. 2008 – slavnostní otevření regionální expozice o městě v muzeu 

a vyhlášení výherců soutěží „Jakou barvu má naše město“ 
– 30. 5. 2008 – koncert profesionální kapely na náměstí 
– 31. 5. 2008 – soutěž „4 klíče k velkomeziříčské bráně“ s historickým 

tématem na náměstí 
– 31. 5. 2008 – zahajovací koncert mezinárodního hudebního festivalu 

Concentus Moraviae v kostele sv. Mikuláše 
– 1. 6. 2008 – koncert místních hudebních umělců na náměstí 
– 21. 6. 2008 – jízdy parního vlaku
– 21. a 22. 6. 2008 – Mezinárodní fi lozofi cký festival 
– 22. 6. 2008 – exhibiční fotbalové utkání na Tržišti 
– 26. a 27. 7. 2008 – historický jarmark na náměstí a „Zámecké dny“ na 

zámku. V sobotu slavnostní průvod ze zámku na náměstí, kde budou 
starostovi předána městská práva. Po oba dva dny bude pro veřejnost 
zajištěn celodenní program. 

– 27. 7. 2008 – slavnostní bohoslužba v kostele sv. Mikuláše 
– 27. 7. 2008 – závěrečný ohňostroj na náměstí.
U příležitosti oslav budou vydány upomínkové předměty (např. litogra-
fi e, pohlednice, pamětní mince), příležitostné poštovní razítko a bude 
zajištěna fotodokumentace a video.

Zdroj www.mesto.cz
Změna programu vyhrazena.

Důvody konání oslav
Dne 26. července 1408 udělil přední moravský šlechtic, 

hofmistr krále Václava IV., pan Lacek z Kravař městu tzv. 
odúmrť (právo města na majetek zemřelého, který neza-
nechal závěť a nemá dědice) a současně plné městské 
právo, tedy souhrn právních norem, které upravovaly 
poměr města k majiteli, vztahy měšťanů mezi sebou 
a podobně. 

Každé město bylo individualitou, proto se městská práva lišila případ 
od případu. Společným znakem nositelů městských práv byla existence 
hradeb, městského soudnictví i souboru hospodářských pravidel, která 
umožňovala městu jako celku i jeho jednotlivým obyvatelům disponování 
movitým i nemovitým majetkem, provozování městské živnosti a obcho-
du, k čemuž přispívaly pravidelně konané trhy.

Tato práva Meziříčí získávalo postupně, již od 14. století. Městská 
kniha, založená roku 1385, zachycovala majetkové transakce i odvod daní 
a poplatků, již k roku 1388 jsou v ní zmiňovány výdaje spojené s hrdelním 
právem. Byly také budovány městské hradby.

Městské právo bylo součástí celkového právního postavení města. Zís-
káním plných městských práv se Meziříčí, oproti předchozímu období, 
posunulo na jinou kvalitativní úroveň. Zařadilo se tak po bok městům 
Jihlavě, Polné, Telči či Třebíči. Ve stejné době jako Velkému Meziříčí 
byla udělena plná městská práva i Velké Bíteši. 

Originál listiny z roku 1408 byl sice zničen v průběhu husitských válek, 
zůstala však zachována listina krále Václava IV. z 20. 2. 1417, kterou 
potvrzuje privilegium Lacka z Kravař a kde je původní dokument přesně 
citován. PhDr. Marie Ripperová z Muzea Velké Meziříčí původní text 
přeložila do srozumitelné podoby a můžete si ho přečíst na webových 
stránkách města Velké Meziříčí.

Zdroj:  www.mestovm.cz
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PŘÍSPĚVKY OD ČTENÁŘŮŘÁDKY NA NEDĚLI PŘÍBĚHY ZE ZÁCHRANNÉ SLUŽBY

Až teprve koncem 19. století za-
čal být domácí mramor vytlačován 
mramorem slezským a na začátku 
20. století velmi kvalitním „kara-
rem“ – tedy proslulým, věhlasným 
a světoznámým mramorem z italské 
Carrary. Přesto byl onen nedvědický 
i nadále používán, a to především na 
pomníky. Inu ale pravda, není po-
mník jako pomník: některý může 
být i téměř cynický nebo jakoby 
„nechtěně urážlivý“… Tak napří-
klad v nedaleké Rožné, která je od 
Nedvědice asi co by kanónem do-
střelil, to ctihodní vašnostové někdy 
po roce 1918 sice v dobrém úmyslu, 
ale přesto opravdu přehnali, když na 
tamější pomník místním vojákům 
zahynuvším na třech frontách 1. 
světové války nechali do desky vy-
tesat něco skutečně otřesného: totiž 
rádoby oduševnělé heslo – Poraženi 
– vítězíte! –. Co naplat, ono to pak 
nevypadá jako pieta, ale spíš jako 
výsměch. Schválně si představte, 
že byste trpěli někde ve srabu a se 
svrabem – tedy v nějakých zabláce-
ných a zavšivených zákopech třeba 
v Haliči, Bukovině anebo na Drině 
či na Piavě, pak zahynuli bídnou 
a úplně zbytečnou smrtí kvůli ně-
jakému s prominutím dementnímu 
a otlemenému císaři pánu a těm jeho 
národům – no a k dovršení všeho, že 
vám pak váš příšerný osud omastí 
nějací fousatí pantátové z domovské 
obce, když vám v dobré víře nechají 
na váš kolektivní vesnický pomník 
vtesat v upomínku takový otřesný 
blábol, frázi všech frází a žvást 
všech žvástů. Vznešený plk jest 
horší než vlk! Tomu tedy říkám 
pech, který může potkat snad je-
nom skutečného – s prominutím 
– „pechfógla“. Ti padlí v tomto pří-
padě zasluhují nejenom obyčejné, 
nýbrž tady dokonce dvojnásobné 
politování. Ale dosti o tom. Ovšem 
bílý nedvědický mramor byl použit 
i na některé velké stavby: například 
v Brně na výstavbu Besedního 
domu, katedrálního chrámu na 
Petrově nebo na Mariánský sloup 
na náměstí Svobody, na různé 
monolitické i vícedílné obelisky, 
schodiště, patníky, desky a balustrá-
dové sloupy. Z mramoru modrého se 
vyráběly zejména malé dekorativní 
i užitné předměty – např. suvený-
ry, těžítka, stojany na obrázky a na 
fotografi e atp. Těžilo se zde ručně 
metodou klínování, poté se materiál 
přesouval pomocí šroubových zve-

dáků, svážných drah a rumpálů. Na 
samém počátku 20. století zde byly 
v provozu celkem tři lomy, v nichž 
pracovalo asi 60 kameníků a navíc 
také cca 40 „detailistů“, kteří opra-
covávali vydobytý mramor pomocí 
řezacích strojů. Teprve pak putoval 
tento drahocenný a estetický přírod-
ní materiál i např. do sochařských 
ateliérů. Využil jej kromě jiných 
umělců i slavný novoměstský 
rodák Jan Štursa; z nedvědického 
či ujčovského mramoru je totiž 
vytesána a vybroušena i krásná 
socha Klečící dívka, jež byla ur-
čena pro vilu známého pražského 
průmyslníka a velkopodnikatele 
Lanny. Po druhé světové válce zů-
stal v provozu už pouze jediný, a to 
tzv. Obecní lom, i ten však brzy 
skončil. V šedesátých letech prová-
děly nové geologicko-průzkumné 
práce v opuštěných mramorových 
lomech Nedvědicka a Ujčova 
Rudné doly Jeseník – závod O3 
Velké Tresné. A souviselo to se 
skutečností, že Tresenští ukončili 
exploataci graf itového ložiska 
(tedy těžbu tuhy) a hledali další 
využití a zajištění činnosti svého 
podniku. Když však došlo na lá-
mání chleba a mělo se rozhodnout 
o znovuotevření lomů, na lámání 
mramoru již nedošlo a od celého 
projektu se ustoupilo. Nedvědické 
a ujčovské lomy poskytly velké 
množství dalších mineralogických 
vzorků (řazeny abecedně): aktinolit 
obsahující prvek aktinium, alofán, 
amfi bol, augit, axinit, azurit, dial-
lag, diopsid, disten (kyanit), dolomit 
(dolomitický vápenec), fl uorit (kazi-
vec), galenit (ruda olova), hessonit, 
chalcedon, chalkopyrit, chalkozín, 
chondrodit, kalcit, klinochlor, kuprit 
(měděná ruda), löllingit, malachit, 
prehnit, pyrit, sfalerit (zinková 
ruda), spinel, titanit (titanová ruda), 
tremolit, vesuvian a konečně onen 
jakoby „vlněný“ („z vlny“) kámen 
jménem wollastonit, který se tu 
dá vystopovat celkem běžně. Na 
průzkumu a popisu zdejších loži-
sek se kromě jiných podíleli také 
prof. Bouček z Velkého Meziříčí 
a mineralog Sekanina, podle něhož 
o mnoho let později pojmenoval 
jeho kolega Staněk nově objevený 
nerost – sekaninait (světový prvo-
nález = důl Hatě u Dolních Borů, 
r. 1968).

Pokračování příště – možná Rož-
ná.                          Vladimír Pařil 

Tři králové zavítali i do kostela sv. Jakuba
V neděli na Tři krále zavítal do kostela sv. Jakuba ořechovský amatérský 

dětský sbor pod vedením manželů Pařilových s tříkrálovým charitativním 
koncertem. Jeho výtěžek putoval na tříkrálovou sbírku. V programu se 
objevily jak koledy, tak i umělé vánoční písně z dílny Spirituál kvintetu 
či Luďka Strašáka. Zpěv byl doprovázen bohatým nástrojovým obsaze-
ním – klávesy, basová kytara, klarinet, fl étna či trubka. Pořadatelé měli 
připravenou zajímavou prezentaci, promítanou na velké plátno a složenou 
z fotografi í kostelů v Osové Bítýšce a na Ronově, fary, sboru při zkouš-
kách a zimní krajiny. Objevili se i fotografi e z živého betléma, ve kterém 
někteří zpěváci účinkovali. Dle slov Milana Pařila byla očekávána větší 
účast posluchačů. Ne že by nebyl zájem o kulturní akce, ale snad to bylo 
dáno tím, že v sobotu proběhla tradiční tříkrálová sbírka a lidé už přispěli 
tam. Nebo snad tím, že šlo o opakovaný koncert, jehož premiéra zazněla 
v kostele sv. Jakuba Staršího na Ronově 26. 12. 2007. 

Ať tak, či onak, zážitek to byl opravdu příjemný, a kdo přišel, 
nelitoval.                                                                               -mk-

Malý seriál lokální mineralogie (6)
Nedvědice II

Delirium tremens
Před lety jsem coby vedoucí lékař šéfoval stanici záchranné služby 

v jednom menším moravském městečku. Práce sice mnoho nebylo, 
ale protože naším regionem vedle dálnice se klikatila i železnice, byly 
výjezdy naší posádky často dosti dramatické. Určitě budete oponovat 
– dálnice, no prosím, tam se ti blázni zabíjejí pořád, ale železnice? Kolik 
vlaků za rok vykolejí v naší malinkaté zemičce, natož aby se srazily! Ta 
pravděpodobnost je přeci minimální! Máte sice skoro pravdu, ale mohu 
vás ubezpečit, že vlaky se nemusejí jen srážet, či vykolejovat, ony totiž 
u nás mohou jezdit i bez strojvedoucího! Či vlastně se strojvedoucím 
v limbu! A o tomhle divném bezvědomí jednoho strojvedoucího bude 
následující příběh. „Prosím rychlou o výjezd k bezvědomí strojvedoucího 
Vlak stojí na nádraží v Petrovicích! A spěchejte, drahouškové, asi to není 
moc dobrý!“ Vždycky člověka alespoň trochu zamrazí, když se ozve za-
vrčení z reproduktoru, který nás z poklidu fádního odpoledne vysílá do 
akce. A Evička, naše sličná dispečerka, umí skoro vždycky běžné rutinní 
hlášení alespoň trochu zlidštit! Za chvíli se už řítíme blikající a kvílející 
sanitou poklidným a ospalým městečkem (alespoň o nás vědí, měšťáci!) 
směrem k venkovskému nádražíčku. Ještě si vyslechnu pár okořeněných 
průpovídek našeho řidiče Tomáše (z nichž ta „kterej debil ti dal razítko 
na řidičák, měl ti ho dát na prdel!“ patří k těm jemnějším) a za chvíli vy-
skakuji spolu s posádkou u stojícího motoráčku. Mávající ruce křepčících 
pasažérů nás nasměrují do kabiny strojvedoucího. „Sem, sem, pojďte 
sem! Řídil motorák a protože nereagoval, tak se vlak zastavil! Našli jsme 
ho ležet na podlaze, je mrtvej???“ Na podlaze pod všelijakými hejblátky 
a světýlky leží statný chlap v nádražácké uniformě a skutečně se moc 
nehýbá. Nastává běžná rutina – zjišťování životních funkcí, přikládání 
elektrod monitororu, měření tlaku, stav zornic… divný, moc divný. Všech-
no je totiž v naprostém pořádku. Mužský je totiž dle našich přístrojů zcela 
zdráv, tedy skoro – až na to, že je – je neprobuditelný! Tlak normální, 
puls normální, zornice reagují, dech pravidelný, alkohol cítit není… On 
snad usnul! Ale proč nevstává, když má řídit motorák???!!!

„Tak pána zajistíme a valíme na internu!“ rozhodnu coby malý velký šéf 
téhle tříčlenné posádky a za pár minut chlapíka – během cesty reagující-
ho jen nesrozumitelnými zvuky – předávám sloužícímu primáři interny 
– jinak mému dobrému známému. „Zdeňku, vezu ti pána, kterej řídil vlak 
a najednou se rozhodl hodit si šlofíka, ale nejde ho moc vzbudit. Kromě 
tohoto mu ale zjevně moc není – nic jsme prakticky na něm nenašli. Je 
to záhada. Až se někdy uvidíme, docela se těším, na co vy, nemocniční 
kapacity, přijdete!“ S tím jsem se s šéfem interny rozloučil, samozřejmě 
jsem neopomněl lehce „rejpnout“ do letitého sporu mezikolegiálního. 
Ale primář je fajn člověk a k němu si tohle klidně mohu dovolit! Tomáš 
nakopl našeho volkswagena a za chvíli jsme frčeli zpět k základně. Zase 
jeden výjezd, kdy léčíme něco, o čem prakticky nic nevíme. A tohle je na 
záchrance zajímavé. Můžete sloužit 10 let – tak jako třeba já – a v kupě 
rutinních zásahů najednou přijde něco, s čím se člověk nikdy předtím 
nesetkal! A příběh spícího strojvedoucího tam určitě patří. Pardon, zapo-
mněl jsem na pointu. Takže asi za dva týdny narazím na svého známého 
primáře interny. Ten, když mě uviděl, se hluboce zamyslil a zeptal se: 
„Co myslíš, může alkoholik řídit vlak?!“ „To si děláš legraci, proč se tak 
blbě ptáš, to je snad možný jen na východ od nás!“ opáčil jsem. Skutečně 
jsem nevěděl, kam míří. „Tak já ti to teda povím, víš jaká byla diagnóza 
toho bludnýho strojvedoucího, cos mně předhodil do služby???“ Začalo 
mě mrazit. „Netuším???“ pípnu. „Delirium tremens! Ty, vole, jsi mu za-
pomněl dát napít něčeho tvrdýho, asi by to pak klidně odřídil!!!“ Z pana 
primáře vyplynulo, že i interní vyšetření neodhalilo změnu vědomí páně 
strojvedoucího a až podrobná anamnéza a psychiatrické vyšetření odhalilo 
výše jmenovanou smutnou diagnózu. A nejsmutnější na tom je, že údajně 
strojvedoucí jezdí dál. Ale třeba je to jenom pomluva. I když – jak říkává 
můj stařičký otec – v naší nešťastné zemi je možné cokoliv!            -K-

