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Nově otevřené
kadeřnické a kosmetické studio.

Těšíme se na vaši návštěvu.
Lednová akce 10 % sleva na veškeré služby.

Telefon: 733 219 999 — 606 115 062.

Passage Imca – 1. patro
Náměstí 12
Velké Meziříčí

tel.: 566 523 790, e-mail: fort na e lek t ro@vm.cz

PANASONIC
Akční ceny – slevy až 30 %

DMC-LS60 foto, 6 MP, stabilizátor  2.990 2.590

DMC-FZ8 foto, 7 MP, stabilizátor, 12× zoom 8.990 6.990

NV-GS60 kamera, 20× zoom, české menu 5.990 4.990

SC-PT150 domácí kino, DivX, 600 W   5.990 4.490

DMR-EH57 DVD rekordér, 160 GB, HDMI 8.990 7.690

TH-37PX7 plazma TV, 94 cm, HDMI  22.990

TH-42PX7 plazma TV, 107 cm, HDMI  25.990

Ťáp, ťáp, týdadá, týdadá, za 
potok a před potok, do Brna a do 
Prahy… Tak takové a jim podob-
né humorné pokyny na nějaký 
čas v sále Jupiter clubu slyšet 
nebudou. To proto, že minulý 
pátek skončily taneční pro mlá-
dež a uvedené slovní „pomůcky“ 
mladí studenti slýchali pro dobu 
čtyř měsíců z úst taneční mistrové 

Knihu přijeli představit autoři

V bývalém areálu koželužny Svit již probíhají 
přípravné práce k demolici a sanaci. Po Novém 
roce se začala v prostoru objevovat nákladní auta 
a technika a odstartovala tak nutná přípravná fáze 
– likvidace odpadů.  Společnost CPI Group, která 
objekt od loňského roku vlastní, zatím stále ještě 
nemá demoliční výměr potřebný pro zahájení sanace 
a demolice. K tomu developerské společnosti chybí 
ještě souhrnné stanovisko odboru životního prostře-
dí městského úřadu. „V provádění přípravných prací 
nás to však nijak nelimituje,“ informuje projektový 
manažer společnosti Radan Kamenický. V lednu 
tedy v areálu byla zahájena likvidace průmyslových, 
komunálních i nebezpečných odpadů. „A není jich 
málo. Navíc měly být zlikvidovány původními pro-
vozovateli,“ zdůrazňuje Kamenický a dodává, že 

Likvidace odpadů ve Svitu začala
tato fáze by měla být hotova do konce února. Na 
ni by měly bez přerušení konečně navázat vlastní 
demoliční práce. Jak Kamenický uvedl na ekofóru, 
které proběhlo vloni na radnici ve Velkém Meziří-
čí, sanace a demolice bude stát pětadvacet až třicet 
milionů korun. „V každém případě mohu ubezpečit 
velkomeziříčskou veřejnost, že na našich plánech 
ohledně areálu se nic nemění,“ dodává Kamenický. 
Zahájení nové výstavby v areálu Společnost CPI 
Group plánuje na první polovinu roku 2009. Vedle 
polyfunkčních objektů k prodeji, bytů a případně 
i kancelářských prostor počítají s vybudováním par-
koviště pro asi 150 aut. Součástí projektu je i řešení 
dopravní obslužnosti. S architektonickým návrhem 
bude veřejnost předem seznámena. 

Martina Strnadová

Přišli o úspory
V minulém týdnu došlo ke kráde-

ži fi nanční hotovosti z rodinného do-
mu na ulici U Elektrárny ve Velkém 
Meziříčí. Neznámý pachatel vešel 
do obytných prostor a představil se 
jako zástupce pojišťovny, která vy-
plácí fi nanční hotovosti občanům, 
kteří prožili světovou válku. Poško-
zeným, osmdesátileté ženě a o rok 
mladšímu muži, přislíbil vyplacení 
finanční hotovosti 180.000 Kč. 
Požadoval však okamžité zaplace-
ní pojištění a daně z této sumy. Žena 
mu uvěřila a postupně mu vyplati-
la částku 26.000 Kč. Pachatel poté 
využil její chvilkové nepozornosti 
a v jedné z místností odcizil dalších 
115.000 Kč.                              -pol-

Vlasty Buryanové z taneční školy 
Starlet v Brně. Plesem v bílém se 
tedy tanečníci rozloučili a získané 
dovednosti nyní mohou uplatňo-
vat na tanečních parketech v prá-
vě začínající plesové sezoně. Tu 
minulou sobotu zahájil ples města 
a další na sebe nenechají dlouho 
čekat. Už tento pátek se v Jupiter 
clubu koná ples hotelové školy 

Světlá a Obchodní akademie. 
Tam se jistě zaskví svým taneč-
ním uměním někteří její studenti, 
neboť na bílé prodloužené získali 
od účastníků kurzů titul Nejob-
líbenější tanečník a tanečnice. 
Zvláštní porota také vybrala nejlé-
pe tančící pár. (Fotografi e nejlep-
ších a nejoblíbenějších tanečníků 
najdete na str. 7.)       Iva Horká

Autoři publikace Velké Meziříčí v zrcadle dějin (zleva): P. Jičínský, M. Kružík, M. Ripperová, M. Štindl a D. 
Hodeček. Zbývající dva autoři M. Salaš a Z. Měřínský na fotografi i chybí, neboť nepřijeli.           Foto: Iva Horká

Kde jinde by se mělo setkání nad knihou konat, než 
v místech tomu určených, tedy v knihovně či v knihku-
pectví. V případě prezentace publikace Velké Mezi-
říčí v zrcadle dějin padla volba na prvně jmenovanou 
instituci – velkomeziříčskou knihovnu, příspěvkovou 
organizaci města Velké Meziříčí. Tam bylo minulý 
čtvrtek vpodvečer představeno výše zmíněné dílo se 
vší parádou. Pozvání na Setkání nad knihou přijali 
jak autoři knihy, tak zástupci kraje, města a dalších 
významných zařízení. Přítomné pochopitelně zaujalo 
vyprávění těch, kteří publikaci zpracovali. Ředitelka 
knihovny Ivana Vaňková je přivítala příznačnými 
slovy: Vyber si autora, jako si vybíráš přítele. Z po-

Taneční skončily, plesy začaly

Ples v bílém, který tradičně zakončuje taneční kurzy pro mládež v Jupiter clubu, zahájili účastníci 
polonézou.                                                                                                                          Foto: Iva Horká

zvaných tvůrců se zúčastnili – Dalibor Hodeček, Petr 
Jičínský, Miroslav Kružík, Marie Ripperová a Martin 
Štindl. Poslední dva z autorského kolektivu – Zdeněk 
Měřínský, čerstvý oslavenec šedesátin, a Milan Salaš, 
pobývaje v zahraničí – se omluvili. Naopak Bohuslav 
Mikulášek, který spolu s Jiřím Mitáčkem knihu lek-
toroval, byl v knihovně osobně přítomen též. 

A tak autoři prozradili něco ze zákulisí i ze svých 
tužeb, třeba kdyby se ocitli v dobách dávno minulých. 
Dalibor Hodeček by se například ve středověku věnoval 
trestnímu soudnictví, Marie Ripperová by z minulosti 
přivolala zcela jednoznačně kněžnu Marii Eleonoru 
z Lichtenštejna.           (Pokračování na straně 2.)

Plesová sezona 
ve Velkém Meziří-
čí zahájila tradičně 
plesem města. 
Minulou sobotu 
se pro tancechti-
vé návštěvníky 
otevřely prostory 
Jupiter clubu 
a vybral si přízni-
vec snad každého 
žánru. Ve velkém 
sále hrála kapela 
M.E.Š. Vedle pol-
ky a valčíku tak 
bylo možno tančit 
waltz, tango, džajv 
i třeba čaču, samo-
zřejmě nechyběly 
ani oblíbené 
„ploužáky“. Ve výstavní síni si pak 
přišli na své milovníci moravských 
lidových písniček. K tanci i posle-
chu jim hrála Horňácká cimbálová 
muzika Petra Galečky. 

Zpestřením večera byly dva 
vstupy páru mezinárodní třídy 
Tanečního klubu a taneční školy 
Starlet z Brna. Jak to vypadá, 
když to rozjedou profesionálové, 
předvedli skvělí Vladimír Kopřiva 
a Lenka Stixová (viz foto). V tem-
peramentním latinskoamerickém 
rytmu zatančili t řeba rumbu, 
paso doble nebo sambu. Mnozí si 
vedle příjemného zážitku 
odnesli domů i nějakou 
tu cenu z bohaté tomboly. 
O půlnoci pak proběhlo 
slosování, jehož se ujal 
starosta města František 
Bradáč. První t ř i ceny 
LCD televizor, navigační 
systém do auta a digitální 
fotoaparát, doplňovala 
lahev metaxy.

(Pokračování na str. 2.)

Příště více stran, více informací
Rozšířený zpravodajský servis a fotogalerie

Plesová sezona v Jupiter clubu odstartovala

Tel.: 602 710 323.
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OKÉNKO RADNICE

Výzva občanům!
Na základě četných dotazů se Rada města rozhodla nabídnout ob-
čanům možnost zakoupení knihy „Velké Meziříčí v zrcadle dějin“ 
v reprezentativní kožené vazbě se zlatým písmem v pouzdře. Bude 
zhotoveno množství podle závazných objednávek, které bude přijímat 
Informační centrum Velké Meziříčí v přízemí městského úřadu, kde 
si také zájemci budou moci knihu prohlédnout. Termín ukončení 
objednávek byl stanoven na 15. únor 2008 do 13 hodin. Přibližná 
prodejní cena bude 1.600 Kč, zájemci při objednání složí zálohu 
1.000 Kč.                                         Ing. František Bradáč, starosta

O zřízení Městské policie Velké Meziříčí rozhodli zastupitelé města 
již v roce 1992. Během dalšího roku 1993 nastoupili první čtyři strážníci. 
Prošli nutným odborným školením, byli vyzbrojeni a vystrojeni a policie 
se pozvolna začala „rozjíždět“. Vedoucím strážníkem se stal ing. Petr 
Dvořák, který je v této funkci dosud. Hlavním velitelem je ze zákona 
starosta města ing. František Bradáč. Městských strážníků má Velké 
Meziříčí nyní celkem šest, vedle vedoucího Dvořáka jsou jimi Martin 
Košut, Ilona Davidová, Josef Bartušek. Od srpna loňského roku pak přibyl 
Lukáš Vomela a od října Pavel Hradecký. 

V devadesátých letech ještě mnozí občané zastávali názor, že ve 
městě, jakým je Velké Meziříčí, je městská policie zbytečná. Dnes už se 
pravděpodobně takový názor objeví jen zřídka. „Opravdu nás teď lidé 
vnímají jinak a líp, než na začátku. Hlavně když zjišťují, že nás zavolají 
a my jsme do pěti minut na místě. Z toho bývají překvapení,“ sdělil Petr 
Dvořák, který je u městské policie ve Velkém Meziříčí nejdéle ze všech 
strážníků – patnáct let. Dokáže tedy i nejlépe posoudit, jakými změna-
mi za ty roky prošla. „Jsme na tom lépe v usměrňování dopravy, jsme 
schopni zvládnout veřejný pořádek…,“ vyjmenovává Dvořák, „ale dařilo 
by se nám víc, kdybychom měli stálou službu. Ta nám chybí, a přitom je 
tady nutná.“ Pro nepřetržitou čtyřiadvacetihodinovou službu by městská 
policie potřebovala víc strážníků. Existuje teorie, že na tisíc obyvatel 
má být jeden městský strážník. Podle toho by jich ve Velkém Meziříčí 
mělo být dvanáct. „Neříkám, že do budoucna nenavrhneme navýšit počet 
strážníků. Už kvůli kamerám by měli mít nepřetržitou službu a pro její 

zajištění by jich mělo být aspoň devět. Ale pro letošek s tím v rozpočtu 
města nepočítáme,“ vysvětlil starosta Bradáč. 

S čím se městská policie ve Velkém Meziříčí v současné době potýká 
nejvíce krom toho, že má málo strážníků? Na tom se shodují všichni téměř 
jednohlasně. Stoupá agresivita lidí. Ze širokého okolí našeho regionu, tedy 
z Bystřicka, Novoměstska, Žďárska, Třebíčska, Jihlavska a dokonce i Br-
něnska se do našeho města sjíždí mládež na místní diskotéky. Posilněna 
alkoholem tady pak narušuje veřejný pořádek. Dochází k různým rvačkám 
podnapilých, k poškozování aut, rozbíjení skleněných výplní výkladů 
apod. „Dnes je to moc jednoduché díky internetu. Mladí se podívají na 
webové stránky, kde najdou program různých diskoték, a vyrazí. A naše 
město u dálnice je pro ně snadno dostupné,“ vysvětluje za souhlasu kolegů 
Dvořák, který dodává, že právě anonymita, když je tu nikdo nezná, jim 
vyhovuje. Na druhou stranu ale strážníci webové stránky diskoték sledují 
také, takže se mohou předem na některé větší akce připravit. 

Pokud někdy budete potřebovat pomoc městské policie ve Velkém Me-
ziříčí, dovoláte se jí na telefon 566 501 110 – to je číslo na pevnou i mobilní 
linku. Rozhodně nevolejte na tísňové volání 156. Je to sice tísňové číslo 
městské policie, ale pouze tam, kde je stálá služba, a ta ve Velkém Meziříčí 
chybí. V případě nouze lze volat i na linku policie 158.    Martina Strnadová

Pořádek ve městě hlídá šest strážníků

Třiačtyřicetiletý

ing. Petr Dvořák
je vedoucím strážníkem městské 
policie již od jejích počátků od 
roku 1993, celkem tedy patnáct 
let. Je z Velkého Meziříčí. Vystu-
doval vysokou školu – původním 
povoláním je strojní inženýr. Před 
nástupem k městské policii byl 
v armádě. 

Druhým služebně nejstarším stráž-
níkem je osmatřicetiletý

Martin Košut.
U městské policie je desátým ro-
kem. Je také z Velkého Meziříčí 
a původně je vyučen mechanikem 
důlních provozů. Před nástupem 
k městské policii pracoval ve vý-
robě nábytku.

Jedinou ženou v týmu velkome-
ziříčských strážníků je dvaatři-
cetiletá 

Ilona Davidová
z Velkého Meziříčí, a to již tři a půl 
roku. Je vyučená a před nástupem 
k policii pracovala v Lacrumu.  