Vážení čtenáři!
Po několik měsíců se budete ve 

vašich oblíbených novinách se-
tkávat s povídkami ze záchranné 
služby. Důvod, proč jsem se rozho-
dl podělit se s vámi o své zážitky 
z prostředí zcela určitě atraktiv-
ního a zcela určitě nekonvenční-
ho, by se dal shrnout latinským: 
Memento mori! Pamatuj na smrt! 
To prosím neberte jako výhrůžku, 
to berte jako prosbu, jako přání. Ve 
světě narůstající agrese vůči všemu 
a vůči všem a arogance k základ-
ním lidským hodnotám, jako jsou 
normální lidský život, normální 
lidská láska, normální lidský 
vztah atd. se lidé chovají, jakoby 
byli nesmrtelní, jakoby nebylo zí-
tra i jakoby nebylo jiných hodnot, 
než hmotného bohatství, společen-
ského vzestupu, pracovní kariéry, 
jakoby se životní úspěch dal měřit 
jen množstvím vydělaných peněz. 
Ve světě každodenního shonu 
zapomínají na krásu okamžiku. 
Zapomínají na to, že jsme zde na 
tomto našem světě jen hosty, jen na 
chvíli a že je potřeba si vážit každé 
chvíle života. Zapomínají na to, jak 
jsme my – lidé – velmi zranitelní. 
Práce na „záchrance“ mě donutila 

o všech těchto otázkách alespoň 
přemýšlet. Často jsme se stýkali 
s lidmi – pacienty –, kteří se již 
pohybovali na oné tenké linii 
mezi životem a nekonečnem, často 
jsme byli vtaženi svou profesí do 
dramatických osudových lidských 
zlomů. Smrt nám byla pracovní 
konkurentkou a popravdě řečeno 
většinou nad námi vítězila…

Ale i v tomto prostředí se dalo 
najít hodně hezkých chvil a zážit-
ků. I v tomto prostředí někdy do-
cházelo k absurdním až komickým 
situacím. Snažil jsem se v násle-
dujících povídkách zachytit spíše 
ony odlehčené příhody a i v těch 
nejvážnějších „vyškrábat“ ales-
poň trochu optimismu. Proto snad 
promiňte poněkud odlehčený tón 
vyprávění. Ale i můj oblíbený 
autor Knihy o životě a smr ti 
– švédský spisovatel Axel Munthe 
– napsal, že snazší je plakat, ale 
daleko lepší je se smát, pokud se 
nesmějeme nahlas… A snad úplně 
nakonec – jména v povídkách jsou 
z pochopitelných důvodů změněna, 
příběhy se skutečně kdysi staly, 
ale již si většinou nepamatuji kdy 
a kde…   

 -K-

Pár slov, než začnete číst…
aneb Slovo autora úvodem

Za panem prelátem…
Pan prelát zemřel! Čtu již podruhé úmrtní oznámení – byl jsem konečně 

o jeho odchodu z tohoto světa informován hned v sobotu ráno a dnes je 
pondělí – ale stále mi to nějak nedochází. Nechce se mi věřit, že ho nebudu 
už nikdy vítat v rudském kostele o „Božím Těle“, o pouti, při biřmování… 
že mu nebudou muzikanti po mši svaté vyhrávat před kostelem. Když 
pak vcházím do rezidence pana preláta v Brně na Petrově – na známou 
„sedmičku“, opět se mi nechce uvěřit. Až otevřu dveře jeho pracovny, 
pozdravím, to už nikdy neuslyším monsignorovo srdečné: „Vítám Tě!?“ 
Tohle všechno, ač nerad, musím ale přijmout. Je mi moc líto – a určitě 
stovkám dalších lidí – že Jeho milost papežský pronotář, děkan Královské 
stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně, biskupský vikář, prelát Msgre 
Ludvík Horký už není mezi námi. Ale uznávám, že Bůh nejlépe ví, co 
je dobré. A my jsme přece panu prelátovi přávali vždy jen to nejlepší 
a jednou místo v království Božím! Pan prelát odešel klidně, krásně… 
jakoby spal… z tohoto světa, kde vykonal vše, co mu Bůh svěřil. Co 
bychom mu my všichni tady na zemi už mohli nabídnout? Nic! A on 
přece přijímá nyní odplatu Božskou: „Služebníku dobrý a věrný, vejdi 
v radost svého Pána!“

Vzpomínky jdou jedna za druhou. Pan prelát ještě v plné síle světí 
varhany… za nějakou dobu zase v jiné farnosti na Vysočině biřmuje. 
A já, ještě hodně malý, pozoruji jeho majestátní postavu na kazatelně, 
u oltáře. Skoro s nábožnou úctou. Po letech pan prelát biřmuje i mě – tak 
jako tisíce dalších v diecézi. Vidím ho, když se hlásím ke studiu bohosloví 
a představuji se mu na Petrově. To poprvé tisknu jeho ruku a skláním se, 
abych políbil prsten na jeho ruce. Čas běží. Nedá se zapomenout okamžik 
svěcení. Pan prelát hovoří. Jeho zvučný hlas je dobře slyšet po celé ka-
tedrále. Vydává svědectví o způsobilosti jáhnů – tedy i o mé! – k přijetí 
kněžského svěcení. Pan prelát sám říká: „…mohu dosvědčit…“ To přece 
zavazuje! Vzpomínky odbočují někam jinam. Vidím pana preláta. Spěchá 
ke „kapucínům“ zpovídat a sloužit mši svatou. Za hodinu, dvě – ve stáří již 
trochu těžce – vystupuje vzhůru na Petrov. Kapucínský kostel je „láska“ 
pana preláta. Tady se cítí skutečně knězem. Nemůže „kapucíny“ opustit 
ani jako kapitulní vikář. Sem chodí sloužit až do své devadesátky. Však 
má také dekret, že je „čestným členem“ Řádu menších bratří. Vidím ho 
v úřadě jako kapitulního vikáře. Přijímá kněze i ostatní lidi. Někdy se 
stane, že sám vykoukne ze dveří, aby viděl, „kolik toho tam je“. Nikdy 
nikoho neodmítne, neodkáže na jindy. Udělá si čas na každého a raději 
odejde pozdě k obědu. Všechny odcházející provází povzbuzením, radou, 
úsměvem. I když pokárá, napomene, nebolí to. Každý dobře ví, že pan 
kapitulní kněze chrání, má je rád, je jim skutečným otcem. Hlavou mi jde 
všechno možné. Vybavuji si chvíle radostné i chvíle určitého zklamání. 
I to pan prelát prožívá. Ale to musíte poznat sami, vycítit. O takových 
věcech prelát nechce hovořit, skrývá je. Slyším ho, jak moudře, rozvážně 
radí, jak občas prohodí něco vtipného, zasměje se. Vtip, humor pana pre-
láta je ale vždycky laskavý, jemný, neuráží, nezraňuje. O panu prelátovi 
se ví, že je skromný. Nevyžaduje žádné zvláštní pozornosti. Ale zazáří 
mu oči tichou radostí, když vidí, že si na něho někdo vzpomněl, že není 
odepsaný… Vidím, když je dojat. Tehdy, když se mu dostává díků – ze-
jména od kněží. Vzpomínám, jak stojí u rakve mé maminky. Hledí na ni, 
tiše se modlí a přemáhá pláč. Vím, že on se mnou skutečně cítí! Asi teď 
vzpomíná i na svoji maminku. Jsem zase u pana preláta v pracovně. Je již 
starý, vyřizujeme spolu korespondenci. Čtu dopisy, píši odpovědi, přání, 
projevy soustrasti… Zase jedno poděkování od kněze. Krásné, upřímné. 
Napadá mě: „To schovej. Je to svědectví… může se někdy zveřejnit.“ 
Pan prelát je stále bystrý, nic mu neunikne. „Dobře. To můžeš vyhodit.“ 
Dávám dopis stranou. „Pane preláte. Vyhodím to najednou všechno, 
co nechcete schovat! Teď můžeme napsat…“ Slyším: „Ne!“ – milé, ale 
kategorické. „Vyhoď to hned a roztrhej to!“ Mám po radosti. Zkouším 
to později, s jinými dopisy. Pak pochopím, že pana preláta neoklamu, že 
mé hříšné nápady prokoukl. V posledních letech pan prelát někdy mluví 
méně, má s řečí určité obtíže. Pozorně ale naslouchá. Potom řekne větu, 
dvě… někdy jen tři, čtyři slova. Je tam ale obsaženo všechno podstatné… 
je to výstižné, pravdivé. Někdo něco vypráví. Myslí si, co nového objevil, 
zjistil, jak pana preláta udiví… a pan prelát řekne: „Já vím!“ Pan prelát 
opravdu ví. Nejenom to, o čem je řeč. On zná dobře lidská srdce, jejich 
radosti, bolesti, prohry, vítězství. Moc dobře pozná i upřímnost. Pozná, 
když jde jen o zdvořilost, respekt k jeho osobě. Pozná dobře i faleš, třebas 
dobře maskovanou. 

Jsem s panem prelátem v Žarošicích. Je to jeho poslední mše tady, 
u Staré Matky Boží Žarošské. To místo měl pan prelát nějak rád, vícekrát 
o něm hovořil. Snad mu bylo zvlášť drahé. Stejně tak měl pan prelát rád 
další mariánské svatyně – Vranov, Kostelní Vydří, Sloup – vždyť se na 
svátek Panny Marie Bolestné narodil. A Křtiny! Sem jede v létě r. 2007 
na svoji poslední mariánskou pouť. Modlíme se u oltáře, pan prelát nám 
uděluje požehnání, děkuje panu děkanovi za všechno, co pro Křtiny vyko-
nal. Pak dlouho, dlouho sedíme venku v ambitech a pan prelát naslouchá 
nové zvonkohře. Doma to zhodnotí stručně. „Bylo to hezké!“ To stačí. 
Vím, že pan prelát má v duši krásně, svátečně na dlouho.

Pohřeb pana preláta v brněnské katedrále 12. 1edna t. r. je jakýmsi jeho 
triumfem. Tolik, tolik lidí. Jejich vděčnost vůči němu, ale hlavně vůči 
Bohu. A radost, že Bůh dává církvi takové osobnosti. Je to krásné. Pan 
prelát by mi do dopisu někomu blízkému diktoval: „V katedrále byla velká 
paráda…“ Nejsem spisovatel… někomu to, co jsem napsal, může připadat 
hodně neumělé. Je to ale upřímné! Mnozí mohou o panu prelátovi mluvit, 
psát asi zasvěceněji, mnohem lépe… znali ho i déle…

Nechci vytvářet nějaká oslavná díla na pana preláta, nemám v úmyslu 
mu stavět pomník. Bylo by to směšné. On to nepotřebuje! Jsme-li v ur-
čitém vysokém postavení, můžeme vyžadovat či vynucovat si respekt, 
poslušnost… můžeme nahá-
nět i strach. Nemůžeme ale 
nařídit druhým, že k nám 
mají mít skutečnou úctu 
a opravdovou lásku. Něčeho 
takového nelze dosáhnout po-
stavením, ale jedině dobrým 
životem. Pomník úcty a lás-
ky si pan prelát vystavěl sám 
– svým celým životem.

Nejlépe to ví Bůh a On to 
také odmění. Vždyť: „Spra-
vedliví budou zářit jako 
hvězdy na věčné časy.“    -jš- L. Horký s J. Švandou v Rudě. Foto: VM
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Tel.: +420 566 522 425
E-mail: joppautomotive@tiscali.cz
popřípadě písemně na adrese:
Firma JOPP Automotive s. r. o.
Průmyslová 2047
594 01 Velké Meziříčí

Firma JOPP Automotive hledá nové pracovníky 
do třísměnného provozu na profese

obráběč kovů,
obsluha CNC a NC strojů.
Máte jen malou praxi? Nevadí! Rádi vás v naší fi rmě zaškolíme.
Požadavky: vyučen v oboru, popř. praxe, znalost NJ výhodou.
Nabízíme: zajímavé platové podmínky, zaměstnanecké bene-
fi ty, čisté prostředí, jistotu dlouhodobého prac. poměru, práci 
v příjemném kolektivu. 
Nástup možný ihned!!!

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí vyhlašuje dle § 7
zákona č. 312/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, výběrové
řízení na pozici

s místem výkonu Městský úřad Velké Meziříčí a zařazením
do 6. platové třídy dle platných právních předpisů.
Pracovní poměr na dobu určitou.

Předpoklady uchazeče:

– státní občan ČR, příp. cizí státní příslušník s trvalým pobytem 
v ČR, starší 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost,

– dobrá znalost českého jazyka,
– středoškolské vzdělání, 
– znalost práce s PC (Word, Excel, Internet, Outlook), 
– řidičský průkaz skupiny B,
– znalost světového jazyka výhodou.

Zájemce předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat 
tyto náležitosti: 

– jméno, příjmení a titul,
– datum a místo narození uchazeče,
– státní příslušnost uchazeče,
– místo trvalého pobytu uchazeče,
– číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,

jde-li o cizího státního občana,
– telefonické spojení,
– termín možného nástupu do zaměstnání,
– datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je nutno přiložit:

– životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních, 
odborných znalostech a dovednostech,

– výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, u cizích 
státních příslušníků doklad osvědčující bezúhonnost vydaný 
domovským státem,

– ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Vaše přihlášky v písemné podobě očekáváme do 18. ledna 2008 
do 12 hodin na adrese:
Město Velké Meziříčí
k rukám tajemníka MěÚ ing. S. Rosy
Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí

Nevyzvednuté přihlášky a jejich přílohy budou po ukončení výbě-
rového řízení skartovány.

Dám odměnu až 5.000 Kč

Tel. 777 154 614.

Obec Stránecká Zhoř hledá 
zájemce o provozování míst-
ního HOSTINCE. Informa-
ce k provozu vám rádi poskyt-
neme na OÚ Stránecká Zhoř.

Tel.: 566 544 483.

Přijmeme skladníka hut. mat.
Do nových výrobních prostor hle-
dáme skladníka hutního materiá-
lu. Nový výrobní areál se nachází 
ve Velkém Meziříčí v průmyslové 
zóně Jidášky. 

Nabízíme:
– zajímavé platové ohodnocení
– zaměstnanecké výhody
– 25 dní dovolené

Požadujeme:
– praxe v oboru vítána
– technickou zdatnost
– jeřábnický průkaz výhodou
– oprávnění na vysokozdvižné 

vozíky výhodou
Kontakt:

 + 602757219, + 724961284,
j.dvorak@eurobagging.com, 
p.jurek@eurobagging.com 

POČÍTAČOVÉ KURZY
pro začátečníky i pro pokročilé, dotované 
kurzy pro malé a střední podniky až 80 %, 
pořádá fi rma Matesová Jana RNDr., v. o. s.
v areálu Jupiter clubu, Náměstí 17, Velké Meziříčí.
Podrobné informace na www.matesova.cz, 
matesova@matesova.cz, 777 671 744, 
777 925 425.

NEPŘEHLÉDNĚTE!!!
Nadnárodní dynamická společnost Draka Kabely, s. r. o.

hledá pracovníky na pozici:

OPERÁTORKA ve výrobě kabelových svazků
– dvousměnný provoz
– pro maminky s malými dětmi jednosměnný provoz
– nástupní mzda 10.700 Kč
– práce v pěkném čistém prostředí
– řada zaměstnaneckých výhod
– nástup možný ihned

Zájemci, hlaste se na Personální oddělení společnosti Draka Kabely, s. r. o.,
Třebíčská 777/99, 594 01 Velké Meziříčí nebo na email. adresu
magda.svobodova@draka.com, tel.: 566 501 581.

Wiegel CZ žárové zinkování s. r. o.
přijme
pro závod
ve Velkém Meziříčí

Fa: HABÁN
Prodej: el. inst. materiálu, polykarbonátové, PVC desky, 

sklolaminát, plexisklo, nářadí. 

Rozšiřujeme činnost o autodopravu vozidlem IVECO 

(plachta), nosnost 2,5 t. 

Info: P. Haban, tel.: 739 652 119.
Malá Stránka 345, www.haban.cz

Požadujeme: vzdělání v oboru 
 komunikativní znalost AJ
 nebo NJ 
 samostatnost, zodpovědnost,
 spolehlivost 
 znalost práce s PC 
 trestní bezúhonnost 
Nabízíme: práci v mladém kolektivu 
 fi xní základ + odměny
 zaměstnanecké výhody
Informace na tel. 566 520 900, 777 567 102

Hotel
Pod Zámkem
přijme
od 1. února 2008

Kurzy snižování nadváhy STOB 
ve Velkém Meziříčí od 5. 2. 2008. 