Do původní čtveřice městských 
policistů patří ještě devětadvace-
tiletý 

Josef Bartušek
ze Stránecké Zhoře. Má střední 
školu s maturitou a dříve pracoval 
v Agru Měřín. U městské policie je 
již čtvrtým rokem.

Nováčkem ve funkci strážníka je 
třiatřicetiletý

Pavel Hradecký,
nikoli však nováčkem u policie 
obecně. K velkomeziříčské městské 
policii nastoupil teprve v říjnu 2007, 
předtím však třináct let pracoval u 
státní policie na obvodě ve Velké 
Bíteši. Odmaturoval na střední 
škole zemědělské a je z Osové 
Bítýšky.

Šestici městských strážníků uzavírá 
čtyřiadvacetiletý

Lukáš Vomela
z Polné. Po střední škole s matu-
ritou se věnoval činnosti v oboru 
podnikání a k velkomeziříčské 
městské policii nastoupil v srpnu 
loňského roku.

Text a foto: Martina Strnadová

Představujeme městské strážníky
Městská policie ve Velkém Meziříčí od loňského roku posílila. Původ-

ní čtyřku doplnili dva noví členové, kteří nastoupili ve druhé polovině 
roku 2007. Nyní tedy hlídá pořádek ve městě šest strážníků, které vám 
představujeme v krátké vizitce:

Rodinka od března změní 
název, částečně i aktivity

Mateřské centrum (MC) Rodinka, sídlící na Ostrůvku ve Velkém Mezi-
říčí, bude od března 2008 zastřešovat Oblastní charita Žďár nad Sázavou. 
Rodinka se tak, stejně jako třeba mateřské centrum ve Žďáře nad Sázavou 
nebo v Bystřici nad Pernštejnem, stane pobočkou Kopretiny – centra pro 
rodiče s dětmi v Radešínské Svratce, spadající pod charitu. 

Důvodem změny je nedostatek fi nancí. Rodinka přišla o peníze na mzdy 
pro dvě koordinátorky centra, které až do srpna loňského roku hradil 
úřad práce v rámci veřejně prospěšných míst. Koordinátorky zajišťují 
přípravu a realizaci programu, úklid, výrobu a distribuci letáků na akce, 
také podklady pro účetnictví a další, takže činnost centra se bez těchto 
stálých pracovnic neobejde. Členky MC Rodinka proto požádaly o pomoc 
oblastní charitu. „My jsme si nejdříve zjistili zájem ze strany města o tuto 
službu,“ uvedla ředitelka žďárské oblastní charity Jana Zelená. Vedení 
města vyjádřilo činnosti mateřského centra podporu a souhlasí i s jeho 
fungováním pod oblastní charitou. „Od prvního března tedy oblastní 
charita převezme vedení  provozu mateřského centra. Již jsme vyhlásili 
výběrové řízení na pracovníka,“ informovala Jana Zelená (inzerát – vý-
běrové řízení na pracovníka v sociální péči/instruktora vyšel v minulém 
čísle Velkomeziříčska – pozn. red.) a dodala, že město Velké Meziříčí 
přispěje částkou 220 tisíc korun na roční činnost. Další fi nance pro velko-
meziříčské mateřské centrum může oblastní charita získat formou dotace 
z ministerstva práce a sociálních věcí, z odboru rodinné politiky. Finanční 
pokrytí nákladů mateřského centra ročně vyjde na 412 tisíc korun.

Podle slov současné předsedkyně rady MC Moniky Šlitrové Rodinku 
nyní navštěvuje stálý okruh maminek s dětmi. Oblíbené jsou již pravi-
delné akce, jako třeba program zaměřený na rozvoj motoriky, smyslů 
a samostatnosti u dětí od jednoho do šesti let – Montessori školka – či 
pravidelné zpívání s dětmi, cvičení v charitě nebo keramická dílna. „Na 
našem karnevalu se například sešlo i sto lidí. Poslední dobou k nám začali 
pravidelně chodit i tři tatínci,“ doplnila Šlitrová a dodala, že právě to je 
snahou místního mateřského centra – zapojit do aktivit celou rodinu. 

Směřování Rodinky, od března již Kopretiny, se pod metodickým vede-
ním oblastní charity nejspíš částečně změní. Ovšem i Kopretina předesílá 
v názvu to, o co se snaží Rodinka – být centrem pro rodiče s dětmi. „Určité 
změny jistě budou. Kopretina například pořádá různé vzdělávací aktivity 
pro maminky, které jim pomáhají lépe se uplatnit v pracovním procesu po 
skončení rodičovské dovolené, zaměřuje se na poskytování poradenství 
pro rodiče a další,“ potvrdila Jana Zelená. Dodala však, že určitě nebude 
jejich cílem rušit zaběhnuté a žádané programy a akce, pouze bude třeba 
program přizpůsobit fi nančním možnostem centra.   Martina Strnadová

(Pokračování ze strany 1.)
Šlechtična byla podle jejího mínění zajímavá jak svými lidskými osu-

dy, tak politickými aktivitami. Kolik probdělých nocí strávil nad prací ke 
knize, prozradil Petr Jičínský, který se podle svých slov potýkal nejvíce 
s historickými prameny. Na pocity lidí, jež žili tehdy, by se určitě zeptal 
Miroslav Kružík. Co prožívali a co cítili například starostové, by ho za-
jímalo, a proto by se otázal třeba Karla Rosendorfa či továrníka Jelínka, 
protože to v dostupných písemných 
pramenech většinou nenajde. Martin 
Štindl zavzpomínal na dobu nedáv-
no minulou, a to na rok 1999, kdy se 
přemýšlelo nad otázkami, co chce 
město vydat a koho tím pověřit. Že 
nakonec padla volba na brněnskou 
společnost kvitoval s povděkem. Vý-
sledkem je již zmíněná patentovaná 
kniha, jíž hodně čtenářů popřáli 
i zdejší kněží Jan Peňáz a Pavel Ja-
nošík. Krajský radní Miroslav Houš-
ka pak s úsměvem řekl, ať má naše 
město i další takové skvělé nápady 
a lidi, kteří ty nápady dotáhnou do 
konce a taky je zaplatí. 

Starosta František Bradáč pak 
předal svým dvěma předchůdcům, bývalým starostům Velkého Mezi-
říčí Stanislavu Krejčímu a Václavu Štipákovi, knihu v kožené vazbě. 
Skvělou atmosféru dokreslila hudební skupina Geneze, jež zahrála 
mimo jiné i regionální písně, např. „Vdávejte se, má panenko“. Tak-
též společnost historického šermu TAS, která na zahradě knihovny 
předvedla scénku „Drastický příběh o tom, co se též událo L. P. 1408”. 
Milou pozorností byl nepochybně raut v horáckém duchu, který byl 
dílem hotelové školy Světlá, a sběratele podpisů jistě potěšila autogra-
miáda.                                                                                     Iva Horká

Dobrá zpráva pro veřejnost
Vzhledem k tomu, že výše uvedená akce byla pouze pro zvané hosty, 

bude podobné setkání uspořádáno také pro veřejnost. Na něm se pří-
tomní setkají též s autory knihy a budou se moci pozeptat na vše, co je 
v souvislosti s publikací zajímá.  Je plánováno na 17. duben letošního 
roku v kinosále Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí. Bližší informace 
budou včas oznámeny v týdeníku Velkomeziříčsko.

Závěrem
Dílo pro město Velké Meziříčí u příležitosti oslav šestistého výročí zís-

kání plných městských práv našemu městu vydala Muzejní a vlastivědná 
společnost v Brně, odpovědným redaktorem byl Zdeněk Fišer a obrazovou 
dokumentaci měl na starosti Slavomír Brodesser. Kniha se v prodeji ob-
jevila před loňskými Vánocemi a krátce nato bylo 750 výtisků rozebráno. 
Proto město připravuje dotisk v nákladu 1500 kusů, který by měl být 
hotov během tří měsíců. Prodejní cena výtisku v obyčejně vazbě zůstane 
stejná, a to 600 korun. Kdo zatouží po vydání v reprezentativní kožené 
vazbě, bude si muset ještě tak tisícovku připlatit, neboť tato verze bude 
stát kolem 1.600 korun. Zájemci o knihu v reprezentativním provedení se 
mohou přihlásit na městském informačním centru v budově radnice do 
poloviny února letošního roku. (Podrobnosti byly již uvedeny v minulém 
čísle našeho týdeníku.)                                                                      -ivh-

Knihu přijeli představit autoři

Společnost historického šermu TAS z Velkého Meziříčí sehrála drastickou 
scénku o tom, co se též událo L. P. 1408, kdy byla našemu městu udělena 
plná městská práva.                                                         Foto: Iva Horká

(Pokr. ze str. 1.) Z dalších cen se 
na výherní listině objevily vedle 
klasických, jakými byly kuchyň-
ský robot, mobilní telefon nebo 
mikrověž, i poněkud netradiční 
meteo stanice či campingová 
souprava. Překvapením večera se 
pak stal dárek starosty, kterým 

Plesová sezona odstartovala

obdaroval vylosovaného výherce. 
Knihu o historii města Velké Me-
ziříčí v zrcadle dějin, samozřejmě 
v reprezentativní kožené vazbě, 
získal starosta obce Stránecká 
Zhoř Antonín Račický (na snímku 
vpravo). Ten se vyjádřil, že výhra 
určitě zůstane na obci. 

Ve výstavní síni zahrála cimbálka. Lidé si při ní nejenom dobře zatančili, 
ale také s chutí zazpívali lidové písničky.   Text a foto: Martina Strnadová

Ministr kultury Jehlička byl obda-
rován publikací o VM během svojí 
pondělní návštěvy ve VM. (Více 
příště.)                     Foto: I. Horká



Blíží se termín podání přihlášek 
na střední školy

Už jen několik týdnů se žáci základních škol mohou rozhodovat, na 
jakou střední školu se budou hlásit v prvním kole dubnového přijímacího 
řízení. Na území kraje Vysočina si letos podává přihlášku zhruba 6 000 
žáků. Stejně jako v minulých letech se předpokládá největší zájem o stu-
dium na gymnáziích a obchodních školách. Letošní deváťáci si budou 
moci na Vysočině navíc vybírat z dalších pěti nových studijních oborů. 
Blíží se termín odevzdání přihlášek ke vzdělávání na střední škole. Ten 
je v souladu s vyhláškou MŠMT stanoven do konce února. Žáci, kteří plní 
povinnou školní docházku, v tomto termínu odevzdají vyplněné přihláš-
ky řediteli školy, kterou aktuálně navštěvují. Ředitelé základních škol pak 
doručí přihlášky příslušným ředitelům středních škol nejpozději do 15. 
března. Uchazeči o vzdělání na střední škole, kteří již ukončili základní 
docházku, odevzdají přihlášku přímo řediteli střední školy do 15. března. 
Na základě přijatých přihlášek rozhodne ředitel střední školy, zda pro 
přijímací řízení stanoví přijímací zkoušku. Termín přijímacích zkoušek 
pro první kolo přijímacího řízení je letos stanoven na 21. dubna. Přijímací 
zkoušky do vyššího stupně šestiletých gymnázií, pokud budou ředitelem 
školy stanoveny, proběhnou 7. dubna. Ze základních škol v kraji Vysočina 
v letošním školním roce vyjde téměř 6 000 žáků, to je podobný počet 
jako v loňském roce. V prvních ročnících středních škol v kraji Vysočina 

je podle statistických výkazů k 30. 
září 2007 k dispozici 7 100 volných 
míst. „Podle dostupných údajů 700 
žáků odchází studovat střední školu 
mimo kraj, ale podobný počet žáků 
za vzděláním na Vysočinu přijde 
z jiných krajů. Při přijímacím 
řízení lze předpokládat podob-
ný zájem o obory vzdělání jako 
v loňském roce,“ uvedl Miroslav 
Pech z krajského odboru školství, 
mládeže a sportu. Na čtyřletá gym-
názia se v minulém roce přihlásilo 
780 dětí na 760 volných míst, lycea 
nabízela kapacitu 320 míst a přihlá-
silo se 260 uchazečů, odborně za-
měřené obory vzdělání zakončené 
maturitní zkouškou měly 3 200 
volných míst, o které projevilo 
zájem 2 900 žáků, nejnižší zájem 
byl o obory vzdělání zakončené 
závěrečnou zkouškou (učňovské 
obory), kde na 2 800 volných míst 
podalo přihlášku pouze 1 900 žáků. 
„Je patrné, že pouze na gymnázi-
ích mírně převažuje nabídka nad 
poptávkou. Ve srovnání s ostatními 
kraji je tento převis nižší, ale stále 
více žáků využívá všeobecně zamě-
řeného studia v lyceích,“ doplnil 
Miroslav Pech. 

Nově budou od 1. září 2008 do 
vzdělávací nabídky středních škol 
kraje Vysočina zařazeny další 
obory.                    (Pokr. strana 7.)
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OKÉNKO KRAJE

Svoji kariéru modelky nastartovala osmnáctiletá Tereza Sekničko-
vá z Velkého Meziříčí ani ne v šestnácti letech. Na sklonku loňského 
roku se jí povedlo to, o čem mnohé slečny jenom sní: vyhrála prestižní 
světovou soutěž World Top Model 2007. Jako vítězka obdržela dvouletý 
kontrakt na 200 tisíc eur, který jí zaručuje účast na významných mód-
ních přehlídkách či práci fotomodelky s uznávanými fotografy po celém 
světě. Přitom má jednu podmínku, po dobu dvou let nesmí otěhotnět. 
Jinak ji smlouva žádnými drastickými zákazy nesvazuje. Musí jenom 
skvěle vypadat a stejně tak odvádět svoji práci. 

Tereza Sekničková poslední dva roky žije a pracuje v Itálii, v Česku 
se objevuje sporadicky. Přijíždí navštívit rodiče, sestru i příbuzné a také 
skládat zkoušky na střední škole, která jí umožnila individuální stu-
dium. To letos ukončí, neboť ji čeká maturita. S těmito informacemi 
jsme naše čtenáře seznámili již v minulých číslech. Dnes tedy s Terezou 
Sekničkovou (T. S.) přinášíme slíbený exkluzivní rozhovor, který nám 
poskytla během asi hodinu a půl dlouhého povídání si v Jupiter clubu, 
kde sídlí naše redakce. Doprovázela ji její maminka Dita (D. S.), kterou 
jsme z některých názorů na věc vyzpovídali pochopitelně také.

Na úvod obligátní otázka: Jak jste se k modelingu dostala a jak 
dlouho se mu vlastně věnujete?