Inf. tel.: 605 010 666.
ek.stob@seznam.cz

Půjčky, hypotéky – 
bankovní i nebankovní.

Pojištění životní,
majetkové, autopojištění,

penzijní připojištění. 

Tel.: 736 540 931.

Hledám asistentku
do kanceláře,

V. Meziříčí, V. Bíteš.
Tel.: 777 617 675.

Zdravá výživa, hubněte 
zdravě, bezpečně a trvale. 

www.hubnete.cz/je

PRODÁME KOPÍROVACÍ STROJ
(černobílé kopie, formát A3, A4)

CANON NP 1550

+ 4 ks náhradní náplně,
zachovalý, po celkové opravě.

Cena 5.000 Kč.
Tel.: 566 544 501, 608 773 093.

Pronájem výrobních, skladových 
a kancelářských prostor u vlakové-
ho nádraží v Kozlově u Křižanova. 
K dispozici je výrobní (skladová) hala 
o ploše 1100 m2, garáže, administra-
tivní budova se sociálním zázemím. 
Prostory jsou vhodné pro více druhů 
podnikání. Sítě: el. energie, voda, ka-
nalizace. K dispozici jsou zpevněné 
manipulační plochy. Technický stav 
je dobrý. Tel: 608 037 167 real. kanc., 

566 543 464 vlastník.

Prodám
■ Selata. Tel.: 603 366 925.
■ Plynový sporák – cena dohodou. 
Tel.: 566 522 302.
■ Automatickou pračku Tat-
ramat 247 V, horní plnění, málo 
používaná, cena dohodou. Tel. 
776 000 297.
■ Zachovalou kuchyňskou linku 
z masivu ve stylu 60. let a 2 knihov-
ničky. Tel.: 605 105 589.
■ Vzrostlé štěně německého 
boxera – zlatá fenka. Zn. rodinné 
důvody. Tel.: 739 022 165.
■ Starší kuchyňskou l inku , 
délka 180 cm. Hnědá barva. Cena 
1.500 Kč. Tel.: 776 192 746.
■ Prase, váha 170 – 190 kg, cena 
za 1 kg živé váhy 34 Kč. Tel.: 
566 521 889, 739 619 677.
■ Březí jalovici a jalovičku na od-
stav – červenou. Tel.: 566 521 884.
■ Plynový sporák Mora a dva 
plechy. Levně. Tel.: 721 468 446.
■ Dřevěný nábytek z pozůstalosti, 
ložnice, obývák i jednotlivě kusy, 
přenechám za symbolickou cenu. 
Tel.: 566 522 788.
■ Helmu zn. HJC, velikost M 
– úplně nová, červená barva. Cena 
4.500 Kč, možno i sleva. Tel.: 
733 157 399.
■ Sjezdové lyže Elan s posuvným 
vázáním Fusion. Délka 160 cm, 
dřevěné jádro, velmi točivé, R. 
12,8 m. Málo jeté, cena 4.800 Kč. 
Tel.: 602 412 418.
■ Vojenský stan, nový pěkný. 
Rozměr 9×6. Cena dohodou. Mob. 
739 448 755.
■ Škodu Forman na anglických 
značkách (volant vpravo), OTP 
platná, centrál, litá kola, mírná ko-
roze, plně funkční, cena dohodou. 
Tel.: 603 932 349.
■ Kamna „PETRY“ starší do díl-
ny nebo garáže. Pláště 175 – R16 GT 
300 na IVEKO zadní dvojmontáž 
(4 ks). Provrtanou kládu (5 m) na 
dřevěnou pumpu do studny. Odstře-
divku na mléko a jiné chalupářské 
věci. Vše levně. Tel.: 732 221 288.
Koupím 
■ Dvoukolovou vlečku za 
traktor, nejlépe sklopnou. Tel.: 
608 277 928.
■ Motocykl Ogar 250 i torzo nebo 
jakékoliv díly. Tel: 737 524 676.

■ Jawu 350 BIZON OILMAS-
TER , zachovalou v originál-
ním stavu. Tel.: 724 211 436, 
541 422 551.
■ Škodu Felicii, za rozumnou cenu. 
Nabídněte. Tel.: 603 549 074.
■ Koupím Jawa 175 Viliers nebo 
i díly.Tel: 737 524 676.
■ Koupím a velmi dobře zapla-
tím věci po německé armádě, po-
cházející z bývalé Bekovky. Boty 
kožené a kombinované s plátnem, 
s čelním i bočním šněrováním 
– vysoké, plátěné kalhoty, blůzy, 
čepice, košile, kabáty barvy pís-
kové, zelené a modré, dále koupím 
vaťáky, maskáče, letecké boty, 
kombinézy, kalhoty, blůzy s bera-
nem, kukly, opasky, přezky, nášiv-
ky, odznaky, vyznamenání, helmy 
(i korkové), dýky, vysouvací nože, 
patrontašky, zbytky látek, knofl íky. 
Nabídněte i maličkosti, vše i silně 
poškozené. Nabídka platí stále, dě-
kuji. Vladimír Kubát, Družstevní 
41, VM. Tel.: 723 531 154 – možno 
volat kdykoliv.
■ Řády, medaile, vyznamenání, 
staré odznaky, mince, bankovky, 
staré zbraně, pušky, pistole, šav-
le, kordy, dýky, vysouvací nože 
i neúplné. Děkuji za zavolání. Tel.: 
723 531 154.
■ Bílou skříň a bílý botník. Na-
bídky prosím jen formou SMS. Tel.: 
739 446 820.
Nemovitosti
■ Vážný zájemce koupí rod. dům 
ve Velkém Meziříčí k nastěhování. 
Tel.:724 829 093.
■ Koupíme byt 2+1, 3+1 ve Vel. 
Meziříčí a okolí. Děkujeme za na-
bídky. Tel.:602 729 533.
■ Hledám domek, chalupu, cha-
tu nebo zemědělskou usedlost ve 
Velkém Meziříčí a okolí. Stav ani 
cena nerozhoduje, důležité je hezké 
místo. Volejte: 775 703 242. 
■ Prodám cihlový byt 3+1 ve Vel-
kém Meziříčí. Tel.: 603 181 344.

■ Prodám byt ve Velkém 
Meziříčí 3+1, v os. vlastnictví, 
v klidném prostředí. Levně. Tel.: 
724 209 807.

(Pokračování na. str. 6.)

Hledáme statek, RD,
chalupu na Vysočině

Tel.: 608 444 424

Platím hotově

Kontaktní osoba: p. Hubl, vedoucí údržby
e-mail: a.hubl@wvz.wiegel.de Tel.: 566 503 632.

Nabídky můžete také zasílat na adresu:
Wiegel CZ žárové zinkování s. r. o., Průmyslová 2052,
594 01 Velké Meziříčí

Požadavky: vyučen ve strojírenském nebo příbuzném oboru
 spolehlivost
Kontaktní osoba: p. Kříbala
e-mail: s.kribala @wvz.wiegel.de Tel.: 566 503 647.

Diecézní charita Brno
Oblastní charita Žďár nad Sázavou 

vypisuje výběrové řízení na pozici
pracovník v sociální péči/instruktor
pro zařízení Kopretina – centrum pro rodiče s dětmi

se sídlem ve Velkém Meziříčí.

Nabízíme: zajímavou a kreativní práci pod odborným vedením
 možnost seberealizace a dalšího vzdělávání
 zázemí profesionálního týmu a etablované organizace

Požadujeme: minimálně SŠ vzdělání 
 komunikační dovednost, schopnost fl exibility a kreativity
 řidičský průkaz skupiny B
 potřebu vzdělávat se a profesionálně růst
 znalost práce na PC, trestní bezúhonnost

Uvítáme: praxe v oboru, zejména v oblasti práce s rodinou a dětmi 
 výtvarné a umělecké schopnosti 

Žádost, strukturovaný životopis včetně motivačního dopisu (o roz-
sahu 0,5 – 1 strana) a kopii dokladu o relevantním vzdělání zasílej-
te na adresu: 
Kopretina – centrum pro rodiče s dětmi, 592 33 Radešínská Svratka 11.

Uzávěrka přihlášek: 5. 2. 2008

Nástup: březen 2008

Informace a dotazy: Zdenka Šrámková, vedoucí Kopretiny – centra
 pro rodiče s dětmi, mobil: 732 126 905,
 e-mail: kopretina.radsvratka@caritas.cz
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PRO DÁM • KOUPÍM • VYMÌNÍM

(Pokračování ze strany 5.)
Nemovitosti
■ Koupím byt nebo RD ve 
Vel. Bíteši nebo V. M. Do 
1.000.000 Kč. Prosím nabídněte. 
Tel.: 608 242 861.
■ Koupím byt 3+1 ve Velkém 
Meziř íčí. Platím hotově. Tel.: 
733 510 367.
Pronájmy
■ Pronajmu garáž – VM Františ-
kov. Tel.: 721 969 905. 
■ Matka se dvěma dětmi hledá 
podnájem bytu 2+1 dlouhodobě 
ve V. Meziříčí, nezařízený. Včetně 
inkasa do 7.000 Kč. Děkuji. Tel.: 
732 931 035.
■ Pronajmu byt 3+kk ve Velkém 
Meziříčí. Tel.: 607 758 215 po 17. 
hodině. 
■ Pronajmu byt 3+1 ve Velkém 
Meziříčí. Tel.: 732 183 331.
■ Hledám podnájem, pokoj, gar-
sonku nebo 1+1 ve VM a okolí do 
10 km. Tel.: 604 358 300.
■ Pronajmu byt 3+1 ve Velkém 
Meziříčí. Možno i dlouhodobě. Tel.: 
777 008 284 po 17 hodině. 
■ Pronajmu byt 3+1 v centru 
V. M. po rekonstrukci. Tel. v re-
dakci. 
■ Pronajmu garáž v ulici U Svět-
lé, cena dohodou. Tel.: 777 125 119.
■ Hledám pronájem garáže nebo 
její části (parkování motocyklu) 
v okolí ulic Čechova, Gen. Jaroše. 
Tel.: 724 824 774. 
■ Dvě dcery s matkou hledají 
podnájem (dlouhodobě) ve Vel-

kém Meziříčí, 2+1 nebo 1+1 do 
6.000 Kč. Spěchá, prosím na-
bídněte! Tel.: 722 565 587 nebo 
775 669 727.
■ Nabízím ubytování ve dvoulůž-
kových pokojích, vybavená kuchy-
ně včetně nádobí, koupelna, WC 
– společné. Mob.: 723 531 154.
■ Pronajmu byt 2+1 ve Vel. Me-
ziříčí, volný od února 2008. Zn. 
Dlouhodobě. Tel.: 732 288 012.
Různé
■ Hledám nějakou manuální 
práci ve Velkém Meziříčí pro 
muže. Tel.: 723 677 292.
■ Hledám skromné ubytování, 
případně seznámení s osamělou 
věřící paní. Mám pečovatelskou 
praxi. Rád pomohu u domu, na 
zahradě. Je mi 58 let, rozvedený. 
Velké Meziříčí a okolí Mostiště. 
Zn. Důvěra. Tel.: 732 843 749.
■ Kdo si prosím nevyzvedl 
opravenou kytaru před rokem 
a půl, nechť se o ni přihlásí na tel. 
č. 603 561 129 (Křižanov – Bíteš).
■ Naučím, doučím německý ja-
zyk. Tel.: 737 439 784.
■ Kdo připraví na přijímací 
zkoušky na gymnázium z ČJ a Ma. 
Žák 9. třídy. Tel.: 731 027 879.
■ Hledám paní (maminku na ma-
teřské) na hlídání roční holčičky, 4 
hodiny denně – od 9 do 13 hodin. 
Hlídání by mělo probíhat u vás, 
od února 2008. Jen vážné a dlou-
hodobé nabídky pouze ve Velkém 
Meziříčí. Tel.: 604 349 826.
Daruji
■ Štěňata srnčího ratlíka, hně-
dá, odčervená. Tel.: 724 985 762, 
737 285 167.

Pro všechny na všechno.
Úrok od 0,6 % měsíčně.

732 159 352

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí vyhlašuje dle § 7 
zákona č. 312/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, výběrové 
řízení na pozici

s místem výkonu Městský úřad Velké Meziříčí a zařazením 
do 7. platové třídy dle platných právních předpisů.

Předpoklady uchazeče:

– státní občan ČR, příp. cizí státní příslušník s trvalým pobytem 
v ČR, starší 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, 
dobrá znalost českého jazyka,

– středoškolské vzdělání technického směru, 
– velmi dobrá znalost práce na PC, práce s GIS výhodou,
– řidičský průkaz skupiny B, 
– komunikativnost, časová fl exibilita.

Zájemce předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat 
tyto náležitosti: 

– jméno, příjmení a titul,
– datum a místo narození uchazeče,
– státní příslušnost uchazeče,
– místo trvalého pobytu uchazeče,
– číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, 

jde-li o cizího státního občana,
– telefonické spojení,
– datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je nutno přiložit:

– životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních, odbor-
ných znalostech a dovednostech,

– výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, u cizích 
státních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost 
vydaný domovským státem,

– ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Vaše přihlášky v písemné podobě očekáváme do 25. 1. 2008 do 12 
hodin na adrese:
Město Velké Meziříčí
k rukám tajemníka MěÚ ing. S. Rosy
Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí

Nevyzvednuté přihlášky a jejich přílohy budou po ukončení výbě-
rového řízení skartovány.

Nepůjde el. proud
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekon-
strukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka 
el. energie ve dnech:
17. 1. 2008 od 7.30 do 15.00 v obci Velké Meziříčí, část Františkov.
Vypnutá oblast: ulice Františkov, Nad Pilou od viaduktu po křižovatku 
s ul. Karlov,
od 21. 1. 7.30 do 1. 2. 2008 15.30
v obci Velké Meziříčí, část Františkov.
Vypnutá oblast: ulice Františkov, Nad Pilou od viaduktu po křižovatku 
s ul. Karlov. 
Vypínání bude probíhat postupně, přesné časy bude dodavatel prací 
upřesňovat jednotlivým částem odběratelů.                                -E.ON-

Tříkrálová sbírka
A. 2004–2008 podle obcí
 Obec 2004 2005 2006 2007 2008
Březejc  2.320   3.550   4.116   4.260   4.415
Březka  2. 540   1.912   3.200   2.517   1.970
Čikov   4.729   5.787   4.484   4.121   5.420
D. Heřman. a Lhotka   1.205   2.522   2.720   5.519   3.064
D. Radslavice   4.930   6.280   6.280   6.670   5.880
Dolní Bory   6.639  10.688   5.887   9.480  10.819
                  (JP 5.110, JK 5.709)
Frankův Zhořec   1.750   2.240
F. Zhořec se Šeborovem     3.450   3.415   3.670
H. Bory a Cyrilov   7.107   8.246   7.496   8.430   8.478
                  (JD 2.928, JB 5.501)
H. Heřmanice   1.930   2.320   4.432   4.140   4.423
Horní Radslavice       70   2.700   4.650   5.065   4.950
Holubí Zhoř   2.937   4.691   3.828   4.690   5.033
Jabloňov   5.138   8.100   8.108   8.840   9.120
Kochánov   5.720   6.590   5.757   6.325   8.960
Lavičky   5.980
Lavičky a Závist   12.057  11.390  12.310  12.755
Lhotky a Kúsky   4.120   6.104   6.424   6.451   8.980
            (Kúsky 3.700 a Lhotky  5.280)
Martinice   8.797  12.349  10.940  12.810  11.983
Mostiště   5.954  14.356  13.270  13.552  13.539
Netín a Záseka   5.659   6.180   7.749   8.080   9.480
Olší   6.010   6.309   6.990   7.740   7.150
Oslava   1.245   1.952   1.365   2.570   1.290
Oslavice  10.760  12.545  12.850  14.165  14.597
Otín a Pohořílky   9.230   9.650  12.672  13.924  12.800
Radenice   2.972   3.664   3.930   5.291   5.115
Ruda   6.275   9.600   9.750  10.530  10.740
Sklené n. O.      620 vybírají jen pro sebe
Stránecká Zhoř   7.290   8.640   9.830  11.675   9.813
Svařenov a Hrbov   5.490   6.052   8.331   8.190   7.980
Šeborov     1.356
Tasov  11.128  16.418  14.019  13.445  15.357
Uhřínov   11.845   9.746  10.730  10.035
Uhřínov a Šeborov 13.245
Vaneč   1.703   1.940   1.770   2.137   2.060
Velké Meziříčí 102.602 124.759 107.044 129.848 108.269
Vídeň   7.378  10.307   8.662  10.725  10.781
Zadní Zhořec      120   5.522   6.040   5.720   6.830
Baliny      4.150 2008 nechodilo se
Dobrá Voda 2004–5 počítáno společně   8.750 
Horní Libochová 2004–5 počítáno společně   4.160
Jívoví 2004–5 počítáno společně  10.910
Kadolec 2004–5 počítáno společně   5.400
Kozlov 2004–5 počítáno společně   5.093
Křižanov  2004–5 počítáno společně  24.950
Kundratice 2004–5 počítáno společně   8.650
Sviny  2004–5 počítáno společně   3.270