T. S.: Vyhlédly si mně a oslovily skautky v Tescu v Brně, když jsme 
tam byly s mamkou před Vánocemi 
nakupovat. To už jsou vlastně tři roky. 
Hned nato jsem po takovém zaškole-
ní a tréninku začala jako modelka 
pracovat tady v Česku a před dvěma 
lety jsem odjela do Itálie. Tam jsem 
dosud.

D. S. (matka Terezy): Pamatuji 
se, jak za mnou ty skautky běžely 
přes půl Tesca a volaly na mě, že 
mám krásnou dceru a že o ni mají 
zájem, neboť vlastní modelingovou 
agenturu. Pochopitelně jsem si o tom 
myslela své a příliš důvěry to ve mně 
nevzbuzovalo. Když jsme pak přijely 
domů a oznámily to manželovi, tak 
ten řekl hned rezolutní NE. 

Jaká byla reakce vaše a man-
želova?

D. S.: Osobně jsem taky nikdy 
nechtěla, aby se něčím podobným 
živila. Nicméně Tereza se rozhodla, 
že pozvání na casting přijme. Proto jsme do agentury nakonec vyrazily. 
Tam jsme zjistily, že je to skutečně seriozní podnik, a tak začala spolu-
práce, která už trvá ty tři roky. Ovšem musím říct, že nám doma stejně 
chybí, jak mně, tak manželovi. A pochopitelně o ni máme strach. Ale 
jsme jaksi klidní, protože víme, že máme v té agentuře jistotu, můžeme 
jim věřit, protože se o ty holky starají dobře. Ale ty začátky pro ni také 
nebyly lehké. 

T. S.: Poprvé jsem do Milána jela autobusem, žádné letadlo. Přijela 
jsem tam, musela jsem si koupit mapu a dostat se sama do agentury. Bez 
doprovodu. Ale nijak zvlášť jsem si to nepřipouštěla.

Byla jste nějak obzvlášť hezky oblečená v ten den, když si vás ty 
skautky všimly? Je oblečení při tom prvním pohledu důležité, či 
nikoliv?

T. S.: To už si moc nepamatuju. Ale nijak zvlášť, tak normálně.
D. S.: Měla takový melírovaný svetr, co mají se svojí sestrou Bárou 

stejný. (Á jó, jasně… vybavuje si vzápětí Tereza a doplňuje svoji mamin-
ku). Pak měla příšerný, vorvaný džíny a k tomu nějaký sněhule nebo co. 
No prostě hrozný. Jenomže ony ty skautky na oblečení vůbec nehledí, 
tam šlo o obličej, o rty, o vizáž a celkový dojem.

Když jste jela na tu první schůzku, co jste absolvovala nejdřív?
T. S.: Musela jsem mít lodičky na jehlovém podpatku. Takový boty 

jsem v životě neměla na nohách.
D. S.: No, to bylo něco pro Terezku, do té doby totiž chodila jen v tenis-

kách. Ale musím říct, že chůzi v tak pro ni netradiční obuvi zvládla dobře. 

Agentura si vás vychovala pro co konkrétně? Také pro fotomo-
deling?

T. S.: Ano, dělám jak módní přehlídky, tak fotomodeling. Prostě 
v tomto oboru všichni dělají všechno. Není to nijak rozdělené. Pozvou si 
vás na casting a pokud se líbíte, tak zavolají do agentury,  že vás chtějí 
pro tu či onu práci. 

Jak jste jazykově vybavená?
T. S.: Tak samozřejmě angličtina, teď už i ta italština. Rozumím všech-

no, ale když mám sama mluvit italsky, tak mi to ještě moc nejde.
Můžete nám stručně představit váš pracovní týden?
T. S.: Castingy, agentura, práce – to je focení, módní přehlídky – pak 

domů, do apartmánu, který si platím ze svých vydělaných peněz. Bydlím 
v Miláně, ale většina práce je mimo. Takže musíme třeba vlakem do 
Florencie nebo někam jinam. Občas zajdeme na diskotéku, na večeři 
a podobně. A tak se to pořád opakuje. Vpodstatě si můžeme dělat co 
chceme, ale nesmíme fl ákat práci. Jinak by nás poslali domů.

Řekněte nám některé konkrétní přehlídky nebo focení. Které 
známé módní značky jste předváděla?

T. S.: Ono už toho bylo docela dost, třeba Miss Sixty, Dolce & Gab-
bana, kvalitní cestovní zavazadla značky Samsonite. Pak jsem fotila 
účesy v úžasných šatech od jedné z nejvýznamnějších módních ná-

vrhářek Vivienne Westwood, pak 
fotím katalogy, kampaně na brýle, 
kosmetiku a spoustu dalšího. Já už 
si to ani všechno nepamatuju. To 
focení trvá třeba celý den, protože ty 
fotky pro kampaň musí být dokonalé. 
Takže nás líčí, pak fotí, znovu zase 
přeličují, upravují vlasy, opět fotí, 
a tak dokola. 

Co se týče vítězství v mezinárod-
ní soutěži World Top Model 2007, 
měla jste z pekla štěstí. Stejnou sou-
těž prý vyhrála i známá topmodel-
ka Claudia Schiffer, je to tak?

T. S.: Je. Já jsem tam totiž vůbec 
jet neměla. Byla vybraná jiná holka. 
Jenomže ta nakonec kvůli nemoci 
nemohla, tak poslali mě. A vyhrála 
jsem. Ale nějak mi to nepřipadá, 
můj život se zásadně nezměnil. Teda, 
přibude mi víc práce, to vítězství mi 
zaručuje, že mi agentura zajistí práci 

za asi šest milionů korun. Tím pádem budu i hodně cestovat, letos mě 
čeká třeba Tokio, Barcelona, Paříž i New York.

Jak o sebe pečujete?
T. S.: Mám taková svoje období, která se střídají. Třeba dva týdny jíme 

všechno light, a za pár dní jím zase normálně. Nejvíc se těším vždycky na 
ledničku, ta je můj kamarád. Musí být ale plná. Poměrně často se chodím 
najíst do McDonald’s, hlavně na snídaně a večeře.

D. S.: Opravdu nepřeháním, když řeknu, že sní sama třeba celou 
nohavici štrúdlu. 

T. S.: Jinak ale nic zásadního pro svoji vizáž nedělám, občas zajdu v Mi-
láně do posilovny, to je asi tak všechno. Před tím jsem osm let hrála házenou 
a teď mě baví ještě hory, hlavně snowboarding. Jenom si nesmím nic polámat.

Snila jste jako dítě někdy o kariéře modelky? Jako třeba Miss 
World Taťána Kuchařová, která o sobě říká, že se od malička pro-
hazovala v maminčiných šatech a botách před zrcadlem a vždycky 
chtěla být modelkou.

T. S.: Šaty i boty jsem si zkoušela, ale takové ambice jsem neměla. 
Vůbec jsem o tom nepřemýšlela, že bych mohla být něčím podobným. 
Chtěla jsem být spíš právničkou. Ale když ta nabídka přišla, tak jsem ji 
s radostí přijala, protože jsem si říkala, že je to něco nového, tak proč to 
nezkusit. Buď to vyjde, nebo ne. Zatím to vyšlo, a dál se uvidí.

A jaká je vaše meta?
Jednou bych chtěla žít a pracovat v New Yorku. Teda, kdyby se mi 

tam líbilo. Jinak ne.                                               Text a foto: Iva Horká

Modelka Tereza Sekničková v rozhovoru mluví o své práci i snech

Jednou bych chtěla zakotvit v New Yorku

Desetileté děti adoptovaly 
chlapce z Indie. Žáci páté A třídy 
ze Základní školy Školní ve Velkém 
Meziříčí se zapojili do projektu Ar-
cidiecézní charity Praha Adopce na 
dálku a rozhodli se pomáhat osmi-
letému Naveenovi z indického Ud-
balu. A to tak, že fi nančně přispívají 
na jeho školní docházku.

Ač ještě děti, jdou svým dospě-
lým chováním příkladem mnohým 
z nás. Jak často a lehce člověk 
utratí peníze za zbytečnosti, tu 
desetikoruna, tam dvacetikoruna, 
pro pár korun se svět jistě nezboří. 
A přece, třeba i pouhých sedmnáct 
korun může někomu pomoci víc, 
než si kdo dokáže představit. Každý 
ze čtyřiadvaceti páťáků totiž přispí-
vá právě těmi sedmnácti korunami 
Naveenovi na to, aby mohl chodit 
do školy podobně, jako chodí oni 
sami. Když se to všechno sečte, vy-
jde částka 4.900 korun potřebná pro 
roční školní docházku osmiletého 
dítěte v Indii.

Od článku 
v časopisu se dostaly 

až k Naveenovi
Impulzem k adopci se dětem stal 

článek v dívčím časopise. „V Bra-
víčku jsem četla o dětech z rozvo-

jových zemí, jaký tam mají strašný 
život. Musí už odmala pracovat, aby 
živily rodinu. Bylo mi jich moc líto,“ 
vysvětluje Vendula Holubová, která 
s nápadem pomoci přišla jako prv-
ní. Za článkem stálo, že proti těžké 
práci dětí lze protestovat třeba 
podepsáním petice. Dala časopis 
přečíst kamarádkám Anetě a Pav-
líně a rozhodly se předložit návrh 
celé třídě. Informace, že například 

dvouletá holčička musí prodávat 
vlajky turistům, další děti zase vy-
rábějí sirky nebo děvčata umývají 
nádobí, až z toho mají bolavé ruce, 
přiměly spolužáky k jednomyslné-
mu rozhodnutí. Chtěli nějak pomo-
ci. Společně s učitelkou Bohumilou 
Maxovou hledali způsob. Pro za-
čátek podepsali petici proti dětské 
práci. Pak Anička našla na internetu 
adresu projektu Adopce na dálku. 

„Tam jsme si podle fotek a popisů 
vybírali dítě, kterému budeme 
pomáhat, ale bylo to moc těžké,“ 
shodují se všechny děti. Nakonec 
si páťáci vybrali osmiletého chlapce 
jménem Naveen Maharudra Sonai 
z indického Udbalu. Dozvěděli se 
o něm, že chodí do třetí třídy, má 
velmi dobrý prospěch, je aktivní 
a veselý smíšek. Do školy chodí 
pravidelně a rád. Pochází z chudé 
rodiny – má matku i otce, kteří oba 
pracují jako námezdní dělníci, pak 
šestiletého bratra a tříletou sestru. 
Rodina pěstuje luštěniny a kukuřici. 
Z charity obdrželi ještě Naveenovu 
fotku a instrukce, jakým způsobem 
mohou pomáhat. Děti tedy chlapci 
zaplatily první čtvrtletní příspěvek 
na školní docházku a chystají se mu 
napsat dopis. Přemýšlí, čím ho potě-
šit, a jsou pochopitelně zvědavé na 
jeho odpověď. Chtěly by se dozvě-
dět co nejvíce o jeho životě.

Adopce na dálku má 
pozitivní výsledky
Arcidiecézní char ita Praha 

založila projekt Adopce na dálku 
v roce 1993. Od té doby prostřed-

nictvím dárců z České republiky 
umožňuje vybraným dětem získat 
vzdělání přímo v jejich přiroze-
ném kulturním prostředí a tím, 
společně s dalšími rozvojovými 
projekty, zároveň podporuje roz-
voj celé komunity. V současné 
době takto projekt pomáhá více 
než šestnácti tisícům dětí v Indii, 
Ugandě, Kongu, Zambii, Thajsku, 
Bělorusku, Litvě a Kazachstánu. 
Děti z nejchudších rodin, které 
z f inančních důvodů nemohly 
chodit do školy, tak díky dárcům 
mohou získat vzdělání, což jim 
otevírá dveře ke snazšímu životu. 
Na stránkách Arcidiecézní chari-
ty Praha najdete například slova 
sestry Marie Goretti, zakladatelky 
projektu Adopce na dálku v Indii: 
„Za deset let naší spolupráce 
vidím jasné zlepšení v postoji 
rodičů »adoptovaných« dětí ke 
vzdělání a zlepšení životní úrovně 
v našich komunitách. Desítky dětí, 
které ukončily adopci, teď pracují 
a podporují své rodiny.“ 

Bližší informace o projektu 
Adopce na dálku včetně možností 
pomoci najdete na internetových 
stránkách www.charita-adopce.cz.

Martina Strnadová

Děti adoptovaly indického chlapce

Markéta Heřmanová začne v nejbližších dnech působit jako zástupce 
kraje Vysočina v Bruselu, a to jako vedoucí kanceláře.