B. podle farností 2003-2008
 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Bory  15.440  17.338  22.598  17.313  23.201  24.412
Křižanov   ???  41.905  12.150  71.183 
Netín  26.317  27.544  36.267  40.531  43.635  46.223
Ruda  17.660  13.733  21.250  21.974  23.630  24.275 
Tasov   ???  25.488  35.222  31.386  34.400  34.195
Uhřínov  20.020  26.155  30.111  34.950  37.274  35.878 
Vel. Meziříčí 145.242 158.818 201.783 181.026 214.777 190.775 
Celkem 224.679 311.981 359.381 398.363 376.917  355.758
(poslední dva roky jsou bez Křižanovska)

C. Cíle letošní sbírky (2008)
Charitní ošetřovatelská služba v okrese Žďár
Charitní pečovatelská služba v okrese Žďár
Domov pokojného stáří v Nížkově
Nesa = nejsme sami – denní stacionář pro postižené děti ve Velkém 
Meziříčí
Kopretina – centrum pro rodiče s dětmi

D. Dary z roku 2007 byly využity:
Charitní ošetřovatelská služba v okrese Žďár
Charitní pečovatelská služba v okrese Žďár
Domov pokojného stáří v Nížkově
Nesa = nejsme sami – denní stacionář pro postižené děti ve Velkém 
Meziříčí; Kopretina – centrum pro rodiče s dětmi

Zdroj: www.dekanstvivm.horacko.com

Inzerujte
ve Velkomeziříčsku!

Telefon a fax: 566 524 649
e-mail:

vel ko me zi ricsko@vel ko me zi ricsko.cz
www.velkomeziricsko.cz

Poutě L. P. 2008
zatím ve farnostech Velké Meziříčí, Netín a Bory, schválené při 12. 
tříkrálovém setkání starostů a zástupců obcí v neděli 13. 1. (další budou 
postupně doplňovány)

Popeleční středa – 6. 2. 
Hod Boží velikonoční – 23. 3. 
Hod Boží svatodušní – 11. 5.
Neděle 9. 3. – sobota 15. 3. – lidové misie v Netíně (po 65 letech) a Bo-
rech (po 72 letech)
Sobota 15. 3. setkání mládeže s o. biskupem v Brně
NEDĚLE 30. 3. – svátek Božího milosrdenství: jarní pouť v Oslavici, 
putování do Slavkovic na svěcení nového kostela
Pátek 4. 4. až neděle 6. 4. duchovní obnova s P. Kodetem k 600. výročí 
města 
Čtvrtek 24. 4. sv. Jiří – malá pouť Osovém
NEDĚLE 27. 4. – po sv. Marku (25. 4.) pouť v Mostištích
Čtvrtek 8. 5. – sobota 10. 5. – autobusová pouť do Polska 
NEDĚLE 11. 5. – Hod Boží svatodušní, adorační den ve městě, před sv. 
Janem Nepomuckým (16. 5.): pouť v Olší, zároveň svátek matek: besídky,
NEDĚLE 18. 5. – 1. svaté přijímání (všude) – Nejsvětější Trojice: pouť 
v Zadním Zhořci, a ve Svařenově 
Čtvrtek 22. 5. – Boží Tělo: procesí Božího Těla v Lavičkách a Kochánově,
NEDĚLE 25. 5. – Boží Tělo: procesí Božího Těla ve městě, Netíně 
a v Borech
NEDĚLE 1. 6. – pouť v Lavičkách, svatozdislavská pouť v Křižanově, 
první neděle v červnu – po Navštívení Panny Marie (31. 5.): pouť ve 
Skleném 
NEDĚLE 8. 6. před sv. Antonínem (13. 6.): pouť v Radenicích, 
malé posvícení ve Stránecké Zhoři (k 6. výročí žehnání kaple 9. 6. 2002), 
odpoledne XXIV. prosby za úrodu na Dědkovské hoře 
NEDĚLE 15. 6. – před výročím posvěcení kostela (24. 6. 1679) letní pouť 
ve Velkém Meziříčí s P. Davidem Ambrožem, 
NEDĚLE 22. 6. – mezinárodní fi losofi cký festival ve městě, 
před sv. Ladislavem (27. 6.): pouť v Dolních Radslavicích 
NEDĚLE 29. 6. – sv. Petra a Pavla: pouť v Petrávči 
Sobota 5. 7. pouť v Kochánově 
NEDĚLE 6. 7. – pouť na Cyrilově, odpoledne primice v Netíně 
Středa 9. – neděle 13. 7. Charismatická katolická konference v Brně 
NEDĚLE 13. 7. – po sv. Benediktu (11. 7.): pouť ve Stránecké Zhoři a ve 
Vídni (před výročím posvěcení kaple ve Vídni 17. 7. 1842)
Pátek 18. – neděle 20. 7. Setkání české a slovenské mládeže na Velehradě 
NEDĚLE 20. 7. před sv. Annou: pouť ve Lhotkách a Osovém 
Sobota 26. 7. sv. Anny: večer anebo už v předvečer malá pouť v Lavič-
kách, ve městě oslavy 600 let městských práv 
NEDĚLE 27. 7. (po sv. Anně): pouť v Kúskách se žehnáním křížů, – po 
sv. Jakubu (25. 7.): v 17.00 na Jakoubku u Křoví
NEDĚLE 3. 8. – první v srpnu: letní pouť v Oslavici a v Rousměrově 
NEDĚLE 10. 8. před Nanebevzetím Panny Marie: pouť na Závisti
Pátek 15. 8. brzy ráno pěší pouť z města do Netína
NEDĚLE 17. 8. (po Nanebevzetí Panny Marie – 15.8.)
Hlavní pouť v Netíně – z východu už 295. děkovná z města, západní 
procesí z Měřína, jižní po šesté ze Stránecké Zhoři (a po jedenácté z Uh-
řínova) a severní z obojích Borů s P. Bosnerem z Rakouska 
V úterý 19. 8. v 6.30 ráno už po VIII. pěšky na Velehrad, v sobotu 23. 8. 
ráno v 5.30 autobusy do Buchlovic
NEDĚLE 24. 8. – II. letní pouť v Martinicích
ODPOLEDNE POUŤ KE KAPLIČCE U LHOTEK, tedy za měsíc po 
sv. Anně
NEDĚLE 31. 8. – pouť v Dolních Borech s dožínkami, odpoledne pouť 
na Svatou
NEDĚLE 7. 9. dožínky v Netíně a ve městě v lidových krojích 
Sobota 13. 9. Zlatá sobota v Žarošicích, pouť v krojích (i v našich ho-
ráckých)
NEDĚLE 14 9. – 
NEDĚLE 21. 9. – putování na Vranov u Brna, autobusy s krojovanými, 
případně i pěšky (budou-li zájemci)
Sobota 27. 9. – mše sv. za vlast v kapli ve Stránecké Zhoři, příjezd sv. 
Václava a oslava státního svátku na zámku
NEDĚLE 28. 9. – svatováclavská pouť v Hrbově a v Křižanově
NEDĚLE 5. 10. (sv. Faustýny): podzimní pouť v Oslavici, pouť do 
Slavkovic
NEDĚLE 12. 10. odpoledne (asi) XXV. poděkování za úrodu na Děd-
kovské hoře
NEDĚLE 9. 11. – před sv. Martinem: pouť v Martinicích a v Horních 
Borech
Pátek 14. 11. večer přednáška P. Marka Váchy: O umírání, euthanazii 
a Bibli 
NEDĚLE 23. 11. před sv. Kateřinou: pouť ke kapličkám na uhřínovské 
NEDĚLE 30. 11. večer slavnostní zahájení adventu na náměstí 
NEDĚLE 7. 12. zimní pouť ve městě (po sv. Mikuláši) 
NEDĚLE 28. 12. – domácí pouť ve Vídni

Připravil: P. Jan Peňáz

Vážení čtenáři, také jste si všimli toho, že téměř 
každé noviny, které otevřeme, nás vybízejí ke zhub-
nutí? A rovnou nám určují co jíst, jak cvičit atd. Co 
už ale tyto noviny bohužel neřeší, je hlubší a bližší 
pohled na samotné příčiny nadváhy a obezity. Tak 
schválně: Proč myslíte, že se my lidé někdy přejídá-
me?... Častým důvodem je nespokojenost se svým 
životem. Jídlo nám v tomto případě poskytuje útěk od 
našich problémů, aniž bychom si to takto konkrétně 
uvědomovali. Zkusme se sami sebe zeptat: „Od kte-
rých svých problémů a starostí se chodím utěšovat 
nebo uklidňovat k jídlu?“ Máme možnost objevit, co 
si v sobě tutláme kdesi v koutku a třeba už od dětství 
a možná si uvědomíme, že s trochou odvahy s tím 
můžeme něco udělat tak, aby nás to už nestresovalo. 
Pokud se nám to takto podaří zvládnout, je dobré 
vymyslet si ještě nějakou příjemnou činnost, kterou 
smysluplně překleneme čas, jenž jsme dříve věnovali 
nadměrnému jídlu. Někdo si rád vyjde na procházku 

nebo si zacvičí, jiný si vybere čtení pěkného časopisu 
s šálkem čaje. Někdy nám nadváhu „dobře“ přikr-
muje nějaký nevhodný, nežádoucí program, který 
jsme neuvědoměle přijali za svůj. Také jste už jistě 
slyšeli, nebo dokonce sami říkali taková prohlášení 
jako např.: Já tloustnu i ze vzduchu. Nebo: Mně stačí, 
když se na jídlo podívám a už přibírám. Nebo: U nás 
v rodině jsou všichni tlustí, tak co s tím nadělám?... 
Vesměs jde o programy, které jsme si pro sebe – nic 
zlého netuše– vybrali. Naštěstí je ale také můžeme 
kdykoli zrušit nebo přetvořit tak, aby to pro nás bylo 
výhodné. Proč taky sami sobě škodit, že? Nabízím 
vám jiný program. Víme už přece, že každý člověk 
je jedinečný a neopakovatelný. Mějme se tedy rádi 
takoví, jací jsme a říkejme si raději toto: „Přijímám 
svoji jedinečnost s láskou, něhou a porozuměním.“ To 
by mohl být slibný začátek našich lepších zítřků. 

Hodně úspěchů vám všem přeje Zdeňka Polášková, 
certifi kovaná terapeutka EFT.

Z poradny EFT – tentokrát o nadváze Stomatologická 
pohotovost

19. 1. 2008
MUDr. Marie Kulková, Strážek 
80
20. 1. 2008
MUDr. Marcela Petrášová, Stu-
dentská 7, Žďár nad Sázavou
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HOKEJ – ŽÁCI

4. třída
HHK VM – HC Žraloci Vyškov 
0:8 (0:2, 0:6, 0:0) 
Sestava: Vitešník – Bezák, Slabý, 
Strnad T. Hladík, Joura, Juda, Mi-
čánek, Strnad M., Lavický, Tlapák, 
Mynář, Šilpoch, Smažil, Kampas 
V neděli 13. 1. jsme na domácím 
ledě sehráli jeden s nejhorších zá-
pasů dosavadní sezony se soupeřem 
z Vyškova, který nám nadělil osm 
branek a nebýt brankáře Vitešníka, 
tak tento výsledek by byl ještě horší. 
Brankář si v brance musel připadat 
jako na střelnici, jelikož na něj šlo 
za celý zápas 51 střel, z nichž osm 
prošlo do brány. Výkon našeho 
týmu byl velice špatný a jen dou-
fáme, že se stejný zápas opakovat 
už nebude.

-ps-
6. třída

HHK VM – VSK Technika Brno 
5:7
Branky: Koblížek 2, Karlík 2, Jou-

ra, Asistence: Janošík, Marešová, 
Klíma, Zajíc
Sestava: Janošík, Kučera, Klíma, 
Drápela, Rozmarín, Smejkal, Kob-
lížek, Fischer, Zajíc, Sladký, Joura, 
Karlík, Marešová
Ve velmi nadějně rozehraném 
a vyrovnaném zápase rozhodlo 
opět to, že v technice hrají dva 
velmi nadprůměrní hráči, které 
jsme neuhlídali a neudrželi naděj-
né vedení. V závěru zápasu jsme 
inkasovali další dvě branky a bylo 
rozhodnuto.

7. třída
HHK VM – VSK Technika Brno 
10:4
Branky: Střecha 3, Kališ 3, Burian 
2, Kejda, Beránek J. Asistence: 
Střecha2, Kejda 3, Beránek J., 
Burian 3, Beránek P. 2
Technika patří mezi nejslabší celky 
naší skupiny, a tak povinné vítěz-
ství nad ní nelze přeceňovat. 