Kontakty na Markétu Heřmanovou jsou:
Kancelář kraje Vysočina, Brusel
Rue du Trone 60
1050 Brusel – Ixelles
Belgie
IP telefon do kanceláře: 
+ 420 561 207 003
belgická pevná linka: 
+32 (0) 221 39 560
email: info@vysocina.eu
Mgr. Markéta Heřmanová
vedoucí kanceláře kraje Vysočina 
v Bruselu
IP telefon: +420 561 207 000 
(číslo je přesměrované na mobilní 
telefon)
email: hermanova.m@vysocina.eu nebo hermanova.m@kr-vysocina.cz
skype: Marketa.Hermanova                                                              -krú-

Vysočina má kancelář v Bruselu

Ministr vlády a předseda legis-
lativní rady vlády Cyril Svoboda 
navštívil 17. ledna 2008 kraj Vy-
sočina. Jeho první kroky vedly za 
členy samosprávy kraje a diskuze 
se neomezila pouze na proces 
přípravy a schvalování nových 
právních norem, ale např. i na bu-
doucnost jaderné energetiky. Svo-
boda (KDU-ČSL) seznámil vedení 
kraje s principy práce svého úřadu. 
Uvedl, že v přijímání nových záko-
nů je nutné zvolnit tempo, rozšířit 
počet připomínkových míst a více 
se ptát a naslouchat, komunikovat 
se všemi zúčastněnými a vyvaro-
vat se chyb. Další zásadou je nere-
gulovat to, co se regulovat nemusí, 

Ministr Svoboda na Vysočině
odbourávání přebujelé byrokracie 
a nechat rozhodovat ty kompetent-
ní orgány, které rozhodovat mohou. 
V případě naší budoucí energetické 
nezávislosti se ministr shodl s kraj-
skou samosprávou na nutnosti rych-
lého řešení ve věci dalšího rozvoje 
jaderné energetiky. Situace se totiž 
rychle mění –  rostou ceny energie, 
zvyšují se nároky na ekologické li-
mity. Jaderná energie je stále více 
vnímána jako přijatelné řešení pro 
budoucí očekávané energetické pro-
blémy, navíc ČR má dostatek vlast-
ních surovin a jaderná energie je 
dosud jedinou známou přijatelnou 
alternativou pro obnovitelné zdroje 
energií.                                  -svat-
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ŘÁDKY NA NEDĚLI PŘÍBĚHY ZE ZÁCHRANNÉ SLUŽBY

Matice, akademie
(řeč na setkání starostů)

Dneska se i na nejmenší obci neustále používají cizí slova. Samé projek-
ty, regiony a konkurzy. Předtím samé lustrace, privatizace a restituce. Co 
takové poctivé české jméno jako je matice! To není jen kovová obroučka, 
která objímá  šroubek, aby klidně seděl, přesně jako matka objímá svého 
malého neposedu, aby někam neutekl. Matice je poctivý český název pro 
sdružení, které se chce mateřsky o něco starat. Nejznámější jsou matice 
spojené s poutními místy. Tam lidé chodili odjakživa, odtamtud se po-
chopitelně vraceli domů osvěženi a povzbuzeni ke své další každodenní. 
Ale to místo tam bylo celý rok, o něj se někdo musel starat, i když osiřelo, 
protože poutníci odešli. Nejprve tam někdo zůstal přes zimu sám, opuště-
ný na pustém místě, proto se mu říkalo poustevník. Pak tam zůstali dva, 
tři, nakonec skupinka, vznikl klášter, kaple se zvětšila na kostel. Lidé se 
snažili pomoci, mateřsky se postarat, více se spojit. Tak byla založena 
Matice svatohostýnská, která přežila i nepřízeň doby. Dnes má sedm 
tisíc členů z celé republiky. Důležitý je i Velehrad, proto byla před rokem 
založena i Matice velehradská, která má zatím jen  tři sta členů. Letos vás 
všechny mohu poprvé pozdravit jako její předseda. Má za úkol, jak stojí 
ve stanovách, schválených ministerstvem vnitra, uchovat křesťanský ráz 
Velehradu a zachovat jej jako významné poutní místo pro další generace 
a spolupracovat na jeho dotváření v evropské duchovní centrum. Kdo by 
mohl být proti? Komu by to mohlo být jedno? Proto se pořád těším, že 
nás bude přibývat, že z předsedova kraje bude nejvíc přihlášek. S Maticí 
svatohostýnskou chceme totiž spolupracovat. Těžko se však do něčeho 
pustí obr s trpaslíkem. Proto je potřeba, aby nás bylo aspoň tisíc. Nebojte 
se přihlásit, není to vůbec drahé, roční členský příspěvek je 200 Kč, pro 
studenty polovic a tomu, kdo by jej nemohl zaplatit, bude prominut. Spo-
lupráce obou Maticí začne vybudováním poutní cesty ze Svatého Hostýna 
na Velehrad. Těchto 52 km bude prvním úsekem, kterým se naše vlast 
napojí na evropské poutní stezky. Těšíme se, že to udělá radost poutníkům, 
turistům, sportovcům i ochráncům přírody. A o to jde. 

Další slovo je akademie. V době starých Řeků to byla ta nejvyšší škola, 
pak to byla každá škola. Možná si vzpomenete, jak rozjásaní študáci 
zpívali: Vivat akademia, vivat profesores, ať žije ta naše škola ať žijí naši 
školitelé. Právě v minulém roce u nás byla založena, jako první na celém 
žďárském okrese, pobočka Moravskoslezské křesťanské akademie. I její 
název se dá nahradit krásným českým slovem – beseda, besídka. Jak sami 
víte, MSKA pořádá přednášky, které jsou vlastně školením v křesťan-
ském duchu mimo školu i mimo kostel. Kéž by to bylo učení příjemné, 
aby se naše znalosti stále mohly zlepšovat, protože je to potřeba. Kéž by 
to byly opravdu besedy, které přispějí k odbourávání předsudků, s nimiž 
lidé ke křesťanství přistupují. Akademie se říkalo také besídkám, které 
žáci a studenti pořádali pro sebe a své rodiče a přátele školy. V kostele 
kněží konají bohoslužby a tím, jak vyplývá z názvu, slouží Bohu i lidem. 
Byly doby, kdy rodiče a děti připravovali vánoční a jiné besídky. Na nich 
děti předvedly, co umí, a rodiče se s obdivem dívali, jak jsou ve středu 
zasloužené pozornosti. Vládlo na nich pěkné uvolněné ovzduší, tleskalo 
se a na závěr jmenovitě děkovalo všem účastníkům. Co se takhle vrátit 
k besídkám ve farnostech, ve školách i na obcích. To je výzva pro ty, kdo 
mají na starosti věci veřejné. I prosba pro ty, kdo pak besídky obětavě 
připraví, ale i pro ostatní, aby se pak na děti přišli podívat. Nejen na své, ale 
i na sousedovy, když ty jejich už ze školy vyšly. Obojí je nutné, abychom 
naučili děti takto posloužit ostatním mimo rámec bohoslužby v kostele. 
Ta by pak zůstala opravdu k uctivé službě Bohu.                 P. Jan Peňáz 

Tříkrálové koledování 2008 skon-
čilo. Každá 321 kasička byla rozpe-
četěna na příslušných městských 
úřadech a obcích za přítomnosti 
jejich zástupců a peníze odevzdány 
na účet. Celkový výtěžek koledníků 
Tříkrálové sbírky 2008 na území, 
kde působí Oblastní charita Žďár nad 
Sázavou, činí 1.728.185 Kč. Z dané 
částky poputuje 65 % do devíti 
zařízení Oblastní charity Žďár nad 
Sázavou, která sídlí ve Žďáře nad 
Sázavou, Velkém Meziříčí, Bystřici 
nad Pernštejnem, Novém Městě na 
Moravě, Radešínské Svratce a Níž-
kově, a lidem, kteří se z jakéhoko-
liv důvodu ocitli v sociální nouzi. 
Zbylá částka je určena na podporu 
charitních projektů v zahraničí, di-
ecézních projektů a na režii sbírky. 

Výtěžek z Tříkrálové sbírky 
2007 byl použit na zajištění přímé 
pomoci pro sociálně potřebné (pří-
spěvek na kompenzační pomůcky 
pro zdravotně postižené), zakoupe-
ní osobního automobilu pro potřeby 
Charitní pečovatelské služby a Do-
mova pokojného života Nížkov, aby 
měly pečovatelky možnost se dostat 
i do okolních obcí a tam uživatelům 
poskytnout potřebné služby. Dále 
na dokrytí provozních nákladů níz-
koprahového klubu Ponorka a pod-
poru programů primární prevence, 
podporu opuštěných a sociálně sla-
bých matek (nákup dětských plen 
pro děti klientek Poradny pro ženy 
a dívky) a podporu dobrovolnického 
centra. „Prostřednictvím tříkrálové 
sbírky jsme mohli přispět na reha-
bilitační pobyt pro uživatele služeb 
denního stacionáře Nesa ve Velkém 
Meziříčí a podpořili jsme také děti 
z dětského domova v Seredném na 

Ukrajině. Těm jsme přispěli na 
dokončení rekonstrukce dětského 
domova a jeho následné dovyba-
vení,“ řekla Michaela Mahlová, 
koordinátorka Tříkrálové sbírky. 
Tříkrálová sbírka umožňuje veřej-
nosti podílet se spolu s Diecézní 
charitou prostřednictvím svých ob-
lastních charit na pomoci sociálně 
slabým či trpícím a stává se jedním 
z pravidelných zdrojů pro podporu 
charitní činnosti. Česká biskupská 
konference pověřila její organizací 
sdružení Charita Česká republika 
se sídlem v Praze, které sdružuje 
oblastní i farní charity v celé České 
republice – tedy i na území brněnské 
diecéze. Sbírka je řádně osvědčena 
Magistrátem hl. m. Prahy pro konání 
na celém území ČR, a to v souladu 
se zákonem č. 117/2001 Sb., o veřej-
ných sbírkách. 

„Děkujeme všem našim dár-
cům, koledníkům a všem, kteří se 
jakýmkoliv způsobem podíleli na 
Tříkrálové sbírce 2008. Jsem si 
vědoma toho, že bez jejich přispění 
bychom naše služby nemohli posky-
tovat v takovém rozsahu. Tříkrálová 
sbírka již několikrát zachránila exis-
tenci našich zařízení, a tak přispěla 
k pokračování služby, potřebné pro 
ty, kteří jsou na ní závislí,“ uzavřela 
ing. Jana Zelená, ředitelka Oblastní 
charity Žďár nad Sázavou.

Porovnání výtěžku Tříkrálové 
sbírky v Oblastní charitě Žďár nad 
Sázavou za uplynulých 5 let:
2004 1.220.247,70 Kč
2005 1.500.002,00 Kč
2006 1.578.645,00 Kč
2007 1.737.188,00 Kč
2008 1.728.185,00 Kč

Lenka Judová

Tříkrálová sbírka

Od sedmé hodiny 17. 1. do sedmé 
hodiny ranní 18. 1. vyjížděli hasiči 
na Vysočině k jedenácti událostem. 
Celkem čtyřikrát vyjížděli k plané-
mu poplachu, třikrát k poskytnutí 
technické pomoci, dvakrát k do-
pravní nehodě a dvakrát k požáru.

Zachránili topícího se psa
K záchraně topícího se psa vy-

jeli pět minut po půl deváté hodině 
ranní profesionální hasiči ze stani-
ce Ledeč nad Sázavou. Na místním 
rybníce se pod psem prolomil tenký 
led a pes již nebyl schopen sám se 
ze studené vody dostat. Hasičům se 
podařilo za použití člunu k psovi 
dostat, vylovit jej a nezraněného 
předat majiteli.

Hasili požár auta
Sedm minut před třetí hodinou 

odpolední došlo k požáru osobní-
ho automobilu Peugeot 205 v Mar-
tinicích na Žďársku. Řidiči i jeho 
spolujezdcům se podařilo rychle 
hořící vůz opustit. Profesionální 
hasiči ze stanice Velké Meziříčí 
nasadili k hašení dva vodní prou-
dy, požár však zachvátil celý vůz. 
Škoda způsobená požárem byla 
předběžně vyčíslena na 20.000 Kč. 
Příčinou požáru byla technická 
závada na palivové soustavě.

Hasiči vyjížděli 40krát
Od sedmé hodiny ranní 18. 1. 

do sedmé hodiny ranní 21. 1. za-
sahovali hasiči na Vysočině u 40 
událostí. Celkem čtrnáctkrát vy-
jeli k nahlášené dopravní nehodě, 
jedenáctkrát k poskytnutí technické 
pomoci, desetkrát k planému popla-
chu a pětkrát k požáru.

Mladý řidič zahynul
K tragické dopravní nehodě došlo 

v 01.45 hod na silnici I/23 ve směru 
z Třebíče na Náměšť nad Oslavou 
poblíž odbočky na Vícenice. Osobní 
automobil Škoda Octavia zde narazil 
do stromu. Dvě přivolané jednotky 
profesionálních hasičů (ze stanice 
Třebíč a Náměšť nad Oslavou) 
vyprošťovaly tříčlennou osádku 
automobilu za použití speciálního 
zařízení. Mladý řidič svým těžkým 
zraněním na místě podlehl. Jeho dva 
spolujezdce transportovala ZZS do 
nemocnice. Jednotky provedly za-
jištění havarovaného vozidla proti 
požáru a úniku provozních kapalin. 
Po dobu provádění záchranných a li-
kvidačních prací byla komunikace 
uzavřena. Příčinu dopravní nehody 
vyšetřuje Policie ČR.

Petra Musilová, tisková mluvčí 
HZS kraje Vysočina

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR 
KRAJE VYSOČINA

Tak dnes tu máme tak trochu 
neplánované upřesnění, a to ve 
vztahu k minulému pojednání 
o mramorech, respektive vápencích 
– a hlavně zodpovíme dotazy, cože 
je to za pojmy ten sintr, travertin 
a nickamínek. Tyto specif ické 
variety vápence, tedy přírodního 
uhličitanu vápenatého, vznikají 
vysrážením a vrstveným usazová-
ním ze sladkých, ale zároveň silně 
vápenatých vod, např. je tomu tak 
u podzemních krasových říček, 
závrtů a průsaků, propadání, jes-
kynních komínů apod. Toto vysrá-
žení a usazování se často děje i za 
účasti organizmů. Zatímco sintr je 
spíše označení anglické, travertin 
pochází z terminologie italské. Nic-
kamínek, ten byste mohli najít jako 
zvláštní vrstvičku právě v jeskyn-
ních dómech a kdysi se prý ze stěn 
i krápníků dokonce seškrabával, 
neboť svého času býval doporučo-
ván a používán jako prášek na čiště-
ní zubů; nejspíš v dobách, kdy ještě 
nebyly běžné pasty. Sintr má ovšem 
velký význam i pro archeology, pa-
leontology a antropology: právě on 
je totiž ve své jakoby matově sklo-
vité podobě bezděčným důkazem 
autenticity pravěkého umění – tedy 
pravosti maleb paleolitických i poz-
dějších lovců doby kamenné (resp. 
přesněji dob kamenných), kteří 
coby takzvaní troglodyté obývali 
podzemní prostory jeskyní. A je to 
důkaz poctivý a věrohodný – pokud 
se totiž ovšem nejedná o vápenco-
vou jeskyni suchého typu, jako 
je třeba ta zvaná „Na Turoldu“, 
nacházející se na okraji Pálavy 
u Mikulova. Jinak je ale známo, že 
v běžných, tedy vlhkých jeskyních, 
které své modelující vodní zdroje 
dosud neztratily, bývají malby, 
kresby, otisky a značky, jež jsou 
opravdu staré tisíce, ba desetitisíce 
let, za tu drahnou dobu díky vápe-
naté vodě, průsakům a odparu již 
náležitě „zasintrovány“. Tuším, že 
jedna malba v některé z normál-

Malý seriál lokální mineralogie (7)

Doplnění k vápencům
ních krasových jeskyní kdesi na 
Urale kdysi neprošla coby nový 
amatérský objev pravěkého umění 
– pozdější podezření přivolaných 
ruských vědců totiž vzbudila právě 
proto, že na jejím povrchu chybělo 
ono příznačné „zasklení“ sintrem; 
a tak byl vyobrazený šavlozubý 
pratygr Machairodus posléze pro-
hlášen za pouhý dovedně provedený 
podvrh, nehledě ke spornému stáří 
samotného malířem použitého 
výtvarného materiálu. Navíc dle 
pozdějších výzkumů a hypotéz 
tento strašný dravec již v době lid-
ského osídlení ani nežil – šlo prostě 
o mezitím vyhynulý druh. Ostatně, 
zcela stejně dopadla i jemu příbu-
zensky nejbližší šelma, „americký“ 
Smilodon, rovněž vybavený dvěma 
dlouhými šavlovitými špičáky. Po-
kud jste však někdy zamlada četli 
dobrodružný román „Rychlonohý 
Džar“ od Semjona Karatova, pak se 
těžko ubráníte dojmu, že právě tato 
krásná a napínavá kniha, v níž řádil 
a pračlovíčky Andory hubil krutý 
a obludný šavlozubec Mochor (tedy 
Machairodus?), vznikla jako jakási 
specifi cká pomýlená reakce na onen 
výše zmiňovaný „uralský jeskynní 
objev“. Naproti tomu ty úplně nej-
známější podzemní pravěké obra-
zárny, a sice v jeskyních Altamira 
ve Španělsku a Lascaux (laskó) ve 
Francii, oním sintrovým důkazem 
úspěšně prošly – a tak španělští „to-
rros y caballos“, tedy býci a koně, 
jakož i koně francouzští, po právu 
houfně naklusali i do učebnic děje-
pisu a výtvarného umění, konkrét-
ně do sekce „Pravěk“. V jeskyni 
u Gánovců na Slovensku (někde 
poblíž Popradu) se kdysi našel 
samovolně vzniklý travertinový 
odlitek mozkovny neandrtálského 
člověka, když tento specif ický 
druh vápence vysrážel z vodního 
roztoku a usadil se v prasklé lebce 
nebohého pravěkana...

A víte co? – Pro dnešek už radši 
dost.                        Vladimír Pařil

Supovatění aneb Každý dobrý skutek 
bude po zásluze potrestán

Vraceli jsme se – již samozřejmě bez pacienta 
– z jednoho sekundárního letu z fakultní pražské 
nemocnice na naši krajskou základnu. Monotón-
ní hluk turbíny našeho jednomotoráku byl jen 
mírně tlumen sluchátky, které měla posádka 
k dispozici. Posádka – čili pilot, zdravotník 
a já, coby lékař, poslouchala příjemnou uklid-
ňující hudbu, kterou nám pilot pouštěl. Prostě 
idylka! Nyní bych měl objasnit nadpis tohoto 
příběhu. Supové jsou – jak známo – ptáci 
kroužící nad krajinou a hledající nějakou mršinu k zakousnutí. V naší 
záchranářské hantýrce se tak říkalo situaci, kdy vracející se prázdný vrtul-
ník – většinou z Brna či Prahy – letí nad dálnicí a jako ten sup vyhledává 
eventuální právě vzniklé dopravní nehody. Zásah je pak velmi briskní 
a tím pádem velmi efektivní… Tentokrát jsme byli úspěšní – pilot zahlé-
dl Favorita, který se díky „umění“ své řidičky ocitl v nezáviděníhodné 
pozici na boku vedle dálnice. „Posádko, havárie pod námi, sedáme!!!“ 
Doslova za několik minut po havárii měkce dosedneme na rovnou plochu 
vedle rozbitého automobilu. Byli jsme rychlí, kolem jedoucí sanitní vůz 
z jedné moravské nemocnice byl rychlejší. Pilot zůstává v kabině – tur-
binu lze vypnout až po zchlazení – já se zdravotníkem vyrážíme zjistit 
situaci kolem nehody. Vedle pěkně „oklepnutého“ Favorita, ležícího na 
levém boku, sedí mladá, asi 25letá slečna. Kolem běhá nervózně její 
bílý psík. Slečna má již řidičem sanitního vozu obvázanou hlavu – bílá 
helma září na dálku. Tenhle fakt se posléze ukáže pro naši budoucnost 
velmi důležitý – ale to zatím ještě netušíme. Slečnu vyšetříme, zjistíme, 
že kromě tržné – již ošetřené – rány hlavy má ještě pochroumanou levou 
nohu. Po přiložení dlahy se vzhledem k blízkosti Prahy rozhodujeme 
pro návrat s pacientkou do naší hlavní metropole. Pilot se ještě postará 
o psíka – do vrtulníku samozřejmě nesmí, ale saniťák je ochoten vzít 
jej s sebou. Za pár minut sedáme na střeše jedné velké fakultní pražské 
nemocnice. A opět startujeme zpět na Vysočinu. Co čert nechtěl, těsně 
po vzletu nás dostihuje silná bouře. „Kryštof jedna dvě, Kryštof jedna 
dvě, Ruzyně věž, dobrý den…“ „Ruzyně věž, Kryštof jedna dvě, dobrý 
den, dávejte…“ slyšíme ve sluchátkách džentlmenskou komunikaci pilota 
s věží. Dostáváme povolení přistát na starém ruzyňském letišti. Sedáme 
mezi velké dopravní stroje. Náš malinkatý záchranářský Bell je na velké 
ploše letiště důstojný a mohutný asi jako komár uprostřed roje sršňů… 
Mezitím poryv větru s námi pěkně smýkne o přistávací plochu a i tvář 
jindy suverénního pilota mění lehce barvu směrem do zelena. Moc už 
se mně tenhle „výlet“ nelíbí, ale vše dobře dopadne a za chvíli popíjíme 
čaj v letecké klubovně. Panuje zde klid a vznešená atmosféra. Piloti ve 
svých bílomodrých uniformách důstojně a klidně přicházejí a odcházejí, 
a já jim tiše závidím dálky, které před sebou mají. Ach jo, umí se někdo 
narodit… Bouře ustává a za chvíli si to opět vrčíme směrem k domovu. 
Po necelé hodině tentokrát zcela klidného letu přistáváme – sleduji rutinní 
pohyby pilota (jak se v těch všech hejblátkách a ukazatelích může vůbec 
vyznat???), pak ještě zápis chorobopisu a směna končí. Končí??? Asi za 
měsíc jsem pozván na výslech příslušníkem Policie ČR. Bodrému chla-
píkovi v letech se do pohovoru moc nechce – mezi policií a záchrankou 
panuje symbióza, vzhledem k nutnosti vzájemné spolupráce. „Doktore, je 
mně to skutečně trapný, ale musím se vás zeptat – pamatujete si na havárii 
Favoritu na D jedničce…???“ těžce ze sebe souká uniformovaný přísluš-
ník. „Je zde totiž trestní oznámení na neznámého pachatele – postiženou 
je řidička Favoritu a měl se jí ztratit jeden drahý střevíc, značkový parfém 
a jedna náušnice velké hodnoty…“ „Cože???!!!“ vypravím ze sebe. „Ta 
krá…. má bejt ráda, že kolem ní skákalo tolik lidí, a že byla za pár vteřin 
ošetřena a ona hledá parfém a náušnici??? To snad není pravda…“ Takže 
nakonec ještě budeme obžalováni!

Zavzpomínám. Nebudeme! „Slečna měla po našem přistání na hlavě 
obvaz, který zakrýval oba ušní boltce, takže k přítomnosti náušnice se 
nemohu vyjádřit, zcizení naší posádkou je tak fakticky technicky vylou-
čené,“ diktuji osvobozující fakt do protokolu. Ufff!!! Nebudu tedy asi za-
vřený. Proč jsme se na ni nev…?! honí se mou mozkovnou. Proč – protože 
to nejde. Protože jsme profíci a protože nás to baví. A že srážka s blbcem 
sice bolí hodně, ale nakonec je to jen pracovní úraz! Amen!             -K-

PORADNA EFT
Říká se, že všechno zlé je na něco 

dobré. Už vás někdy napadlo, milí 
čtenáři, k čemu jsou nám dobré 
nemoci, např. nachlazení, chřip-
ky a angíny? Zdá se, že s sebou 
žádný velký důvod k radosti ani 
užitek nepřinášejí. A že se nám 
jich v poslední době zase vyrojilo 
dost a dost!

Čím se stane, že se zdraví změní 
v nemoc? My EFŤáci tvrdíme, že 
nemoci jsou způsobeny negativním 
myšlením a potlačenými negativní-
mi emocemi. Rozhodně k nám vždy 
vysílají zprávu, že něco v našem 
životě není v pořádku. Také nám 
přinášejí možnost odpočinout si, 
srovnat myšlenky, povznést se nad 
své problémy a znovu zjistit, že svět 
je krásný.

Podívejte se spolu se mnou, jaké 
poselství nám podle moudrých 
knih přinášejí některé zdravotní 
problémy:

Při záchvatech kašle přemýšlejte, 
zda prostředí, ve kterém žijete, není 
příliš „dusné“, jestli vám dovoluje 
pořádně a volně se nadechnout. 
Akutní rýma je drobným pláčem 
vašeho ducha. Jde o malý vzdor 
vůči všemu, co vás v nedávné 
době potkalo. Jestliže je vaše rýma 

chronická a úporná, přemýšlejte, 
zda si tento trvalý drobný pláč 
nezpůsobujete sami přílišným 
lpěním na svých představách a na 
nedůležitých maličkostech. Ztratí-
te-li hlas, což je obvykle způsobeno 
zánětem hrtanu, není to jen tím, že 
jste toho na sebe hodně naložili, 
nebo že jste pobytem v chladněj-
ším prostředí nastydli. Ptejte se, 
proč je vám brána možnost mluvy 
– jeden z nejcennějších darů, kte-
rý byl člověku dán a který často 
potřebujeme ke své obživě. Hla-
sové problémy mívají často lidé 
neprůbojní, kteří se ostýchají říct 
nahlas to, co cítí, že by správně 
říct měli. V jiném případě může jít 
o jedince, kteří se cítí být pány nad 
vším a mnohdy jednají s druhými 
lidmi nelaskavě, bez slovíčka úcty 
a drtí své okolí svým silným hla-
sem. A najednou přestanou mluvit 
a nemohou ze sebe dostat ani hlás-
ku. Je to nepříjemnost, nebo dar? 
Každé zastavení vede člověka 
k pokoře a k zamyšlení, každá 
nemoc zpomalí a pročistí jeho 
myšlenky. A tak vám přeji hodně 
optimismu a pevné zdraví v tomto 
mlhavém čase – Zdeňka Poláško-
vá, certifi kovaná terapeutka EFT

„ŠUMĚNÍ 2008“ 
Lektoři Školy umění Měřín pro vás děti připravují 8. ročník letních 

vzdělávacích pobytů s příznačným názvem „Šumění“. Program je zamě-
řen na hudební, taneční a výtvarnou činnost. Dopoledne patří skupinové 
hře na kytary, fl étničky a veselému zpívání. Ten, kdo neholduje hudbě, 
bude se vzdělávat a učit z přírody. Odpoledne roztančíme a výtvarně na-
plníme. Po večerech budeme hrát hry, soutěžit, zpívat u ohníčku, bavit se 
karnevalem… A pro rodiče na ukončení tábora připravíme vystoupení 
a výstavku zhotovených výrobků. Už se na vás, děti, moc těšíme! 

Ve Studnicích u Nového Města na Moravě od 12. do 18. července 2008.
Informace: www.sum-merin.cz                                                   -ŠUM-
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PRO DÁM • KOUPÍM • VYMÌNÍM

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!!!

Dám odměnu až 5.000 Kč

Tel. 777 154 614.

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

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.

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.

V bance
vám nepůjčili?
www.pujcime-vam.cz
Tel.: 608 034 567.

REALITNÍ KANCELÁŘ

Novosady 102/93

594 01 Velké Meziříčí

Zprostředkování prodeje a koupě

nemovitostí.

Zajištění kupních a darovacích smluv.

Pro klienty RK znalecké posudky zdarma.

Tel.: 566 523 869, mob.: 777 734 540
mobil: 723 018 488, 777 734 530

OCEŇOVÁNÍ

Vypracování posudků v ceně zjištěné 

pro koupi, darování a dědictví.

Vypracování posudků v ceně obvyklé 

pro hypotéky a stavební spořitelny.

Oceňování majetku pro veškeré účely.

Ing. Josef Bradáč, mobil: 777 734 540

Ing. Oldřich Klapal, mobil: 777 734 530

znalecký ústav

Novosady 102/93
594 01 Velké Meziříčí
www.nemoconsult.cz

nemoconsult@nemoconsult.cz

Brambory sadbové – odrůdy 
Adela, Princes, Komtesa.
Cena 6 Kč/kg. 
Brambory konzumní – cena 
5 Kč/kg. 
Při větším odběru výrazná sleva.
Info: Jurková Hana, tel. : 
566 523 332, mob. 731 415 404.

Přijmu pracovníky,
nadstand. příjem + služ. vůz.

Tel.: 732 908 020.

Tel.: 776 611 016.

Prodám

■ Větší množství dvoufalcových 
křidlic, myčku nádobí, cena dle 
dohody. Tel.: 605 471 215 nebo 
739 902 188.
■ Osobní automobil Škoda 100, 
nové pneu, výfuk, tažné zařízení. 
STK 12/2008. Cena dohodou. Tel.: 
732 589 639.