-js-

8. kolo 
Spartak Velká Bíteš B – SK 
Mostiště 2:3 (2:2, 0:1, 0:0) 
Branky Spartak Velká Bíteš B: 
Jiř í Holík, Káňa (Petr Holík). 
Branky SK Mostiště: Jiří Svoboda 
(Syrový), Freibauer (Syrový), Jiří 
Svoboda (Syrový, Josef Svoboda). 
Vyloučení: 8:12, navíc Jiří Holík 
(Velká Bíteš) a Novák (Mostiště) 
oba 5 minut plus osobní t rest 
do konce utkání. Využití: 1:2. 
Rozhodčí: Fiksa a Nedělka.
První šanci měl mostišťský Frei-
bauer, jinak ale patřila úvodní 
pětiminutovka domácím. Pak 
převzali iniciativu hosté, jenže ani 
jim se v koncovce nedařilo. Skóre 
se měnilo až v patnácté minutě, 
kdy se při dvojnásobné přesilovce 
trefi l domácí Jiří Holík. Z vedení se 
však domácí dlouho neradovali. Za 
minutu poslal Syrový za obránce 
př ihrávku Jirkovi Svobodovi 
a jeho ukázkový blafák znamenal 
vyrovnání. Pak se na trestné la-
vici sešli zase dva domácí hráči 
a mostišťskou kombinaci na jeden 
dotek zakončoval Freibauer. Jenže 
ani tento náskok do přestávky 
nevydržel. Půl minuty před prv-
ní pauzou využil Káňa zmatku 
v mostišťském obranném pásmu 
k vyrovnání. V sedmadvacáté 
minutě domácí v oslabení chybo-
vali ve středním pásmu, trojice 
mostišťských útočníků si mezi 
sebou rychle vyměnila puk a Jiří 
Svoboda znovu strhl vedení na 
stranu hostů. Po této brance ožili 
především domácí, ale proti důsled-
ně bránícímu soupeři si moc šancí 
nevytvořili, a tak s přibývajícím 
časem stoupala jenom nervozita, 
která vyústila v menší strkanici. 
V úvodu závěrečného dějství do-
mácí ještě výrazně vystupňovali 
důraz v osobních soubojích. Mu-
ziku tvrdili především Jiří Holík 
s Pohlem, kteří taky v zápase 
posbírali osm z deseti bítešských 
trestů. Hosté se tentokrát pod 
vědomím neblahých zkušeností 
z předchozích bítešských zápasů 
snažili držet zpátky a urputný ná-
por soupeře postupně utlumili čas-
tým přerušováním, třeba i za cenu 
zakázaného uvolnění. Trpělivost 
jim přinesla ovoce a se spolehli-
vým Markem Uhlířem v brance 
přečkali bez úhony další bítešské 
přesilovky, včetně té „obvyklé“ 
závěrečné, podpořené odvoláním 
domácího brankáře.
HC Sokol Křižanov – HC Slavko-
vice 7:4 (4:1, 1:1, 2:2)
Branky za domácí: David Komí-

nek 2, Martin Klement 2, Navrátil, 
Veselý, Škrob, asistence Aleš Ko-
mínek 2, Martin Klement, Škrob, 
Doležal, za hosty Chvála, František 
Činčera, Petr Dvořák, Martin Po-
lívka, asistence Ptáček 2, Martin 
Dvořák.
Domácí na hosty vlétli od úvodního 
vhazování. Svým rychlým pohybem 
a přesnými přihrávkami za obranu 
hostí se jim podařilo rychle vsítit 
branku. Hosté byli z vývoje utkání 
zaskočeni a nevěděli jak na dobře 
bruslící a kombinující křižanovské 
hokejisty hrát. Domácí stále hrozili 
z brejků a jen díky dobře chytající-
mu brankáři hostů skóre nenarůsta-
lo. V 9. min Křižanov vedl již 2:0, 
když se jim podařilo zužitkovat 
přesilovku. Hned po vhazování 
se podařilo napodruhé překonat 
brankáře domácích Chválou a tím 
snížit na 2:1. Tento stav ale dlouho 
nevydržel. V 11. min se Křižano-
vu podařilo po pěkné kombinaci 
vstřelit třetí branku. V 16. min po 
chybě jinak dobře chytajícího bran-
káře hostí vedli již o tři branky 4:1. 
Hned po návratu se Slavkovickým 
podařilo snížit. Jejich radost však 
trvala jen minutu. Křižanov opět 
vstřelil branku a vedl 5:2. Do konce 
třetiny bylo ještě vyloučeno několik 
hráčů na obou stranách. Po skonče-
ní druhé třetiny slavkovický kapitán 
požádal rozhodčího o konfrontaci 
křižanovského hráče. Křižanov 
využil stejné možnosti a chtěl 
zkontrolovat dva hráče Slavkovic. 
Křižanovský hráč odmítl předložit 
ke konfrontaci průkaz totožnosti. 
Fotografie na registračním prů-
kazu neodpovídala hráči, který 
se dostavil. Rozhodčímu dokonce 
nedokázal ani říct, kde přesně byd-
lí. Rozhodčí tuto skutečnost zapsal 
do zápisu. Poté byli konfrontováni 
hráči Slavkovic. Oba svoje doklady 
totožnosti předložili a vše odpoví-
dalo. Výsledek utkání byl pro Kři-
žanov velmi dobrý, stav po první 
třetině znamenal sílu mužstva, pak 
se ale hra vyrovnala a Křižanovu se 
podařilo zvítězit. Třetí třetina však 
již byla poznamenána incidentem 
s konfrontací. Kvůli konfrontaci 
a nepředložení OP hráče Křižano-
va o konečném výsledku rozhodne 
disciplinární komise.

 -tom-
TJ Řečice – HC Vatín 15:3 (6:1, 
5:1, 4:1)
TJ Náměšť n. Osl. – HC Veverská 
Bítýška 7:8 (2:2, 4:4, 1:2)

Dohrávané utkání 4. kola:
HC Vatín – HC Veverská Bítýška 
4:10 (1:4,2:3,1:3)

HOKEJ – OKRESNÍ PŘEBOR

9. kolo
Velká Bíteš – Křižanov 5:3
Mostiště – Náměšť n. Osl. 4:6
V. Bítýška – Řečice 7:5
Vatín – Slavkovice 4:7

Tabulka:
1. Slavkovice 9 7 1 1 48:25 15

2. V. Bítýška 9 7 0 2 64:37 14
3. Mostiště 9 6 0 3 40:33 12
4. Řečice 9 5 1 3 68:50 11
5. Náměšť n. O. 9 5 0 4 51:45 10
6. V. Bíteš 9 3 0 6 34:42  6
7. Vatín 9 1 1 7 38:69  3
8. Křižanov 9 0 1 8 23:65  1

Krajský přebor družstev 
2007/2008

5. kolo
SPARTAK Třebíč A – SPARTAK 
Velké Meziříčí A 3:5
Bilance hostů: Bár ta, Čtverá-
ček a Janák Martin po 1 bodu 
– Mgr. Mejzlík, ing. Nedoma (C), 
Jan a Mrazík po 0,5 b – Kopr 0 b
Našim se v Třebíči při zápase dvou 
áčkových spartakovských kolekti-
vů vedlo znamenitě, a tak si domů 
nakonec odvezli cenné a zaslouže-
né vítězství – přičemž výhru své 
partie měl už prakticky v kapse 
i Mgr. Mejzlík, ale vzhledem 
k pokročilé hodině (a při výhledu 
na delší pokračování hry) souhla-
sil i s remízou, aby se už mohlo jet 
zpátky do Medříče. I když se pravi-
dly určená maximální časová mez 
pro trvání partie nedávno snížila 
ze sedmi hodin na šest (2×2 + 2×1 
hodina podle průběžných časových 
kontrol, namísto dřívějších 2×2 + 
2×1 + 2× půl hodiny), i tak zůstá-
vají závodní šachy jedním z časově 
nejnáročnějších sportů a trumfnou 
je snad jedině dálkové jízdy, plavby 

FOTBAL – DOROST

ŠACHY a pochody. Velmi dobře si tentokrát 
počínal mladý hráč Martin Janák, 
když svého soupeře nejprve zmátl 
a pak zmatil, pochvalu si ovšem 
zasluhují všichni vítězové i hráči 
remizující. Stanislav Kopr z Rudy 
v Třebíči sice jako jediný z našich 
neuspěl, ale je potřeba si uvědomit 
jeho obtížnou pozici (a to nejen 
tu na šachovnici): jednak totiž 
nastoupil za VM proti svým býva-
lým spoluhráčům, no a jednak ještě 
ke všemu na nejfrekventovanějším, 
tedy zpravidla nejobtížnějším 
prvním postu, kde se vyhrává ve-
lice těžko. I on ale bojoval srdnatě 
a zmužile. 

Příští program
(vše neděle 20. ledna):

Krajský přebor – 6. kolo
ŠK Sklo Bohemia Světlá nad 
Sázavou A – Spartak VM A (8 
hráčů v týmu)

Regionální soutěž – Východ –
4. kolo

SFiala Gambit Jihlava C – Spar-
tak VM B (5 hráčů v týmu)

Regionální soutěž – Západ –
4. kolo

Jiskra Humpolec B – Sokol Jámy 
(5)                                           -vp-

HÁZENÁ – JUNIORKY ČR

Juniorky se sešly v neděli 6. ledna 
v Jindřichově Hradci na soustře-
dění. Po turnaji v Polsku, kde naše 
hráčky zvítězily, to byla jejich dru-
há akce. Posledním setkáním druž-
stva před kvalifi kací ve Švýcarsku 
bude soustředění v Nymburce. 
V týmu trenérského dua Kumpán 
– Bělka se pro Jindřichův Hradec 
objevují dvě nové tváře, kterými 
jsou spojky Borovská z Písku 
a Gebre Selassie z Olomouce, 
odchovankyně TJ Sokol Velké 
Meziříčí. „Gebre Selassie má ve-
liké pohybové nadání a cit pro míč, 
proto bychom ji chtěli vyzkoušet na 
hrot obrany 1:5. Tento obranný sys-
tém by pro nás měl být klíčovým. 
Věřím, že se nám podaří zapojit 
do týmu obě hráčky, Borovská 
hraje pravidelně Interligu, Gebre 
Selassie je velký talent a přestože je 
teprve v reprezentačním týmu do-
rostenek, rádi bychom ji využili,“ 
řekl trenér Kumpán.

Celkem tedy před kvalifi kací há-
zenkářky absolvují tři akce, ale 
i přes nevelký počet dnů přípravy 
trenér o sestavě jasno nemá. „Ne-
cháváme si ještě otevřená zadní 
vrátka, rádi bychom do Nymburka 
pozvali o dvě hráčky navíc. Samo-
zřejmě může dojít k nějaké nepřed-
vídatelné situaci, existuje bohužel 
i riziko zranění a může se stát, že 
budou dodatečně povolány další 
hráčky,“ řekl trenér juniorského 
týmu René Kumpán. 

Nominace juniorek 
Brankářky: Satrapová (DHC Sla-
via Praha), Doláková (DHC–SVŠ 
Plzeň)
Hráčky: Luzumová, Stellnerová, 
Borovská, Cejpová (Sokol Písek), 
Mouleová, Vrabcová, Kutlvašrová 
(všechny Slavia Praha), Eliášová, 
Pilařová (obě Jindřichův Hradec), 
Jalůvková, Hradilová (HC Zlín), 
Gebre Selassie, Goldová (Olo-
mouc)                  Zdroj: www.chf.cz

Anna Gebre Selassie je v kádru 
reprezentace juniorek ČR

Již devátým rokem parta nadšen-
ců pořádá Turnaj o přeborníka 
v mariáši ve třech kraje Vysoči-
na. Ten letošní začal v listopadu 
minulého roku a jako každoročně 
ho tvoří devět turnajů pořádaných 
v různých hospodách a kulturních 
domech Vysočiny, např. v Jívoví, 
Říčanech, Ořechově, Osové Bítýš-
ce, Rudíkově či Pavlínově. Každý 
turnaj korunového mariáše má 5 
kol po 40 minutách s přestávkami 
na občerstvení a samozřejmě s obě-
dem. Po skončení tohoto maratonu 
pravého hráčského nadšení jsou 
oznámeny výsledky a oceněni nej-
lepší hráči cenami, které připravuje 
pořadatel. Nejčastější hlavní ceny 
tohoto ročníku jsou mobilní tele-
fony, v loňském roce převažovaly 
DVD přehrávače, a samozřejmě pro 
první tři hráče poháry s pamětním 

štítkem. Účast bývá opravdu hojná, 
kolem 70 hráčů se sjede vždy. Po 
posledním turnaji bude totiž vy-
hlášeno pět nejlepších hráčů, kteří 
obdrží hodnotné ceny. Všichni se 
proto snaží jezdit pravidelně. 
V sobotu 12. ledna se konal turnaj 
„mimo hlavní zápolení“ v Ostrově 
nad Oslavou. V komorním pro-
středí jedné z místních restaurací 
se sešlo pouze 27 hráčů, takže již 
po 14. hodině se vyhlašovalo, že na 
prvním místě se umístil Lubomír 
Polášek z Velkého Meziříčí. Kro-
mě poháru a polibku od obsluhy 
(obsluhující slečny) získal velký 
dárkový koš. Objevily se zde i tři 
ženy, nejlepší z nich se umístila 
na 10. místě – Kateřina Dobro-
volná. Pořadatelé se těší za rok 
zase v Ostrově nebo už 19. 1. 2008 
v Tasově na příštím turnaji.      -mk-

MARIÁŠOVÝ PŘEBORNÍK

V sobotu sehrál jednotný dorost 
první přípravné utkání na umělé 
trávě. Tento tým byl doplněn třemi 
staršími žáky.
FC Velké Meziříčí B – Jiskra 
Měřín  2:3 (2:1)
Střelci za FC VM: Dvořák Ondřej 
a David Polák st. žák. Zápas splnil 
charakter přípravy. Na hráčích se 
projevil začátek term. období.
FC VM dorost A – Jiskra Meřín 
muži A 5:1 (4:0)
Střelci za FC VM: Kratochvíl Vít 3, 
Dufek Jarda 1 a Kubiš Jan
Zápas se hrál v 10.15 hodin na umě-
lé trávě. Kluci jsou v plné fyzické 
zátěži, která souvisí se začátkem 

zimní přípravy. V podstatě si 
zatím nesáhli na míč. Negativem 
utkání bylo zranění Romana Vysko-
čila (soupeř ho kopl mimo chránič 
a došlo k velkému otoku – cca 14 dní 
léčení). V závěru zápasu se proje-
vila na našich hráčích únava a hra 
se vyrovnala. K zápasu nastoupily 
dvě nové posily – Tomáš Dvořák 
a střelecky prosadivší se Víťa Kra-
tochvíl –, které do týmu výborně 
zapadly a pozvedly úroveň týmu.
V sobotu 19. 1. 2008 v 10.15 
hod.  hraje starší dorost A s muži 
z Rokytnice n. Rokytnou a B dorost 
hraje v neděli 20. 1. v 16.00 hodin 
s dorostem Borů.                   -sme-

Novinářka Viera Kaštanová
vzpomíná na Rallye Dakar 2007

Záleží na vás, co si vybojujete
V loňském roce se Viera Kaštanová zúčastnila Rallye Dakar opět jako 

novinářka. Zatímco její manžel Ivoš startoval tehdy mezi motocyklisty, 
ona posílala každý den do novin rozhovory a reportáže o dění v závodě. 

Jaký byl loňský Dakar z vašeho pohledu?
Každý ročník je jiný, nikdy není nic stejné, jako rok před tím, nebo 

dříve. Jiné počasí, které nám ztěžovalo práci, čtyři dny nás trápila písečná 
bouřka. Není to nic příjemného, když se vám písek dostává do počítačů, 
fotoaparátů nebo do další techniky, všechno musíte neustále balit do 
igelitu. V Maroku byla zima, celý den sedět při teplotě dvanáct třináct 
stupňů není nic, o co by někdo stál, v noci ve stanu mrzlo. Po přesunu na 
jih, do Mali a Senegalu, byly teploty naopak zase okolo 40 °C. 

Nejhorší byl asi písek, protože ten máte všude – ve stanu, ve spacáku, 
nesete si na tácku jídlo a než dojdete na místo, máte je plné písku.

Technické zázemí bylo stejné jako v minulých ročnících?
V podstatě stejné jako loni, nebylo o nic moc navíc, ale také o nic méně. 

Měli jsme lepší servis v Evropě, připojení na internet bylo oproti minulým 
rokům vpodstatě zadarmo. Jakmile ale rallye vstoupí na území Afriky, tak 
se za všechno velmi tvrdě platí – přenos 100 kB dat stál 4 eura. Problémy 
se satelitní technikou. S kolegou Říhou z ČRo jsme měli půjčené úplně 
stejné vybavení od jednoho člověka, stejného operátora, stejné programy, 
stejné nastavení –  jeden fungoval a druhý ne a za hodinu to bylo třeba ob-
ráceně. Je to technika, která si žije „svým životem“ a člověk to neovlivní. 
Problémy byly s telefonováním, já jsem se domů dovolala za celou dobu 
třikrát, z Česka se s námi spojit nebyl takový problém. 

Nemalé starosti to dělalo i závodníkům, když uvízli na trati a potře-
bovali pomoc. Není to nic příjemného, když se na to spoléháte a potom, 
když jste v ohrožení života, to nefunguje. 

Je pravda, že když před jedenácti manžel jel Dakar poprvé, tak takové 
možnosti vůbec nebyly a já jsem s Ivošem mluvila pouze jednou. Dnes 
už jsme na to ale zvyklí.

Jste jediná novinářka, která měla na trati manžela. Jak jste to prožívala?
Byly dvě chvíle každý den, které jsem intenzivně prožívala – jedna 

těžká, to je ráno, když jsem Ivoše vyprovázela na start a ta druhá, kdy 
mně spadl kámen ze srdce, když se večer vrátil a já ho viděla, že dojel. 
Během dne jsem sice věděla, kde je na trati, ale už jsem nevěděla, proč 
se zpozdil nebo proč stál, neviděla jsem ho osobně.