■ Regály z lamina včetně polic, š. 
190 a š. 95 cm. Hl. 50 cm, v. 220 cm. 
Regály nízké z lamina včetně police 
š. 130 cm, hl. 60 cm, v. 85 cm. Mož-
no použít jako stůl, obojí je vhodné 
do sklepa, dílny, garáže, skladu. 
Cena dohodou. Tel.: 566 543 226. 
■ Mrazák truhla otvírání z vrchu, 
š. 170 cm, hl. 75 cm včetně pantů, 
v. 86 cm. Vhodný pro větší rodinu 
nebo do obchodu atd. Cena doho-
dou. Tel.: 566 543 226.
■ Obslužnou vitrínu samoodmra-
zovací, šířka 2 m, hloubka 110 cm. 
Cena dohodou. Tel.: 566 543 226.
■ Bernský salašnický pes. Pro-
dám štěňata bez PP. oba rodiče 
s PP. Tel.: 732 499 278.
■ Fiat Tipo 1,4, rok výroby 7/1992, 
52 kW, najeto 133.000 km, barva 
modrošedá, platná STK. U vozidla 
je tažné zařízení, autorádio, střeš-
ní nosič, autopotahy. K vozidlu dále 
zimní kola i s disky. Vozidlo je po 
opravě karoserie, nástřiku spodku 
a dutin. Cena 34.000 Kč. Velké 
Meziříčí. Tel.: 605 316 454.
■ Štěňata něm. ovčáka, bez PP. Od-
běr možný ihned. Tel.: 606 719 566.
■ Srovnávačku KDR MS 200 s hor. 
mech. protahem. Tel.: 604 505 534.
■ Eternitové šablony, červené 
100 ks, eternitové hřebenáče čer-
vené 22 ks, a tabule skel – bronzo-
vá kůra 70×165 cm 13 ks. Vše nové. 
Sleva. Tel.: 604 171 964.
■ Favorit kombi, r. v. 1992, OTP 
do 10/2009, dále prodám zimní 
pneu i samostatně. Levně. Tel.: 
776 611 016.
■ Nové knihy (zabalené) z Riderś 
Digest Výběru za poloviční cenu: 
Zdraví z klášterní lékárny, Tři stačí 
– 200 báječně jednoduchých recep-
tů, Nejlepší světové čtení, Tisíc rad 
a nápadů pro kutily, Chutnou stravou 
proti vysokému tlaku, Celý život ve 
formě. Tel.: 566 524 135, 728 158 932.
■ Rohovou kuchyňskou lavici, 
nově čalouněnou. Červená barva, 
úložný prostor. Cena 1.200 Kč. Tel.: 
722 748 604, 602 549 492.
■ Prodám 2 fenky americ. pit-
bulteriéra, černé barvy, očkovaná, 
stáří 11 týdnů. Po hodných rodičích, 
možno vidět. Cena 2500 Kč. Tel.: 
607 173 017 (H. Heřmanice). 
■ Škodu Felicii CLX 1,6 MPI, 
r. v. 1996, vínová metalíza dobrý 
tech. stav. Najeto 81 500 km. Ra-
dio, elektrická zrcátka, construct, 
centrál, imobilizér. Zimní a letní 
kola na Al ráfcích. TP do 3. 2009. 
Cena k jednání 50.000 Kč, možná 
sleva při rychlém jednání. Velké 
Meziříčí. Tel.: 737 578 050.
■ 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.
■ Yamaha FZR 600, r. v. 91, dobrý 
stav. Dále starší mrazák, suché WC, 
vhodné na stavbu. Cena dohodou. 
Tel.: 604 546 758.
■ Selata. Tel.: 603 366 925.
■ Plynový sporák – cena dohodou. 
Tel.: 566 522 302.
■ Automatickou pračku Tatramat 
247 V, horní plnění, málo používa-
ná, 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.
■ 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.
■ Vojenský stan, nový pěkný. 
Rozměr 9×6. Cena dohodou. Mob. 
739 448 755.
■ Díly k soustruhu na dřevo 
a celolitinový průběžný hoblík 
– UMARO. R. v. 1976. Tel.: 
604 171 964.   (Pokr.na. str. 6.)

Pro všechny na všechno.

Úrok od 0,6 % měsíčně.

732 159 352

Novinka!!!
ČOKOLÁDOVÁ MASÁŽ

V letošním roce vám

STUDIO DRAHA
nabízí nejen

sportovní masáže, rašelinové 
zábaly, vacu shape,

ale i čokoládové masáže.

Inf. www.studio-draha.cz,
tel.: 606 657 123.

Nabízíme malířské a natěračské 
práce – včetně nátěru fasád.

Dufek a Obůrka
        777 321 877 ■ 608 460 039

Přijmu do nově otevřeného 
salonu ve V. M. na ŽL

– manikúra + modeláž nehtů.
Tel.: 739 054 011.

Hledám
obchodní asistentku.
V. Meziříčí a V. Bíteš.

Tel.: 777 617 675.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí vyhlašuje dle § 7 zá-
kona č. 312/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, výběrové ří-
zení 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 poby-

tu, 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 stát-
ních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vyda-
ný 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.

STTC vás zve na hodiny

pro začátečníky
od 30. 1. každou st ředu 
v 18.00–19.00 v tělocvičně ZŠ 

Oslavická (zadní vchod).
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Inzerujte ve Velkomeziříčsku! Telefon a fax: 566 524 649 
e-mail: vel ko me zi ricsko@vel ko me zi ricsko.czwww.velkomeziricsko.cz

(Pokračování ze strany 5.)
Prodám

■ Škodu Felicii r. v. 1994, výbor-
ný stav, garážovaná. Najeto 97.000 
km, 50 kW. Bližší informace mob. 
731 709 012.
Koupím 

■ Hoblovku s protahem šíře 30 
– 50 cm. Tov. výr. a přísluš. k sou-
struhu na dřevo. Tel.: 721 086 594.
■ Bílou skříň a bílý botník. Nabíd-
ky prosím jen formou SMS. Tel.: 
739 446 820.
■ 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 originálním sta-
vu. 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.
■ Řády, medaile, vyzname-
nání, staré odznaky, mince, 
bankovky, staré zbraně, pušky, 
pistole, šavle, kordy, dýky, vy-
souvací nože i neúplné. Děkuji 
za zavolání. Tel.: 723 531 154.
■ Koupím a velmi dobře zaplatím 
věci po německé armádě, pocháze-
jící z bývalé Bekovky. Boty kožené 
a kombinované s plátnem, s čelním 
i bočním šněrováním – vysoké, 
plátěné kalhoty, blůzy, čepice, 
košile, kabáty barvy pískové, ze-
lené a modré, dále koupím vaťáky, 
maskáče, letecké boty, kombinézy, 
kalhoty, blůzy s beranem, kukly, 
opasky, přezky, nášivky, odznaky, 
vyznamenání, helmy (i korkové), 
dýky, vysouvací nože, patrontašky, 
zbytky látek, knofl íky. Nabídněte 
i maličkosti, vše i silně poškozené. 
Nabídka platí stále, děkuji. Vladi-
mír Kubát, Družstevní 41, VM. Tel.: 
723 531 154 – možno volat kdykoliv.
■ Z pozůstalostí, chalup či půd 
odkoupím veškerý starý nábytek 
z tvrdého nebo měkkého dřeva do 
roku 1950. Dále nábytek z chro-
mových ohýbaných trubek, stará 
rádia, hodiny, hračky, housle, 
porcelán, obrazy a jiné starožitné 
věci. Platba hotově, slušné jendání, 
odvoz zajištěn. Tel.: 724 033 733, 
p. Adámek.
Nemovitosti

■ Prodám rodinný dům 3+1, 5 km 
do VM. S velkou zahradou. Spěchá, 
cena dohodou. Tel.: 728 883 699.
■ Prodám byt 2+1 ve Vel. Me-
ziříčí. Tel.: 731 286 278. Volat po 
18. hodině. 
■ Prodám cihlový byt 2+1, 
v osobním vlastnictví, v klidném 
prostředí. Tel.: 774 948 441.
■ Hledám domek, chalupu, cha-
tu nebo zemědělskou usedlost ve 

PRO DÁM • KOUPÍM • VYMÌNÍM
Velkém Meziříčí a okolí. Stav ani 
cena nerozhoduje, důležité je hezké 
místo. Volejte: 775 703 242. 

■ Prodám byt ve Velkém 
Meziříčí 3+1, v os. vlastnictví, 
v klidném prostředí. Levně. Tel.: 
724 209 807.
■ Koupím byt 3+1 ve Velkém 
Meziř íčí. Platím hotově. Tel.: 
733 510 367.
■ Koupím byt 3+1 ve Velkém Mezi-
říčí. Platím hotově. Tel.: 733 510 367.
■ Nutně sháním zachovalý rodin-
ný dům se zahrádkou v Křižanově. 
Tel.: 731 480 795. 
■ Mladá rodina s dětmi koupí 
stavební pozemek ve Velkém 
Meziříčí a okolí. Tel.: 608 559 814.
■ Prodám pozemek ve Velkém 
Meziříčí určený pro komerční 
výstavbu, velikost 5.000 m2. Veš-
keré inženýrské sítě v dosahu. Tel.: 
604 553 669.
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.
■ 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. 
■ Hledám pronájem garáže nebo 
její části (parkování motocyklu) 
v okolí ulic Čechova, Gen. Jaroše. 
Tel.: 724 824 774. 
■ Nabízím ubytování ve dvoulůž-
kových pokojích, vybavená kuchy-
ně včetně nádobí, koupelna, WC 
– společné. Mob.: 723 531 154.
Různé

■ Zdarma odvezu vaše staré 
auto + eko doklad dodám. Tel.: 
732 733 033.
■ 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.
■ 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.

Zubní pohotovost
26. 1. 2008 MUDr. Zdeňka Bajerová, Vratislavovo nám. 12, N. Město 
27. 1. 2008 MUDr. Eva Vorlíčková, Švermova 4, Žďár nad Sázavou

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:
od 21. 1. 7.30 do 1. 2. 2008 15.30 v obci Velké Meziříčí, část Františ-
kov.
Vypnutá oblast: ulice Františkov, Nad Pilou od viaduktu po křižovatku 
s ul. Karlov. 
28. 1. 2008 od 7.30 do 10.30 a 30. 1. 2008 od 7.30 do 15.30
v obci Velké Meziříčí.
Vypnutá oblast: ulice Karlov od prodejny č. p. 1472 po křižovatku s ul. 
K Buči, ulice K Buči, Nová, Na Spravedlnosti, Příční, Křižní, Slepá, část 
Fajtova kopce za dráhou naproti ul. Na Spravedlnosti.
Děkujeme za pochopení.                                                                -E.ON-

Hledáme statek, RD,
chalupu na Vysočině

Tel.: 608 444 424

Platím hotově

Poděkování
Děkujeme majitelkám kavárny Café Time za to, že v měsíci listopadu 

ve svých prostorách vystavily práce žáků naší školy. Jejich prodejem jsme 
tak získali fi nance na nákup výtvarných potřeb a materiálu do ručních 
prací. Poděkování patří i všem, kteří si obrázky koupili, a doufáme, že 
jim dělají radost. 

Mladí „umělci“ a učitelé
ze Základní školy speciální a Praktické školy Březejc

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

Ředitelství Základní školy a Praktické školy Velké Meziříčí oznamuje 
rodičům, že zápis do prvního ročníku na školní rok 2008/2009 proběhne 
8. února 2008 v budově školy na Čechově ulici 30 v době od 9 do 12 
hodin. V případě, že se nemůžete v určeném dnu dostavit, kontaktujte 
ředitelství školy a bude stanoven náhradní termín. K zápisu si doneste 
rodný list dítěte, doporučení odborného pracoviště (popř. i další zprávy, 
které by měly být součástí osobní dokumentace), rozhodnutí o odkladu 
povinné školní docházky (bylo-li vydáno na jiné škole). Dotazník bude vy-
plněn při zápisu. Upozorňujeme rodiče žáků základních škol, kteří zvažují 
změnu vzdělávání svých dětí (na základě doporučení specializovaného 
pracoviště), aby s předstihem tuto změnu projednali s vedením školy.

Na školní rok 2008/2009 nabízíme tyto vzdělávací programy:
– přípravný stupeň základní školy speciální
– rehabilitační vzdělávací program základní školy speciální
– základní škola speciální
– základní škola (školní vzdělávací program)
– praktická škola s jednoletou přípravou
– kurz k získání základů vzdělání poskytovaného základní školou spe-

ciální                                                                                Jitka Trifanová

Oznamujeme rodičům, že zá-
pis 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 ro-
zesílány. Rodiče si tyto dotazníky 
mohou vyzvednout v budově ZŠ Ko-
menského a to  u p. školníka v příze-
mí od pondělí 4. 2. do pátku 8. 2. od 
8 do 15 hodin. V ostatních ZŠ budou 
rodiče tyto dotazníky vyplňovat pří-
mo. Vezměte s sebou rodný list dítě-
te 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 docház-
ku 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 to-
hoto 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 stanoveny tyto 
spádové obvody:

Základní škola Velké Meziříčí, 
Sokolovská 470/13:

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

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

Oslavická 1800/20:
Bezručova, Čermákova, Demlo-

va, Družstevní, Em. Zachardové, 
Jižní, K Novému nádraží, Kolmá, 
Krškova, 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 Jirchá-
řích, Ve Vilách, Zahradní a Zd. 
Vorlové.

Základní škola Velké Meziříčí, 
Školní 2055:

Arch. Neumanna, Fortna, Františ-
kov, Fr. Stránecké, Hliniště, Horno-
městská, Jestřábec, Jihlavská, Jana 
Zahradníčka, K Buči, K Haltýři, 
K Novému světu, K Rakůvkám, 
Karlov, Ke Třem křížům, Komen-
ského, Kostelní, Krátká, Křenice-sa-
mota, Křižní, Lesní, Lipnice, Luční, 
Loupežník-samota, Mlýnská, Na 
Pískách, Na Spravedlosti, Nad La-
lůvkou, Nad Pilou, Nad Sýpkami, 
Nábřeží, Náměstí, Nesměř-samota, 
Nová, Nová Říše, Novosady, Obůr-
ka, 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 Tržiště, U Vody, U Zlatého 
křížku, Uhřínovská, V Podloubí, 
V Potokách, Vrchovecká, Zámecká, 
Zámecké schody a Záviškova.

Ing. Pavel Stupka, 
vedoucí odboru školství a kultury

Zápis dětí do I. třídy ZŠ v Mostištích
se koná ve středu 6. února 2008 od 13 do 17 hodin v budově školy.

Reklamy na hazard budou muset zmizet
Ve čtvrtek 17. 1. 2008 schválil Senát novelu zákona o ochraně spotře-

bitele a o regulaci reklamy. Reklama na hazardní hry, včetně reklamy 
na nepovolený internetový hazard, má nově znaky nekalé obchodní 
praktiky, protože „obchodní praktika je zaměřena na spotřebitele, kteří 
jsou z důvodů duševní slabosti nebo věku zvlášť zranitelní“. Tyto důvo-
dy zákonné ochrany splňují všichni dospělí patologičtí hráči (100 tis.) 
a děti, které mají přístup k internetu (§ 4 zák. 634/92 senátní tisk 169). 
Z měst proto budou muset zmizet také transparenty, které lákají hráče na 
falešné jackpoty. Vedle nekalých praktik (§ 4) nevyhovují tyto poutače 
§ 5 (Klamavé obchodní praktiky), protože údaje na displejích neodrážejí 
žádnou realitu v herně, ale hlavně všemi znaky vyhovují § 5 a (Agresiv-
ní obchodní praktiky), protože „výrazně zhoršují možnost svobodného 
rozhodování spotřebitele“. Při posuzování toho, zda je obchodní praktika 
agresivní, zákon přihlíží zejména k „načasování, místu a době trvání a zda 
se vědomě využívá nepříznivé situace spotřebitele“. Typy zdravotních 
diagnóz patologických hráčů, stejně tak jako nonstop svítící transparenty 
na hernách, přesně sedí na nedovolené obchodní praktiky. Tato reklama 
na hráče působí jako neodolatelné lákadlo podněcující jejich „bažení“ po 
hře. Schválení novely si vynutila EU, po podpisu prezidentem začne platit 
vyjitím ve Sbírce zákonů. S příchodem jara by tak mohla naše města bez 
reklamních poutačů na hazard zkrásnět, zejména v historických centrech 
se tyto jeví turistům jako něco neuvěřitelného.   Josef Novotný, senátor

Výjezdní konzultační hodiny sená-
tora Josefa Novotného pro občany se 
uskuteční v pondělí 28. ledna 2008 
na radnicích ve Velkém Meziříčí 
a ve Velké Bíteši. 

Od 13.30 do 15.00 hodin bude sená-
tor k dispozici občanům ve Velké Bíteši 
a od 15.30 do 17.00 hodin ve Velkém 
Meziříčí. 

Senátor Josef Novotný jede za občany

Společensky účelné pracovní místo
(dále jen SÚPM)

Právní úprava: § 113 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném 
znění a prováděcí vyhláška č. 518/2004 Sb., v platném znění
Komu a jaký příspěvek úřad práce (ÚP) příspěvek poskytuje a v jakých 
částkách?
1. Zaměstnavateli - na SÚPM vyhrazené (nemusí jít o nové místo) jde 

o příspěvek na mzdové náklady a odvody pojistného za zaměstnavatele 
– dohodu lze uzavřít na konkrétního uchazeče podle následujícího 
přehledu:

Uchazeči, kterými lze SÚPM vyhrazené obsadit Výše příspěvku  Doba poskytování příspěvku

Uchazeč starší 50 let věku  7.000 Kč/měsíc/místo

Uchazeč starší 55 let věku 8.000 Kč/měsíc/místo

Uchazeč – osoba se zdravotním postižením  6 měsíců

Uchazeč v evidenci ÚP nad 6 měsíců

Uchazeč, který se vrací z mateřské nebo 6.000 Kč/měsíc/místo
rodičovské dovolené

Uchazeč do 25 let věku bez kvalifi kace

Umístění dalších kategorií uchazečů není podle normativní instruk-
ce SSZ MPSV možné. Při obsazování SÚPM musí jít o uchazeče, 
kterému nebylo možné jiným způsobem zajistit pracovní uplatnění 
(doporučení zprostředkovatele úřadu práce).

U SÚPM vyhrazených je požadavek ÚP na uzavření pracovního 
poměru na dobu neurčitou, pouze u příspěvkových organizací, měst 
a obcí je možné zvažovat uzavření pracovního poměru na dobu určitou. 
Příspěvek na SÚPM vyhrazené je možné vyplatit v maximální měsíční 
částce i v případě zkráceného pracovního úvazku, pokud jde o umístění 
uchazeče – OZP – nebo u profesí v sociální činnosti s výkonem u klienta, 
zejména pečovatelé, pomocní vychovatelé (u integrovaných dětí) apod., 
v ostatních případech je nutné výši měsíčního příspěvku alikvotně zkrátit.
2. Uchazeči o zaměstnání z evidence úřadu práce – jiný účelově ur-

čený příspěvek před zahájením podnikání. Příspěvek je možné 
zvažovat pro uchazeče o zaměstnání, který:
– patří do některé kategorie uchazečů uvedené u SÚPM vyhrazeného 

(viz výčet v tabulce)
– po absolvování kurzu pro začínající podnikatele, kurz doporučí 
úřad práce (kurzy s rozsahem minimálně 400 hodin).

Jiný účelově určený příspěvek lze uchazeči poskytnout na nákup stro-
jů, zařízení a vybavení do výše 50.000 Kč (nákup může být realizován 
až po datu uzavření dohody o poskytnutí příspěvku). V případě uzavření 
dohody je závazek uchazeče vykonávat SVČ po dobu dvou let. Rozhodující 
pro stanovení výše příspěvku jsou zejména: situace na trhu práce, kvalita 
podnikatelského záměru, výše výdajů potřebných na zřízení místa, atd. 
Na poskytnutí příspěvků není právní nárok.
Jakým způsobem a kdy lze žádat o poskytnutí příspěvku?
Žádosti o poskytnutí příspěvků je třeba zpracovat na formulářích úřadu 
práce, které lze získat na Úřadu práce, Strojírenská 28, Žďár nad Sázavou 
u Mgr. Lenky Pipové, 566 685 483, e-mail: lenka.pipova@zr.mpsv.cz 
nebo na portálu MPSV: http://portal.mpsv.cz/sz/zamest nebo http:
//portal.mpsv.cz/sz/local/zr_info/apz/. Návrhy musí být podány před 
zřízením míst a před nástupem uchazečů do pracovního poměru. 
Rozhodování o poskytnutí příspěvku zpětně není možné. 

V pátek 18. 1. se uskutečnilo v Jihlavě v novém autosalonu Škoda fi rmy 
AUTO DOBROVOLNÝ setkání všech zaměstnanců fi rmy, aby zhod-
notili rok 2007. Výborné obchodní výsledky (v roce 2007 bylo předáno 
970 automobilů) umožnili fi rmě AUTO DOBROVOLNÝ uspořádat pro 
zaměstnance fi rmy netradiční večer završený atraktivní tombolou. Celý 
výtěžek z tomboly – 22.450 Kč – byl předán paní ředitelce Nestrašidlové 
pro Dětské středisko Březejc. Další milé překvapení V. Nestrašilová a její 
kolegyně O. Horká zažila, když výherce druhé ceny, pan Peterka, věnoval 
svou výhru – jízdní kolo – dětem z Březejce. Nakonec si ke svému velkému 
údivu paní ředitelka odvezla z jihlavského autosalonu Škoda fi rmy AUTO 
DOBROVOLNÝ spoustu dalších cen, které jí věnovali pro děti zaměstnan-
ci fi rmy AUTO DOBROVOLNÝ. Ofi cielní předání fi nanční částky 22.450 
Kč a dárku od zaměstnanců fi rmy AUTO DOBROVOLNÝ proběhne ve 
středu 23. 1. v 16 hodin v Dětském středisku Březejc.  Milan Dobrovolný

Březejčtí děkují Dobrovolným
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STOLNÍ TENIS

HOKEJ – ŽÁCI

HOKEJ – OKRESNÍ PŘEBOR

FOTBAL – DOROST

ŠACHY

4. třída
HC Znojemští orli – HHK VM 3:1 
(1:1, 0:0, 2:0) 
Z prohry z minulého týdne si naši 
čtvrťáci asi moc ponaučení nevza-
li a prohráli na znojemském ledě 
o dvě branky. Přišli tak o body do 
tabulky s hratelným soupeřem, kde 
se body získat daly. Celé dvě třetiny 
jsme s domácím týmem drželi krok, 
až v poslední třetině nám soupeř dal 
dvě branky a o výsledku bylo roz-
hodnuto. Domácí měli po celý zápas 
více šancí, které jim s přehledem 
likvidoval náš brankář Vitešník, 
jenž jediný z celého týmu odvádí 
stoprocentní výkon na rozdíl od 
ostatních hráčů. Doufáme jen, že 
se naši borci vzpamatují a začnou 
podávat veselejší výsledky než 
doposud.
Sestava: Vitešník – Bezák, Slabý, 
Strnad T., Hladík, Joura, Mičá-
nek, Strnad M. Lavický, Tlapák, 
Šilpoch.                                 -sla-

5. třída
HC Znojmo – HHK VM 5:1 (1:0, 
1:1, 3:0)
V zápase na kluzišti extraligového 
Znojma stačili naši páťáci hrát 
s domácím celkem vyrovnanou 
partii první dvě třetiny. V samot-
ném závěru pojistili „orli“ výhru 
dvěma slepenými brankami ve 13. 

a 15. minutě zápasu. Výsledek ale 
neodpovídal obrazu hry. Naopak 
slibný výkon našich dává naději na 
zisk bodů v dalších zápasech.
Sestava: Slavíček – Kampas J., Ti-
chý, Maštera, Kampas M., Smažil, 
Bernat, Klíma, Fiala, Kampas F., 
Burian. Branky: Maštera. Asisten-
ce: Tichý                               -sma-

6. třída
HC Břeclav – HHK Velké Me-
ziříčí 2:5
Branky: Koblížek 2, Kučera, Roz-
marín, Fischer. Asistence: Smejkal 
3, Fischer, Koblížek
V bojovném utkání, kdy naši hráči 
prohrávali 2:0, se podařilo v druhé 
polovině zápasu obrátit výsledek 
a jednoznačně zvítězit na ledě HC 
Dyje Břeclav.

7. třída
HC Břeclav – HHK Velké Me-
ziříčí 5:6
Branky: Střecha 3, Burian2, Suk. 
Asistence: Jakeš 2, Krejčová, Ště-
pánek, Burian
Oslabené mužstvo 7. třídy bojova-
lo proti soupeři i proti rozhodčímu, 
který nás poslal dvakrát do 3 a do-
konce udělil desetiminutový trest 
Lukáši Štěpánkovi. Soupeř vyrov-
nal na 5:5, ale naši hráči v závěru 
strhli vítězství na naši stranu.

-js-

10. kolo
Slavkovice – V. Bítýška 5:5
Křižanov – Vatín – nedohráno
Řečice – Mostiště 6:5
Náměšť – V. Bíteš 0:5

Tabulka:
1. Slavkovice 10 721 53:30 16
2. V. Bítýška 10 712 69:42 15
3. Řečice 10 613 74:55 13

4. Mostiště 10 604 45:39 12
5. Náměšť 10 505 51:50 10
6. Bíteš 10 406 39:42  8
7. Vatín  9 117 38:69  3
8. Křižanov 9 018 23:65 1
V 11. kole se utkají Mostiště s prv-
ními Slavkovicemi v sobotu 26. 1. 
v 17.45 na ZS ve Velkém Meziříčí.

-tom- 

FC VM B – Družstevník Bory 
1:3
Střelec: Jan Kubiš
Náš jednotný dorost sehrál další 
přátelské utkání v neděli na umělé 
trávě. Tentokrát hrál se soupeřem, 
se kterým hraje v soutěži okresní-
ho přeboru. Na našich hráčích se 
projevila tréninková únava a na 
některých to, že ještě nezačali 
pořádně trénovat. Z naší strany to 
byl i určitý projev střelecké nemo-
houcnosti. Soupeř z Borů předčil 
náš tým tím, že měl větší chuť 
hrát fotbal a projevil větší vůli po 
vítězství.

FC VM – Rokytnice nad Rokyt-
nou muži 5:0 (3:0)
Střelci: 3× Petr Kučera, Zbyněk 
Dvořák, Vít Kratochvíl – penalta
Starší dorost hrál svoje přípravné 
utkání v 10.15 v sobotu také na 
umělé trávě. Po náročném trénin-
kovém týdnu toho měli hráči po 
fyzické stránce plné zuby. Střelecky 
se prosadil Petr Kučera, který dosá-
hl hattricku. Kluci dobře využívali 
hru po křídlech a hlavně se prosazo-
vali ve hře jeden na jednoho. Zápas 
jako přípravný opět splnil svůj účel. 
V sobotu sehrají v 10.15 přípravné 
utkání s druholigovou Třebíčí.   -ls-

Okresní přebor I. třídy
SK Sokol Lhotky A – SK Netín 
A 15:3
Body za Lhotky: Konečný 4,5, La-
vický 3,5, Musil 3,5, Chylík 3,5 
Body za Netín: Sysel 2, Skryja 1

Okresní přebor III. třídy
SK Sokol Lhotky B  – SK Sokol 
Lhotky C 14:4 
Body za Lhotky B: Nevrtal Z. 4,5, 
Hrnčíř 4,5, Doubek 3,5, Večeřa 
1,5 

Body za Lhotky C: Čada 1, Dufek 
1, Rössler 1, Vondrák 1
SK Sokol Lhotky B – TJ Jiskra 
Vojnův Městec B 9:9 
Body za Lhotky: Nevrtal Z. 3,5, 
Doubek 2,5, Hrnčíř 2,5, Večeřa 
0,5

Okresní soutěž
SK Dolní Heřmanice B – SK So-
kol Lhotky D 5:13 
Body za Lhotky: Hladík 4,5, Šoukal 
4,5, Nevrtal T. 4                    -ach-

Výzva pamětníkům lyžování 
na Velkomeziříčsku

Na základě článků vzpomínajících na působení Františka Zajíčka ve 
Velkém Meziříčí v období protektorátu byla vyslovena přání čtenářů do-
zvědět se něco i o domácích sportovcích – lyžařích. Od roku 1929 až do 
roku 1942 ve Velkém Meziříčí uspořádala TJ Sokol SK VM celou řadu 
lyžařských závodů v běhu i skoku. Po druhé světové válce se v bývalém 
okrese Velké Meziříčí pořádaly (přibližně do roku 1958) okresní přebory 
v lyžování. Pokud by žijící pamětníci nebo jejich rodinní příslušníci mohli 
přispět jakoukoliv vzpomínkou, diplomem či fotografi í, mohli bychom 
chybějící údaje doplnit. V zimních měsících je Velkomeziříčsko ochotno 
postupně o těchto sportovcích informovat své čtenáře. Vedení Jupiter 
clubu umožnilo (ve vstupu do restaurace) vystavit na panelu některé 
fotografi e z těchto let. Možná, že se na nich, pamětníci, ještě poznáte. 
Kontaktní adresa, kam byste mohli předat vaše informace, je v redakci 
Velkomeziříčska.

Petr Zezula 

(Dokončení z minulého čísla.)
V loňském roce se Viera Kaštanová zúčastnila Rallye Dakar opět 

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

Měla jste možnost tehdy opět letět vrtulníkem?
Letěla jsem jen jednou, plánovala jsem sice tři lety, ale nakonec z dalších 

dvou sešlo. První jsem odřekla kvůli písečné bouři, protože mně stačily 
zážitky z loňska. Moji loňskou zkušenost potvr-
dili i španělští kolegové, kteří přiletěli úplně na 
pokraji sil. Počet letů nebyl nijak omezen, je to 
spíše podle toho, jak se „derete“ a taky, zda máte 
čas. Pokud totiž sednete do vrtulníku, tak už tam 
musíte strávit celý den. Ráno v sedm hodin na-
stoupíte a v sedm večer vás vysadí. Helikoptéra 
s pořadateli monitoruje průběh závodu, pokud 
některý jezdec na trati zastaví, udělá nad ním 
několik kroužků, dokud nedsostane od něho 
informaci, že je vše v pořádku. Přistává jen 
v místech kontrol – je to opravdu náročný „výlet“. 
Pokud máte závazky, že každý den musíte dodat 
určitý počet zpráv, tak je to těžké, protože ten den 
nic nenapíšete, nic nepošlete. Denně létalo osm 
strojů, z toho dva jsou pro lékaře, čtyři pro tele-
vize a další média a dva pro organizátory. Píšící 
a rozhlasoví reportéři – celkem nás bylo 36 – se 
dostali do těch, co byly pro organizátory rallye. 
Ne všichni měli zájem letět a naopak francouzští 
novináři se dostali i do jiných vrtulníků nebo 
autem na trať. Záleželo na každém, co si zařídil, 
vybojoval, nikdo se o nás nestaral.