Vloni při závodě opět zemřeli dva motorkáři…
Když se někdo zabije, je to vždycky těžká chvíle, protože máte blízkého 

člověka na trati. Je o to horší sedět ještě v tom tiskovém centru, vědět, že 
se pravděpodobně někdo zabil, ale nevědět kdo. Čekáte tak pět minut, než 
pořadatelé ohlásí, co se stalo. Těch pět minut je opravdu hodně těžkých, 
pořád si říkáte, jaké jméno to může být, kdo to bude. Jakmile řeknou 
jméno, tak se vám sice uleví, ale na druhou stranu ve vás zůstává taková 
nepopsatelná úzkost, co nejde nijak vysvětlit. Etapa, kdy se zabil Jiho-
afričan, byla maratónská, takže všichni motorkáři spali mimo společný 
bivak a já jsem musela čekat až se mě Ivoš dovolá. Když mně řekl, že měl 
ten den vůbec nejtěžší pád, jež na Dakaru kdy zažil, tak to na klidu moc 
nepřidalo. Ale slyšela jsem ho, takže jsem věděla, že je v pořádku. 

Neovlivňuje vaši práci to, že na Dakaru máte blízkého člověka?  
Ovlivňuje to moji práci v tom, že jsem se snažila hodně psát o Ivošovi, 

o lidech a týmu, ve kterém jel, za což mě hodně lidí napadalo. Je to ale tím, 
že jsem byla týmový novinář, moje účast na takovém závodě nebyla zadar-
mo, byla hodně drahá. Bylo na mně, jestli píši i o dalších závodnících. Já 
jsem o nich psala a bylo mi jedno, jestli je první, nebo poslední, když slušně 
přišli a poděkovali. Nepsala bych a ani jsem nemusela psát o člověku, za což 
mě taky kritizovali, který je hrubý a nemá vychování. Bylo to tím, za jakých 
podmínek jsem na ten závod jela. Když mě najala Česká televize nebo 
jiné veřejnoprávní médium, tak jsem psala články o všech stejným dílem. 

Jak se jezdci chovali k novinářům? 
Většina z nich byli příjemní lidé, a to i ze strany zahraničních jezdců. 

Všichni závodníci – ať to byl Peterhansel, Desperés, Coma a další, šli po 
příjezdu do cíle etapy do tiskového střediska a odpovídali na dotazy a dá-
vali rozhory, prostě aby se o nich vědělo. To pochopila i spousta lidí od nás 
a proto věděli, že buď za nimi přijdu já, nebo přišli sami a řekli, jaká byla 
etapa, co se jim ten den stalo apod. Oni věděli, že když se o nich píše, tak 
mají více šancí sehnat reklamní partnery a zúčastnit se závodu příští rok. 
U některých našich nebo i slovenských závodníků, kteří se umístili na před-
ních místech je velký problém neznalost cizích jazyků, proto s nimi novi-
náři nehovoří a v zahraničních médiích se téměř neobjevují. (Pokr. příště)

Halový turnaj ve fotbale sehráli 
mladší dorostenci v sobotu 12. 
ledna v hale TJ Sokol Velké Me-
ziříčí. Na turnaji se utkalo devět 
mužstev namísto avizovaných de-
seti. Táborští nedorazili. Hrálo se 
ve dvou skupinách a vedle domá-
cích dorostenců FC VM nastoupili 
hráči AFK Chrudim, FK Šardice, 
Sigmy Olomouc B, HFK Třebíč, 
FC Sparta Brno, FC Dosta Bystrc 
– Kníničky, 1. SC Znojmo a FK 
AS Pardubice. Domácí vypadli 

již ve čtvrtfi nále. O třetí místo se 
utkaly Pardubice s Třebíčí. Z due-
lu vyšly vítězně Pardubice. Finále 
patřilo mužstvům AFK Chrudim 
a Sigma Olomouc. O vítězi turnaje 
nakonec rozhodly pokutové kopy 
a stala se jím Sigma Olomouc. Ze 
Sigmy byl vyhodnocen i nejlepší 
brankář turnaje Kačer. Nejlepším 
střelcem se stal Polák z Pardubic 
a nejlepším hráčem pak Florian 
z Třebíče.    

Text a foto. Martina Strnadová

Halový turnaj ml. dorostu FC VM
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HORÁCKÉ DIVADLO JIHLAVA

JUPITER CLUB PŘIPRAVUJE

Jupiter club s. r. o. Velké Meziříčí a taneční škola Starlet Brno 
manželů Buryanových pořádá dne 18. 1. 2008
v 17 hodin PLES V BÍLÉM na závěrečné ukončení
kurzů tance a společenského chování.
Hraje taneční skupina M.E.Š., reprodukovaná hudba,
DJ Bond.
Účastníci tanečního kurzu mají vstup zdarma.
Prodej vstupenek a místenek v kanceláři
programového oddělení v pracovní dny od 8 do 16 hodin. 
Vstupné: 70 Kč, 20 Kč místenka. Vstup pouze ve společenském oděvu.

Pro velký zájem diváků opět připravujeme předplatné na divadelní 
představení jaro 2008. Nabízíme 4 před-
stavení za cenu 750 Kč. Rezervace na tel. 
čísle 566 523 243 nebo na programovém 
oddělení Jupiter clubu.

Úterý 25. března 2008 v 19.30 hodin
Agentura Hanzlíček

NEBYLA TO PÁTÁ,
BYLA TO DEVÁTÁ
Jsou-li dva, může se zrodit láska. Vstoupí-li 
mezi ně třetí, vznikne drama. Vážné nebo 
směšné, často obojí, střídavě i současně.
Hrají: Jana Švandová, Josef Carda, Rudolf 
Hrušínský
Volné vstupné: 240 Kč

Duben 2008
Agentura Remunda

PUDL A MAGNOLIE
Komedie o lásce i nelásce, nevěře i důvěře, o hereckých snech, zákulisních 
milostných intrikách a v neposlední řadě i o tajemstvích hereckého řemesla.
Hrají: Iva Janžurová, Stanislav Remunda, Theodora nebo Sabina Remundová
Volné vstupné: 240 Kč

Duben 2008

KOMEDIOGRAF
Originální kabaret aneb Nekonečný koktejl písniček, scének, jak k za-
smání tak i k poučení.
Hrají: Pavel Liška/Marek Daniel, Mariana Chmelařová, Miroslav 
Kumhala a další
Volné vstupné: 240 Kč

Květen 2008
AP Prosper

LÍBÁNKY
ANEB
LÁSKA AŤ JDE K ČERTU
Dvojice bývalých manželů se po le-
tech setkává v drahém francouzském 
hotelu, kam oba přijeli trávit líbánky 
se svými novými a mladšími partnery.
Hrají: Jiří Langmajer, Ivana Jirešová/Klára 
Issová, Martina Válková/ Jitka Čvančarová 
a další
Volné vstupné: 240 Kč

Volné vstupenky je možno rovněž rezervo-
vat. Změna programu vyhrazena!

Topart media

POSTEL PLNÁ CIZINCŮ
Úterý 26. 2. 2008 v 19.30 hodin
Komedie o malém hotýlku plném lásky, nevěry a nečekaných překvapení.
Ztřeštěná situační komedie o tom, co všechno se může stát, když si man-
želé vyjedou na dovolenou někam, kde si nezajistili ubytování… Když 
chce milující manželka potěšit svého manžela tím, že za ním nečekaně 
přijede na místo jeho služebního pobytu…
Hrají herci a herečky z dobře známého seriálu Rodinná pouta nebo Velmi 
křehké vztahy.
Miroslav Mejzlík/René Přibil, Zbyněk Fric/Jan Révai/Kryštof Římský, 
Roman Štolpa/Tomáš Valík, Petra Špindlerová a další.
Představení není součástí předplatného jaro 2008! Vstupné: 240 Kč
Rezervace od 21. 11. 2008 na čísle 566 523 243 nebo na prog. odd. JC
Změna programu vyhrazena!

Divadelní sezona jaro 2008
v Jupiter clubu
Rezervace vstupenek na jednotlivá představení
probíhá na tel. čísle 566 523 243. 
Info též na www.jupiterclub.cz

Čtvrtek 31. 1., předsálí JC, 17 hodin

LOUTKOVÁ PŘEDSTAVENÍ

Sobota 26. ledna 2008, malá scéna JC v 15 hodin

Loutkové divadlo pro rodiče a děti.
Vstupné: 30 Kč. 
Prodej vstupenek na progr. odd. JC v pátek 25. 1. 2008 

Pozvánka na výroční členskou schůzi 
SPCCH Velké Meziříčí

Výroční členská schůze se koná ve čtvrtek 31. 1. 2008 ve 14.30 hodin 
na náměstí v Jupiter clubu. Na této schůzi mohou členové zaplatit členské 
příspěvky na rok 2008 a přihlásit se na rekondice. Uzávěrka rekondic na 
jarní Poděbrady bude v pondělí 18. února v klubu důchodců. Těm členům, 
kteří nezaplatí členské příspěvky za rok 2007 ani na výroční členské 
schůzi, bude podle stanov členství ukončeno. 

Měření glykémie a tlaku

Poděkování
My z Dětského střediska Březejc děkujeme pracovníkům spotřebního 

družstva JEDNOTA ve Velkém Meziříčí, kteří pro nás již druhý rok 
uspořádali akci „Strom splněných přání“.

Splněná přání nám osobně přijel předat ing. Jiří Batelka. předseda druž-
stva, společně s paní Mahelovou, která tuto krásnou akci organizovala. 
Ale to vše by nebylo možné bez hodných lidí z Velkého Meziříčí a okolí, 
kteří nám naše přání dokázali splnit.

Moc vám všem za to děkujeme.                 Holky a kluci z DS Březejc

Svaz diabetiků po novoroční pře-
stávce opět provádí od čtvrtka 17. 
ledna měření glykémie a tlaku krve. 
Měříme každý čtvrtek od 14 do 15 
hodin v Klubu důchodců, Komen-

ského 6. Cena za měření je 20 Kč 
– nutné režijní náklady. Nabídka 
platí pro všechny zájemce o měře-
ní, členství ve Svazu diabetiků není 
podmínkou.

Shakespeare svou pastorálu umístil do Ardenského lesa, divadelního 
časoprostoru, který se vzdáleně podobá lesům Shakespearova rodného 
Warwickshiru a částečně nese znaky konvenční pastorální krajinomalby. 
Na rozdíl od mytického bezčasí či stejně mytického věčného jara pastorál-
ních idyl je počasí Ardenského lesa drsné a Shakespeare je, jistě úmyslně, 
uvádí obrazem zimy. Připomíná tak, že ztráta věčného jara je „kletbou 
Adamovou“. „Celý svět je jeviště a všichni lidé na něm jenom herci“, říká 
postava Žaka v této Shakespearově komedii, jejímž světem je svět lásky. 
S hlavními hrdinkami se ocitneme v hlubokém lese, daleko od dvorských 
krvavých intrik. Shakespeare postavil dvě emancipované dívky před ne-
lehký úkol. Ukáže se však, že není zdaleka tak těžké zvítězit nad divokou 
zvěří a šelmami, jako je složité přiznat si vlastní city. Les je zde symbolem 
chaosu lidských emocí. A i láska zde má nejrůznější podoby: může být 
směšná, jímavá, vášnivá nebo cynická, v každém případě naše schopnost 
milovat odráží naši odvahu žít. Zdá se, že Shakespearova komedie je přesně 
tou lekcí relativity, kterou slibuje její název. Audrey se líbí šaškovi, Fébé 
se líbí Silviovi, ale nelíbí se Rosalindě/Ganymédovi, která/který se zase 
moc líbí Fébé. Co je iluze a co je skutečnost? Co je pravda a co je lež? 
Shakespeare nedává odpovědi a nevynáší soudy. Staví vedle sebe proti-
klady. Vyberte si z nich sami, říká divákům. Jak se vám líbí.

Odjezd od Jupiter clubu v 18 hodin.

Jak se vám to líbí – W. Shakespeare
překlad: Martin Hilský

Určeno pro žáky 12–15 let.
Vstupné: 35 Kč

Recitál
Lenky Filipové

středa 20. února 2008 v 19 hodin, 
velký sál Jupiter clubu, vstupné 
220 Kč. Rezervace a prodej 
vstupenek na tel. č. 566 523 243 
nebo programovém oddělení JC.

Třetí představení divadelní sezony 2007 – 2008 pro skupinu O (platí pouze 
pro předplatné) se uskuteční ve středu 6. února 2008 v 19 hodin. 

26. 1. Žďár n. S. – ples
 2. 2. Netín – maškarní
 8. 2. Polná – ples
23. 2. Hodov – ples)
15. 3. Čikov
Info: www.renons.cz

18. ledna Třebíč – Fórum 
 – ples SPŠ stavební
19. ledna Třebíč – Dům
 Zahrádkářů – 6. ples
 BAGRu 
16. února Jemnice – ples
 královny Elišky 

Nabídka programů a akcí leden 2008 
Velká Bíteš

PRAVIDELNÝ PROVOZ MC ČLOVÍČEK
pondělí, středa: od 9 do 11.30 hodin, vstupné 20 Kč/rodina
čtvrtek: od 15.30 do 18 hodin, vstupné 25 Kč/rodina
Masarykovo nám. 85, Velká Bíteš

Středa 16. ledna 2008 od 15 do 17 hodin
BABY CLUB – hrací odpole  pro děti od 2 do 6 let, vchod z nádvoří
MŠ Masarykovo náměstí 86 a MC Človíček 

Pátek 18. ledna 2008 ve 20 hodin
MAŠKARNÍ BÁL
Kulturní dům, Vlkovská 482. 
Organizuje Klub kultury města 
V. Bíteše

Sobota 19. ledna od 14 hodin, vchod 
z nádvoří
VÝTVARNÝ KURZ PRO VE-
ŘEJNOST – pletení z pediku 
– servírovací tác 
Přihlášky e-mail: skolka.bites@-
seznam.cz nebo mcclovicek@se-
znam.cz
MŠ Masarykovo náměstí 86 a MC 
Človíček 

Pátek 25. ledna 2008 v 18 hodin 
UBROUSKOVÁ TECHNIKA 
TROCHU JINAK – výtvarný 
kurz pro veřejnost
SOU Jana Tiraye, Tyršova 239
Organizuje MC Človíček

Pondělí 28. ledna 2008 od 9.30 
hodin v MC Človíček
TESTOVÁNÍ PLETI S ORIF-
LAME
Povídání s paní Marcelou Menclero-
vou o typu pleti a vhodné kosmetice
MC Človíček, Masarykovo nám. 85

Úterý 12. 2. 2008 v 19 hodin / Národní dům Třebíč

PAVLÍNA JÍŠOVÁ & PAVEL BOBEK
a přátelé

Pavlína Jíšová – zpěv, kytara, Pavel Bobek – zpěv, Pavel Peroutka 
zpěv, kontrabas, Pavel Malina – kytara

Pavlína Jíšová – textařka, skladatelka a především zpěvačka folkové 
hudby a příbuzných žánrů. Hudbě se věnuje celý život. Ačkoli vystudovala 
češtinu a hudební výchovu na pedagogické fakultě v Českých Budějovi-
cích, nikdy neučila, ale už během studií zpívala s různými kapelami. Pavel 
Bobek – zatím jeho poslední CD nese název „Muž, který nikdy nebyl 
IN“, ale o Pavlu Bobkovi platí pravý opak. Jeho repertoár je nadčasový 
a je nadšeně přijímán všemi generacemi. Citlivý výběr písní, precizní 
provedení na albech i na koncertech se Pavlu Bobkovi vrací v nadšených 
ovacích publika a neutuchající popularitě.

Hlasujte pro nejpohádkovější hrad a zámek! 
Národní památkový ústav odstar toval další ročník ankety 

O nejpohádkovější hrad nebo zámek v České republice. Hlasování 
probíhá na webových stránkách www.npu.cz a už v rozjezdu ankety nabírá 
náskok zámek v Telči. Vysočinský klenot je zatím jediným držitelem 
tohoto originálního titulu a veřejnost musí sama svými hlasy rozhodnout, 
zda-li putovní pohádkový střevíček zůstane v držení Telče nebo některé 
další kulturní památky na území našeho regionu. Národní památkový 
ústav (NPÚ) vyhlásil letos v pořadí druhý ročník ankety O nejpohád-
kovější hrad nebo zámek. „Vysočina je v anketě zastoupena zámkem 
v Jaroměřicích nad Rokytnou, Náměsti nad Oslavou, Telči a hradem 
Lipnice nad Sázavou,“ vyjmenoval kandidáty z regionu hejtman Vyso-
činy Miloš Vystrčil, který v loňském roce neskrýval velkou radost nad 
vítězstvím Telče. Hlasování probíhá na webových stránkách Národního 
památkového ústavu v prvním čtvrtletí – do zahájení návštěvnické sezony 
25. 3. 2008. Každý hlasující můžete zatrhnout 1 až 3 památky. Více přímo 
na www.npu.cz. Po ukončení ankety budou z hlasujících vylosováni tři 
účastníci, kteří obdrží volné vstupné pro sebe a svoji rodinu na hrad nebo 
zámek ve správě NPÚ podle vlastního výběru a dále publikace z aktuální 
produkce ústavu.          Jitka Svatošová, tisková mluvčí krajského úřadu
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Blahopřání

Vzpomínka

SPOLEČENSKÁ KRONIKA KINO JUPITER CLUB LEDEN 
2008

Program kina najdete na www.jupiterclub.cz ● Prodej vstupenek pouze 
vždy hodinu před začátkem představení. ● Změna pro gra mu vyhrazena.

Vlastivědná a genealogická společnost
občanské sdružení při Jupiter clubu Velké Meziříčí

Plán přednášek na I. pololetí r. 2008
Úterý ve 14.30 h v Jupiter clubu – vestibul kina. Změna programu vyhrazena!

Datum P/B/V Předmět přednášky – besedy Kdo přednáší

22. 1. přednáška Radecký z Radče Ing. Josef Hrdý

29. 1. přednáška Putování po Peru a Bolívii Klára Dvořáková

 5. 2. přednáška Soukenická rodina Kallabů Ing. Roučka

12. 2. přednáška Historické zajímavosti z Velkomeziříčska PhDr. Marie Ripperová

19. 2. přednáška I. díl – K 600 výročí udělení  Mgr. Martin Štindl PhD.
  městských práv Velkému Meziříčí 

 4. 3. přednáška Beseda pro genealogy – Rodinné kroniky  Vl. Makovský

11. 3. přednáška Hory severního Pákistánu Ondřej Kotík

18. 3. přednáška Celky a detaily v historii a současnosti  Ing. Antonín Dvořák
  architektury V.M.

25. 3.  přednáška Velehrad P. Jan Peňáz

 1. 4.  přednáška Historik – kronikář Antonín Boček Karel Křeček
   Ing. Karel Hromek

 8. 4.  přednáška Italské Dolomity Mgr. Tomáš Fiala

15. 4.  přednáška Větrné mlýny p. Jana Servítová

22. 4.   přednáška  II. díl – K 600 výročí udělení Mgr. Martin Štindl PhD.
  městských práv Velkému Meziříčí

Středa 16. v 19.30 hodin
MEZI NEPŘÁTELI
Nemáme horší nepřátele než sami sebe.
Film odhaluje skutečný příběh někdejší francouzské koloniální války.
Mladý poručík plný ideálů velí základně v Alžírsku, zemi bojující za 
osvobození se od Francie. Zde se spřátelí s veteránem bez iluzí seržantem 
Dougnacem a místním mladíkem náležícím k jejich četě. Válka a její zvěr-
stva však brzy podrobí jeho morální hodnoty velmi těžké zkoušce. Tento 
snímek je založen na historických faktech a předkládá dobový pohled. 
Odkrývá přeměnu vojáků v týrané vězně a spojenců v nepřátele. Válečné 
drama Francie, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 69, 71 Kč 111 minut 

Pátek 18. v 19.30 hodin
BEOWULF
Vzdoruj svým démonům…

V dávných dobách hrdinů žil mocný bojovník jménem Beowulf, který 
zabil svého démonického soka Grendela. Tím vyvolal konfl ikt s jeho 
nebezpečnou, zároveň však velmi svůdnou matkou. Z krále se stává le-
genda. Vizionářský průkopník Robert Zemeckis přichází s takovou verzí 
Beowulfovy ságy, která překoná všechny vaše představy… Fantasy fi lm 
USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 69, 71 Kč 114 minut

Úterý 22., středa 23. v 19.30 hodin
CHYŤTE DOKTORA
Komedie o lásce a jejich následcích…
Michal Goldberg je nadějným gynekologem, žije se svou ženou a má malé 
dítě. Jednoho dne se ovšem probudí, vyrazí do práce a jako první narazí 
na svou milenku, která je těhotná. Zatímco ji chce poslat rovnou na sál, 
ona zavolá jeho ženě a Michalův závod s časem může začít. Do toho všeho 
totiž ještě musí stihnout zápas v rugby a televizní pořad o výhodách a ne-
výhodách monogamních vztahů. Ve fi lmu sledujeme celkem tři varianty 
tohoto dne, kdy v té první se Michal vrací k ženě, v té druhé zůstává 
u milenky a v té třetí neudělá ani jedno ani druhé… Komedie ČR. Hrají: 
Michal Malátný, Tatiána Vilhelmová, Iva Janžurová, Vladimír Javorský, 
Luděk Sobota, Zuzana Stivínová, Kryštof Hádek. Režie Martin Dolenský. 
Vstupné: 64, 66 Kč 95 minut

Pátek 25., sobota 26. v 19.30 hodin
KRÁLOVNA ALŽBĚTA: ZLATÝ VĚK
Žena. Bojovnice. Královna.

Postavila se nejmocnější armádě světa. Unikla pokusu o atentát. Kvůli 
vyššímu zájmu obětovala svou lásku a nechala popravit svou příbuznou. 
Jmenovala se Alžběta a především díky ní se Británie může chlubit přívlast-
kem Velká. Historické drama Královna Alžběta: Zlatý věk je pokračováním 
devět let starého snímku Královna Alžběta, nominovaného na sedm Oscarů, 
který jako první upozornil na nesporný talent herečky Cate Blanchett. 
Zatímco první díl pojednával o nástupu mladičké Alžběty na anglický 
trůn, Zlatý věk líčí vrcholné období její vlády v druhé polovině šestnáctého 
století. Protestantská královna je trnem v oku převážně katolické Evropě 
v čele se španělským králem Filipem II., toho času nejmocnějším světovým 
panovníkem. Bezpečně se navíc nemůže cítit ani v domovské Anglii, kde jí 
klidu nedopřávají intrikující katolíci, mocně podporovaní skotskou králov-
nou Marií Stuartovnou. Aby toho nebylo málo, její rádcové v čele se Sirem 
Francisem Walsinghamem jí neustále připomínají otázku jejího nástupnic-
tví, kterou by jako nezadaná „Panenská“ královna měla nutně řešit. Drama 
Velké Británie, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 64, 66 Kč 114 minut

Čtvrtek 31. v 19 hodin
Filmový klub
FAUNŮV LABYRINT
Postmoderní pohádka 
Guillerma del Tora předkládá dva 
paralelní světy – drsnou realitu 
frankovského Španělska a ponurý 
fantazijní svět hlavní hrdinky. 
Nedílnou součástí obou světů jsou 
hrůza a děs, neboť právě vůči nim 
musí postavy obstát a potvrdit své 
ideály. Film Mexika, původní zně-
ní, české titulky. Mládeži přístupný.
Vstupné: 40, 70 Kč 120 minut

v KD ve Vídni 19. ledna 2008.
Začátek ve 20 hodin. Vstupné 50 Kč. 
K poslechu a tanci hraje F-BOX. Bohatá tombola. 

Srdečně zveme všechny
na již 9. reprezentační ples obce.

26. 1. 2008 ve 20 hodin, kulturní dům Ořechov.
Hraje dechová kapela Doubravěnka.

Připravena je bohatá tombola. Těšíme se na vaši účast.

VÝUKA BŘIŠNÍHO TANCE

 den datum název plesu hudba 

sobota 19. 1. PLES MĚSTA M.E.Š., cimbálka Petra Galečky
pátek 25. 1. PLES HOTEL. ŠKOLY A OBCHOD. AKADEMIE F-BOX, DJ BOND
sobota 2. 2. HASIČSKÝ PLES MARATON 
sobota 9. 2. STUDENTSKÝ PLES F-BOX, DJ BOND
sobota 16. 2. SPORTOVNÍ PLES M.E.Š., DJ BOND
pátek 29. 2. PLES CHARITATIVNÍ M.E.Š.
pátek 7. 3. PLES JUPITER CLUBU LUISOVI SIROTCI, Brňanka

Poznámka: Zpracováno ke dni 10. 12. 2007. Přehled je průběžně doplňován.
Změna vyhrazena!

Spolek živnostníků pořádá 26. ledna 2008

6. blízkovský Společenský ples.
K tanci a poslechu hraje
ELLU BEND
Začátek ve 20 hodin, Obecní dům v Blízkově. 
Bohatá tombola. Srdečně zvou pořadatelé.
Po skončení akce možnost rozvozu do blízkého okolí.

Sbor dobrovolných hasičů Netín vás srdečně zve na

tradiční hasičský ples
26. 1. 2008 v KD Netín.
Hraje Venkovská kapela. Připravena bohatá tombola. 

-ls-

Dnes, 16. ledna, uplyne 10 let, kdy 
nás navždy opustil náš milovaný 
manžel, tatínek a dědeček, pan 

Bohumír Duda.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou 
s námi.

Rodina Dudova

Dne 19. ledna 2008 vzpomeneme 
3. smutné výročí úmrtí pana

Zdeňka Mejzlíka.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi.

Manželka a dcery s rodinami

Dne 20. 1. 2008 uplyne první smut-
né výročí, kdy nás navždy opustil 
náš drahý manžel a tatínek, pan 

Petr Turek. 
Kdo jste ho měli rádi, věnujte mu 
prosím tichou vzpomínku. 

S úctou a láskou vzpomíná manžel-
ky a dcery s rodinami.

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

Dne 20. ledna 2008 vzpomeneme 
3. výročí úmrtí našeho manžela, 
tatínka a dědečka, pana

Jindřicha Krále
z Křižanova.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 

Vzpomínají manželka, děti a vnuč-
ka Olinka.

Kdo ji znal, vzpomene, 
kdo ji měl rád, nezapomene. 

Dne 22. 1. 2008 vzpomeneme 5. vý-
ročí úmrtí paní 

Zdeňky Komínkové 
v Velkého Meziříčí. 

Stále vzpomínáme. 

Manžel, dcery a synové s rodinami

Dne 17. 1. 2008 vzpomeneme 2. smutné výročí
úmrtí naší milované maminky a babičky, paní

Jarmily Dvořákové
z Velkého Meziříčí. 

S láskou a úctou vzpomínají děti s rodinami. 

Základní škola Netín pořádá
20. ledna 2008 ve 13 hodin

Dětský karneval
v kulturním domě v Netíně.
Těšit se můžete na tombolu, občerstvení, hudbu i soutěže.
Zveme všechny děti i jejich rodiče!

TJ Efekt Křižanov pořádá dne 1. 2. 2008 v Katolickém domě

Začátek ve 20 hodin, občerstvení a bohatá tombola
zajištěna. Půlnoční překvapení!

Přejeme vám
k té vaší
TŘICÍTCE
ještě jednu. 

Abyste ji
PROŽILI
v pohodě
a PŘEŽILI
bez karambolů,
stejně jako tu, 
kterou už máte 
úspěšně
za sebou…

Rodinka
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HÁZENÁ

SPORT TÉŽ NA STR. 7.

BASKETBAL

STOLNÍ TENIS

Veřejné bruslení
So 19. 1. 13.15 – 14.45
Ne 20. 1. 12.45 – 14.15
So 26. 1. 15.30 – 17.00
Ne 27. 1. 13.45 – 15.15

Junioři půjdou do play-off
ze druhého místa

Juniorům se nepodařilo využít do-
mácího prostředí a výborné atmo-
sféry k zisku prvního místa pro na-
sazení do závěrečné části soutěže. 
Soupeř ze severozápadních Čech 
byl nad jejich síly.
Spartak VM – SKV Ústí n. La-
bem 1:3 a 2:3 
Sety: -19, 19, -24, -21 a -15, 23, -18, 
21, -12
Po sedmi letech se v tělocvičně 
u kostela hrálo opět o první mís-
to. Celkové prvenství po základní 
části kromě psychologické výhody 
přináší i výhodu začínat ve všech 
duelech PO v domácím prostředí 
a v případě nerozhodného stavu 2:2 
na utkání i právo odehrát rozhodují-
cí zápas na vlastní palubovce. Naši 
hráči se na tento dvojzápas hodně 
těšili, poslední zápasy ve skupině 
byly až příliš snadné.
Soupeř však zahájil první zápas 
sebevědomě a již od úvodních vý-
měn si vynutil tlak, který dokázal 
i bodově zúročit (2:8). Potom se hra 
vyrovnala, soupeř si však již svůj 
náskok ohlídal. Druhý set naopak 
zahájili lépe naši hráči a dokáza-
li srovnat poměr setů i míčů. Tře-
tí set, jak se později ukázalo, byl 
asi nejdůležitější. Naši hráči ved-
li 12:10, sérií nevynucených chyb 
však tak trochu darovali vedení sou-
peři (13:18). Po statečném výkonu 
dokázali ještě srovnat krok (21:21, 
24:24), soupeř je však již do vedení 
nepustil a tento důležitý set získal. 
Za svým cílem pak cílevědomě krá-
čel i v dalším a dlužno spravedlivě 
přiznat, že v něm naše hráče přehrál 
a po zásluze zvítězil. Na straně ús-
teckých hráčů byla výšková převa-
ha, ale také sebevědomí a herní vy-
spělost. Při skládání našeho celku 
byl omezen Zdeněk Pekař absencí 
Víti Trojana, který si při čtvrteč-
ním tréninku přivodil výron v kot-
níku a je nutno rovněž přiznat, že ne 
všem našim hráčům se dařilo.
Odpolední zápas zahájil soupeř opět 
velice vydařeným setem, který hod-
ně zmenšil naše vyhlídky na případ-
ný úspěch. Klukům se ještě podaři-
lo kontrovat a přes nepříznivý stav 

(14:17) statečným a obětavým vý-
konem srovnat na 1:1. Naděje v tu 
chvíli ještě žila. O tu však přišli již 
v následujícím dějství. Soupeř je 
opět začal přehrávat, naši hráči měli 
obrovský problém se ziskem každé-
ho bodu a rozdíl se zákonitě zvětšo-
val až na propastných sedm bodů. 
O setu a prvním místě tak již bylo 
v tuto chvíli prakticky rozhodnuto. 
Pozitivní je, že i přes nepříznivý 
stav to nezabalili hráči, ani výborní 
diváci. Díky tomu se stále hrál vý-
borný volejbal, k vidění byly přesné 
a tvrdé útoky, ale i dlouhé a napína-
vé výměny. Naši hráči v následují-
cím dějství srovnali stav setů a tak 
se hrál tie-break. Oba celky v něm 
uhrávaly své míče až do stavu 7:7, 
potom se podařilo soupeři bodově 
odskočit a tak vyválčil i druhý zá-
pas. Opět zaslouženě.
Zdeněk Pekař svůj tým i přes dvě 
porážky pochválil: „Myslím, že 
jsme odvedli poctivou práci a za-
hráli to, na co máme. Pravda, ne 
všem se zcela dařilo, ale výkon kaž-
dého celku závisí na kvalitě soupeře 
a ten byl dnes hodně dobrý. Vypadá 
to, že skupina A je kvalitnější, my 
pravděpodobně narazíme na Prahu 
(v době rozhovoru nebyly k dispo-
zici ostatní výsledky) a to nyní po-
važuji za velkou výzvu. Je to přece 
jenom několikanásobný mistr re-
publiky a podle dnešní přítomnos-
ti Hořejšího (asistent trenéra USK 
Maliny, který si natáčel oba duely) 
se na nás mohutně chystají. Za tý-
den jedeme do Chomutova na první 
turnaj kadetů a hned za týden začí-
ná play-off. Doufám, že budou klu-
ci zdraví, při šířce našeho kádru je 
každá absence znát.“
Zbývající zápasy o pořadí na dal-

ších místech:
o třetí Brno – Dukla Liberec 3:1, 
3:1
o páté České Budějovice – Zlín 
3:0, 3:0
o sedmé USK Praha – Ostrava 
3:1, 3:0
Pořadí o nasazení do PO: 1. Ústí, 
2. VM, 3. Brno, 4. D. Liberec, 5. 
Budějovice, 6. Zlín, 7. Praha, 8. 
Ostrava
Dvojice pro první kolo: Ústí – Os-
trava, VM – Praha, Brno – Zlín, 
Liberec – Budějovice            -kon-

Smečující Šimek, původní specializací nahrávač, si při neúčasti Trojana 
zahrál na postu smečaře i univerzála.                Foto: Jaroslav Konečný

Okresní přebor I. třídy
SK Sokol Lhotky A – Sokol Bys-
třice n. P. B 13:5
Body za Lhotky: Lavický 4,5, Chy-
lík 3,5, Konečný 2,5, Musil 2,5
Sokol Žďár n. S. C – SK Sokol 
Lhotky A 15:3 
Body za Lhotky: Lavický 2, Ko-
nečný 1

Okresní přebor III. třídy

TJ Poděšín A – SK Sokol Lhot-
ky C 10:8
Body za Lhotky: Hladík 3, Rössler 
2, Svoboda 2, Čada 1

Okresní soutěž
SK Sokol Lhotky D – Orel Bystři-
ce n. P. A 15:3 
Body za Lhotky: Hladík 4,5, Svobo-
da 4,5, Nevrtal T. 3,5, Šoukal 2,5

-ach-

VOLEJBAL HOKEJ

II. LIGA ČSLH – skupina
Střed – Západ

Ve středu doma proti prvnímu 
týmu skupiny Západ.

HC Klášterec nad Ohří – HHK 
Velké Meziříčí 6:3 (3:0, 2:1, 1:2)
Branky: 1. Řepík (Panocha), 14. 
Růžek (Krpenský, Ambrož), 18. 
Pokorný (Babka, Kotrouš), 26. 
Novotný (Panocha, Řepík), 33. Pa-
lubjak (Řezníček), Novotný (Ře-
pík) – 23. Sobotka (Hudcovský), 
43. Hudcovský (Bula), 46. Koneč-
ný (Adamec)
Sestava HHK: Malý (Pekárek) – 
Smejkal, Stráňovský, Červa, Heř-
manský, Úlehla, Raus, Kunstmül-
ler, Bukáček, Konečný, Bula, Ne-
kvasil, Prachař, Hudcovský, Sobot-
ka, Krča, Adamec. Rozhodčí: Ště-
pán – Roman, Kebrle. Vyloučení: 
4:8, využití 2:0.
Asistent hlavního trenéra Ivo Do-
stál hodnotí zápas takto: „Myslím, 
že jsme neodehráli špatný zápas. 
Měli jsme dost gólových šancí, ale 
bohužel jsme je neproměnili. Po in-
dividuálních chybách jsme inkaso-
vali. O to horší je, že jsme ve vlast-
ní přesilovce, když končila ta pět 
na tři, obdrželi gól od hráče, který 
právě naskakoval na led z trestné 
lavice. Toto by se stávat nemělo, ale 
narazili jsme na dobře bruslícího 
soupeře, který našim hráčům dělal 
problémy. Hráli jsme špatně jeden 

na jednoho v našem obranném pás-
mu, čehož soupeř využil, my už jsme 
jen korigovali výsledek.“

Program na tento týden:
Středa 16. 1. 2008 HHK Velké 
Meziříčí – HC DAG Rokycany, 
začátek utkání v 18.00 (ZS Velké 
Meziříčí)
Sobota 19. 1. 2008 HC KOBRA 
Praha – HHK Velké Meziříčí, za-
čátek utkání v 18.00 (ZS KOBRA 
Praha)                                     -hhk-

Ostatní výsledky skupin
Střed/Západ

2 IHC Písek HC Baník Sokolov 5:2

2 HC Benátky n. Jizerou HC Roudnice n. L. 5:1

2 HC K o b r a   KLH Vajgar Jindřichův Hradec 3:2 (PP)

2 NED Hockey Nymburk HC Děčín 4:0

2 TJ SC Kolín HC Řisuty 2:1

2 HC Sp. Pelhřimov HC Vlci Jablonec n. N. 2:8

2 HC Stadion Litoměřice HC Chrudim 2:4

2 HC Junior Mělník HC ZVVZ Milevsko 0:8

2 HC Klatovy Hockey Club Tábor 1:3

2 HC DAG Rokycany HC VHS Benešov 7:3

2 TJ Stadion Kutná Hora UHK LEV Slaný 1:4

Tabulka skupiny Střed
 1. HC Benátky nad Jizerou 24  19  1  0  0   4  120:47  59 

 2. HC Chrudim 24  17  2  2  0   3  107:51    57 

 3. IHC Písek 24  15  0  2  0   7    79:54    47 

 4. HC ZVVZ Milevsko 24  14  0  0  1   9    95:68    43 

 5. Hockey Club Tábor 24  11  2  2  0   9    80:71     39 

 6. HC Spartak Pelhřimov 24  10  0  3  2   9    88:84    35 

 7. TJ SC Kolín 24  10  0  2  1  11    70:88    33 

 8. HHK Velké Meziříčí 24   9  0  2  0  13    71:108  29 

9 . NED Hockey Nymburk 24   9  0  0  0  15    63:86    27 

10. HC VHS Benešov 24   7  0  1  1  15    71:93    23 

11. TJ Stadion Kutná Hora 24   5  1  0  0  18    60:98    17 

12. KLH Vajgar J. Hradec 24   4  1  1  2  16    56:101  17 

KOFOLA CUP 2007
Nové Veselí – turnaj mladších 

žáků
Výsledky:

Nové Veselí B – Nové Veselí A 8:29

V. Meziříčí – Mělník 13:17 (7:6)

V. Meziříčí – Nové Veselí B 31:14 (16:7)

Mělník  – Nové Veselí A 9:21

Nové Veselí A – V. Meziříčí 25:20 (13:13)

Nové Veselí B – Mělník 10:13

Pořadí:
1. TJ Sokol Nové Veselí A 75 : 37  6b

2. Wendy Mělník 39 : 44  4b

3. Sokol Velké Meziříčí 64 : 56  2b

4. TJ Sokol Nové Veselí B 32 : 73  0b

Hráli: Drápela – Pavliš 26, Juránek 
21, Veselý 11, Janíček 4, Chlubna 2, 
Stupka, Svoboda Filip, Štipák, Ma-
coun. Trenér Janíček
Velkomeziříčské družstvo bylo 
doplněno hráči věkové kategorie 
mini. V brance předváděl po celou 
dobu turnaje výborné zákroky Voj-
těch Drápela, věkově ještě minižák. 
První utkání sehráli svěřenci trené-
ra Martina Janíčka s celkem Wen-
dy Mělník. Utkání začali nebojác-
ně a proti výškové převaze soupeře 
se prosazovali díky dobré obranné 
hře. V útočné fázi pak těžili z rych-
lých brejků a přesné střelby Jaku-
ba Juránka. Po změně stran soupeř 
dokázal eliminovat naše přednosti 
a v závěru byl úspěšnější. 
Další utkání bylo konfrontací sil 
s domácí zálohou – celkem Nové-
ho Veselí B. To, co se nepovedlo 
v podzimní části soutěže, vyšlo 

tentokrát jasně ve prospěch Vel-
komeziříčských. I přes respekt ze 
soupeře, v jehož řadách startovala 
také řada věkově mladších hráčů, 
se zadařilo herně a jednoznačné 
vedení již v poločase 16:7 položi-
lo základ úspěchu. V tomto utkání 
se vyznamenal David Pavliš, autor 
14 přesných zásahů. Poslední tur-
najové vystoupení s domácím A tý-
mem rozehráli naši chlapci výtečně. 
Agresivní obranou a rychlým pře-
chodem do útočné fáze si udržovali 
nejtěsnější vedení. Sportovní smůla 
při zakončení je však v závěru prv-
ního poločasu připravila o psychic-
ky výhodnější vstup do druhé části 
souboje hraného 2x20 minut. Ob-
rovské nasazení všech našich hráčů 
dokázalo trápit domácího favorita 
i po změně stran. Trenér Janíček 
ocenil v této fázi zejména výkon 
Jana Veselého, který se po nucené 
čtyřměsíční pauze dokázal předvést 
v tom nejlepším světle. Fyzicky ná-
ročný duel se rozhodoval v závěru. 
Širší a zejména herně vyrovnanější 
kádr soupeře dokázal najít skulinky 
v naší defenzivě a potvrdil tak roli 
favorita celého turnaje. Ten byl za-
řazen jako jeden z dílčích zimních 
turnajů série Handball tour, což je 
projekt Českého svazu házené na 
podporu hráčské mládežnické zá-
kladny. 
Při závěrečném vyhlášení byl oce-
něn i nejlepší střelec turnaje – Da-
vid Pavliš autor 26 přesných zá-
sahů. 

-záv-

Memoriál Eduarda Klapala
III. ročník

Házenkářský turnaj mladších žaček ve Velkém Meziříčí s účastí 8 
družstev Havlíčkova Brodu A, Pardubic A, B, Prahy Vršovice, Pra-
hy Kobylisy, Hodonína, Třebíče a Velkého Meziříčí.

Turnaj proběhne jako vzpomínka zakladatele velkomeziříčské 
házené Eduarda Klapala.

Místo konání: Sportovní hala TJ Sokol Velké Meziříčí

Datum: 19. 1. 2007    8.00–19.00 hodin
 20. 1. 2007    8.00–12.30 hodin

Vyhlášení: 20. 1. 2007 13.00–13.30 hodin

Zveme všechny rodiče, příznivce sportu a zejména mládežnické 
házené.

Českomoravská liga mladších 
dorostenek

Sokol Nusle – BK Velké Meziříčí 
77:48 (30:25)
Sokol Dolní Počernice – BK Velké 
Meziříčí 87:63 (49:27)
I přes porážky předvedly hráčky 
celkem dobrý výkon, jen se musí 
snažit udržet stejnou výkonnost ve 
všech čtvrtinách. Některé hráčky 
předvedly opravdu veliké zlepšení, 
což bylo velmi pozitivní. Pokud si 
z těchto zápasů vezmeme k srdci po-
učení, velmi to celému týmu do bu-
doucna prospěje. Náš výkon ohod-
notili dobře i trenéři soupeřů, což 
zvláště u Nuslí, kde několik Hráček 
nastupuje k extraligovým zápasům, 
velmi potěšilo. K utkáním nastoupi-
ly Radka Vaďurová, Zdena Kupská, 
Jana Kupská, Lucka Mikulová, Mo-
nika Veberová, Petra Vránová, Áňa 
Kamanová, Niki Rapušáková a Eva 
Motyčková, trenér Tomáš Rapušák. 

Sdružený oblastní přebor
starších žákyň

BC Vysočina Jihlava – BK Velké 
Meziříčí 27:70 a 19:63
Prvním letošním zápasem žákyň, 
bylo střetnutí se stále se lepšícím 
soupeřem z Jihlavy. Ve velice přívě-
tivé atmosféře přehrály naše hráčky 
soupeřky převážně díky rychlým 
protiútokům, dobré obraně a ko-
lektivnímu pojetí hry. V obou zá-
pasech se projevila delší herní zku-
šenost našeho týmu. Průběh utkání 

nabídl mnoho vydařených basket-
balových akcí, které jasně ukazují 
výkonnostní posun směrem vzhůru. 
Výsledek je dílem celého kolekti-
vu a proto chválím všechny hráč-
ky, které se na něm podílely. Byly 
to: Bára Pytlíková, Katka Doleže-
lová, Jája Rapušáková, Šárka Bu-
ková, Verča Kryštofová (pouze na 
lavičce – zranění), Lucka Nováko-
vá, Dáda Zezulová, Zuzka Fňukalo-
vá, Peťa Syslová, Markéta Malcová, 
Kája Ubrová, trenér Dan Ubr.

Přátelská utkání
BC Vysočina Jihlava – BK Velké 
Meziříčí 19:55 a 28:43
Stejně jako u žákyň panovala na 
hřišti opravdová pohoda. Výkon na-
šich hráček nepostrádal bojovnost 
a s ní se dostavila i střelecká úspěš-
nost. I v těchto zápasech se ukázalo, 
že dokážeme přenést věci získané na 
tréninku do herní praxe. Samozřej-
mostí zůstává, že nesmíme ustrnout, 
ale musíme dál pokračovat v práci 
na zlepšování herních činností jed-
notlivce. Děkuji všem hráčkám za 
předvedený výkon. Na sobotních 
výhrách se podílely tyto hráčky: 
Kája Ubrová, Kristýna Čermáková, 
Katka Kryštofová, Venďa Holubo-
vá, Žaneta Žandová, Verča Úlovco-
vá, Bára Kučerová, Iveta Vondráč-
ková, Lenka Kožená, Šárka Mašte-
rová, Klára Jašová, Nikol Doleža-
lová, Hana Krčmářová, trenéři Re-
nata Dvořáková a Dan Ubr.    -rap-

Nejvýznamnějším představitelem 
velkomeziříčské házené je Edu-
ard Klapal. Narodil se 31. 12. 
1908 v rodině lékaře jako čtvrtý, 
nejmladší chlapec. Protože jeho 
tři bratři už byli na studiích, přál 
si jeho otec, aby si co nejdříve sám 
vydělával. Poslal ho tedy na studie 
na Učitelský ústav na Poříčí v Brně. 
Jeho učitel tělesné výchovy ho za-
vedl na Moravskou Slávii, kde pod 
vedením trenéra Vykoupila tréno-
val 4,5 roku. Reprezentoval Mo-
ravskou Slávii v atletických disci-
plínách. Běhal krátké tratě a skákal 
do dálky. Kromě sportu byly jeho 
zálibami i hra na klavír a zpěv. 
I přes všestranné nadání vždy zví-
tězila láska ke sportu. Po studiích 
v roce 1928 nastoupil na své první 
místo učitele v Ořechově. Pro svo-
ji rebelantskou povahu byl neustá-

le překládán z místa na místo. Jeho 
druhým působištěm byla škola ve 
Velké Bíteši. V době „heydrichiá-
dy“ učil v měřínské škole. Později 
byl přeložen do Velkého Meziříčí, 
odtud do Lhotek, kam se přestě-
hoval s manželkou, dvěma syny 
a dvěma dcerami. V roce 1945 učil 
v Mostištích. Po válce se opět vrá-
til do Velkého Meziříčí, kde učil až 
do roku 1968. Po roce 1968 už jako 
důchodce vyučoval na Zvláštní ško-
le ve Velkém Meziříčí. Téměř celý 
svůj život se věnoval házené. V le-
tech 1931 – 1932 začal sám aktivně 
hrát národní házenou za SK Velké 
Meziříčí. V roce 1934 se stal tre-
nérem velkomeziř íčských žen 
a trénování se věnoval až do roku 
1978, kdy mu bylo obdivuhodných 
70 let. Měl velký podíl na vybudo-
vání hřiště v Rudolfově parku. Or-
ganizačně vypomáhal při výstav-
bě komplexu házenkářských hřišť 
v nových podmínkách Za Světlou. 
Po roce 1989 se zasadil o oživení 
sokolských myšlenek a na jeho pod-
nět zahájila znovu svoji činnost Tě-
locvičná jednota Sokol Velké Me-
ziříčí. Celý svůj život zasvětil práci 
s dětmi a mládeží, za což byl odmě-
něn řadou veřejných uznání. Mezi 
jinými to bylo i nejvyšší ocenění 
– medaile dr. Miroslava Tyrše. Ze-
mřel 3. června 2004 ve věku nedo-
žitých 96 let. 
Čest jeho památce.                 -záv-

Vzpomínka na Eduarda Klapala 

Nejmenší hráčka na hřišti Monika Veberová při doskoku proti 
Nuslím.                                                      Foto: Tomáš Rapušák

Stolní tenis Oslavice
TK Autocolor Oslavice B – TJ So-
kol Nové Veselí 10:8
Body Oslavice: Šoukal F. 2,5 b, 
Štěpánek J. 4,5 b, Brabec V. 1,5 b, 
Trutna Jar. 1,5 b.                      -fš-