Člověk nemůže dělat všechno, musí mít nějaké 
priority – v novinářském autě je prioritou focení, 
ale nejde dělat denní zpravodajství. V letadle je 
prioritou denní zpravodajství, ale nemáte tak 

pěkné fotky. Z vrtulníku máte nádherné fotky, krásné zážitky, ale denní 
zpravodajství dělat nemůžete. Proto tam mají média fotografy a novináře, 
protože jeden člověk nemůže dělat všechno.

Jaký je Dakar pro novináře? 
Práce novináře je na Dakaru jiná než na ostatních závodech. Všude 

jinde jsou novináři, dá se říci, hýčkáni, mají různé výhody, otevřená tis-
ková centra, dobré hotely a jídlo zadarmo. Na této rallye jsme si museli 
vydobýt všechno sami, nikoho nezajímalo, že nemáte hotovou zprávu, 

že vám chybí patnáct minut na její dokončení. 
V deset hodin večer tiskový stan sbalí a technik 
vám klidně sebere lavici pod zadkem. Nemůžete 
se jim ale divit, protože se musí přesunout o tisíc 
kilometrů dál. Kolikrát jsme s čelní svítilnou 
dopisovali reportáže a přes satelitní spojení 
posílali do redakce.

Měla jste možnost vidět, jak tam žijí obyčejní 
lidé v Africe?

Se španělským kolegou jsem jela asi čtyřicet 
kilometrů do pouště do oázy, kde nám jeden 
domorodec ukázal, jak tam žijí. Byli jsme 
ve vesnici na předměstí Tampachundy, kam 
jsme vezli dárky do místní školy pro děti. To 
byly opravdu silné zážitky – děcka mají jeden 
sešit, jednu propisku, sedí v polorozpadlých 
budovách, v temných třídách, kde jich je třeba 
šedesát. Jsou rády, že můžou chodit do školy 
a vděčny za každý dárek, který jim přinesete. 
Afrika, to je jiný svět, jiná mentalita lidí, jiný 
životní styl – lidé se tam neumí tak o sebe sta-
rat, neudržují takový pořádek, nádherná pláž 
u Atlantiku, kde jsou basketbalová hřiště, ale 
jdete přes smetiště, protože tam leží všechno, 
co komu „odpadne“ od ruky. Domy jsou často 
polorozpadlé, protože než je dostaví, tak se jim 
z druhé strany rozpadnou.            Antonín Horký

Novinářka Viera Kaštanová vzpomíná na Rallye Dakar 2007

Záleží na vás, co si vybojujete

Krajský přebor
6. kolo

ŠK Sklo Bohemia Světlá nad 
Sázavou A – Spartak Velké Me-
ziříčí A 2:6
Bilance hostů:
Mgr. Mejzlík, ing. Nedoma (C), 
Jos Janák, Bárta, Jan a Mrazík po 
1 bodu – Kopr a Čtveráček 0 b.
Pochvalu zasluhuje celý kolektiv: 
úspěšná šestice za svá individuální 
vítězství, oba poražení pak za svou 
nepopiratelnou snahu.
Světlá nad Sázavou, město s velmi 
špatnou pověstí v médiích (a to 
kvůli početným tamějším neonacis-
tům), je v pozitivním smyslu známa 
zejména díky své slavné rodačce, 
totiž módní návrhářce Blance 
Matragi, t. č. bytem v libanonském 
Bejrútu, a ještě více díky výrobě 
světoznámého uměleckého skla 
značky Bohemia. „Světelští sklá-
ři“ se s našimi spartakovci utkali 
v klubovně v Domě dětí a mládeže 
v Jelenově ulici. Velkomeziříč-
ský kapitán Nedoma vedl svou 
loď velmi dobře, všichni palubní 
důstojníci, bocmani i plavčíci se 
také snažili a tak se nakonec mohli 
radovat z toho, že přes bouřlivé 
vody vezli zpátky do domovského 
přístavu cenné tři body a excelent-
ní skóre 6:2, které už bývá v šachu 
považováno za drtivé. 

Regionální přebor
skupina „Východ“

4. kolo
SFiala Gambit Jihlava C – Spar-
tak Velké Meziříčí B 1,5:3,5
Za hosty Kučera, Mejzlík B a Do-
čkal po 1 bodu – Pařil (C) 0,5 b. 
– Dvořák 0 b. 
Skvěle si v salónku příjemné re-
staurace „Na Královském vršku“ 
počínali borský Mejzlík, který 
obklíčil a poté odchytil soupeřovu 
dámu, mostišťský Kučera, jenž 
úplně otočil průběh celé partie, 
a Dočkal z Čechových sadů – ten 
vyhrál vůbec nejrychleji ze všech. 
Naopak jiní se tentokrát trápili víc, 
než bylo zdrávo. Partie Svoboda vs. 
Pařil byla přítomnými jednoznačně 
prohlášena za utkání hrůzy, neboť 
i když trvala oněch maximálních 
rekordních šest hodin a na každé 
straně si vyžádal počet tahů vysoce 
převyšujících stovku, přesto se na-
konec vůbec k ničemu kloudnému 
nedošlo. Přesně to jsou okamžiky, 
kdy celou dlouhou dobu povinně 
čekající členové týmu, kteří mezi-
tím své partie již dávno dohráli, jsou 
i ochotni zabít vlastního spoluhrá-
če. Vyloženou smůlu měl tentokrát 
Dvořák při souboji se svým známým 
– domácím kapitánem Vondrou. 
Neděle 20. ledna byla tedy pro oba 
velkomeziříčské týmy úspěšná, což 
jim v průběžných tabulkách velmi 
pomůže.                                   -vp-

Viera Kaštanová odesílá zpravodajství. 
 Foto: archiv V. Kaštanové

(Pokračování ze strany 3.)
Nové obory:
– sportovní příprava se zaměřením na atletiku, plavání, basketbal a vo-

lejbal a šestileté gymnázium na Gymnáziu Jihlava
– zdravotnické lyceum na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné 

škole zdravotnické v Jihlavě a Havlíčkově Brodě
– mechanik seřizovač – mechatronik na Střední škole technické Žďár n. S.
– zámečník na Střední škole Kamenice nad Lipou a Vyšší odborné škole 

a Střední odborné škole zemědělsko technické Bystřice nad Pern.
– cukrářské práce na Odborném učilišti a praktické škole Černovice

Vzhledem k očekávanému poklesu počtu žáků 9. tříd je další rozši-
řování nabídky oborů v kraji velmi málo pravděpodobné. Informace 
o přijímací zkoušce obdrží každý žák spolu s pozvánkou ke zkoušce, 
kterou zašle ředitel vybrané střední školy uchazeči nejpozději 14 dnů 
před jejím konáním. Informace o počtu přijímaných uchazečů a nabídce 
oborů vzdělání na středních školách v kraji získají žáci na základních 
školách u výchovných poradců, na webových stránkách středních škol 
nebo přímo na středních školách. Seznam všech škol v kraji Vysočina 
včetně telefonických kontaktů a elektronických adres najdete na webové 
stránce www.kr-vysocina.cz/www/skolstvi.                   Jitka Svatošová

Blíží se termín podání přihlášek na SŠ

Anketa o nejlepšího sportovce 
Velkého Meziříčí 2007

Každý oddíl dle svého uvážení může uvést v tabulce pro každou 
kategorii max. 3 sportovce – jednotlivce a max. 2 družstva s uvedením 
dosažených úspěchů v roce 2007 na úrovni kraje, Moravy a Slezska, ČR 
nebo mezinárodní úspěchy.

Při nominaci, prosím, také uvádějte:
jméno trenéra, výsledky i na nižších úrovních pro celkový přehled, v ka-
tegorii jednotlivců ročník narození.

Ankety se mohou zúčastnit pouze sportovci registrovaní za oddíl 
z Velkého Meziříčí a místních částí. Logickou výjimkou je kategorie 
„Odchovanci“. Dále prosím o vyplnění nominace v elektronické formě. 
Velmi nám to zjednoduší práci s podklady.

Předání vyplněných formulářů nejpozději do pondělí 4. 2. 2008 
ing. Villertové na MÚ Velké Meziříčí, dveře č. 219, tel. 566 501 135, 
mob. 737 973 828, e-mail:villertova@mestovm.cz.

Anketa bude vyhodnocena na jednání sportovní komise 13. 2. 2008 
a vyhlášena 6. 3. 2008 v kinosále Jupiter clubu.                         -vill, duf-

STOLNÍ TENIS OSLAVICE

Okresní skupina II
Sokol Žďár nad Sázavou – TK 
Autocolor Oslavice B 8 : 10
Body Oslavice: Šoukal F.  4 b, 
Klusáček P. 4 b., Štěpánek J. 1 b., 

Trutna J. 1 b.
Vítězné tažení nezastavil další silný 
soupeř. Velkou pochvalu si zaslouží 
mladý hráč Patrik Klusáček.
Oslavice C – Borovnice 13:5    -fš-

Taneční pro mládež skončily (Pokr. ze str. 1.)

Nejoblíbenější tanečníci kurzů společenského chování a tance spolu s lek-
torkou Vlastou Buryanovou.                                           Foto: Iva Horká

Nejoblíbenější tanečnice kurzů společenského chování a tance, které zís-
kaly od mladíků nejvíc přívěsků. (Další fota příště.)        Foto: Iva Horká



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

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 ORIFLAME
Povídání s paní Marcelou Menclerovou o typu pleti a vhodné kosmetice
MC Človíček, Masarykovo nám. 85

Pondělí 28. ledna 2008 od 15.30 hodin
VÝCHOVA A PSYCHOLOGIE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU
Konzultační seminář, přednáší Mgr. Luboš Novotný.Tento projekt je 
spolufi nancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem 
České republiky. Organizuje MC Človíček.
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HORÁCKÉ DIVADLO JIHLAVA

Pro velký zájem diváků opět nabízíme předplatné na divadelní představení 
jaro 2008. Permanentka na 4 představe-
ní je za cenu 750 Kč. Rezervace na tel. 
čísle 566 523 243 nebo na programovém 
oddělení Jupiter clubu. Permanentky 
jsou již v prodeji.

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

14. dubna 2008 v 19.30 
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 letech setkává v dra-
hém francouzském hotelu, 
kam oba přijeli t rávit 
líbánky se svými novými 
a mladšími partnery.
Hrají: Jiří Langmajer, Ivana Jirešová/Klára Issová, Martina Válková/ 
Jitka Čvančarová a další
Volné vstupné: 240 Kč

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
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

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

16. února Jemnice – ples
 královny Elišky
15. března Studenec
 autobusový svoz
22. března Budíkovice

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. 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

V Mateřském centru Rodinka VM zahajuje od února provoz

psychologická poradna pro děti.
Mgr. Elen Sejrková
Středa 13–16 hodin ■ Telefon 773 076 193. ■ Cena konzultace 40 Kč.

Všem zájemcům o vlastivědu a historii
sdělujeme, že bylo dáno do prodeje dlouho očekávané DRUHÉ VYDÁNÍ 
III. svazku MLÝNY A MLYNÁŘI na Velkomeziříčsku. Kniha popisuje 
život mlynářů a jejich rodin v posledních dobách minulého století i tech-
nický stav mlýnů. Publikaci si můžete koupit v knihkupectví p. Charvá-
tové na Náměstí a v informačním centru na radnici ve Velkém Meziříčí. 
Současně si zde můžete zakoupit též dosud nerozebrané jednotlivé svazky 
této edice I.–V. Zejména v pátém svazku najdete vývoj mlynářství od 
starého Říma až po 20. století a jmenný seznam všech v edici popsaných 
mlýnů v regionu Velkomeziříčsko. Zájemci o sborník přednášek č. 2 jej 
mohou zakoupit v knihkupectví p. Charvátové a v informačním centru. 

Dr. Helena Švecová, předsedkyně
Vlastivědné a genealogické společnosti Velké Meziříčí,

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 progra-
movém oddělení Jupirer clubu.

Foto: Ivo Mičkal
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Blahopřání

Vzpomínka

Poděkování

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

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

29. 4. přednáška Národní parky USA Ing. Jaroslav Pazdera

 6. 5. přednáška Beseda – Vzpomínky na osvobození Ing. Antonín Dvořák
 beseda  r. 1945

13. 5.  přednáška Beseda pro genealogy  Vladimír Makovský
  – Rodinné kroniky II. díl

Středa 23. v 19.30 hodin
CHYŤTE DOKTORA
Komedie o lásce a jejich následcích…
Michal Goldberg 
je nadějným gy-
nekologem, žije se 
svou ženou a má 
malé dítě. Jedno-
ho dne se ovšem 
probudí, vyrazí do 
práce a jako první 
narazí na svou 
milenku, která je 
těhotná. Zatímco 
ji chce poslat rov-
nou 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 nevýhodách 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. Desítkami cen ověnčený, koprodukční fi lm Guiller-
ma del Tora bývá popisován jako pohádka pro dospělé. Paralelnost reality 
a fantazie Guillermo del Toro využívá jako prostředek, jenž mu umožňuje 
lépe tematizovat ústřední myšlenku jeho pohádky, kterou jsou ideály ve 
smyslu přesvědčení ustanovujících integritu jednotlivce vůči okolí. Toto 
téma režisér rozvíjí na třech ústředních ženských postavách – na dívce, 
služebné a na dívčině matce. Všechny čelí zkouškám, které hrozí otřást 
jejich ideály a tedy i rozložit jejich svět. Fantazijní svět, v němž dívka 
plní faunovy úkoly, představuje díky všeříkajícímu vizuálnímu podání 
a etické a didaktické vyhrocenosti dětského světa až archetypální paralelu 
k mnohem nejednoznačnějšímu světu dvou dospělých ženských postav. 
Film Mexika, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný.
Vstupné: 40, 70 Kč 120 minut

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 

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-

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

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

Dne 19. 1. 2008 oslavil své první 
narozeniny náš 

Honzík Peroutka.
Vše nejlepší do dalších let přejí 

mamka, taťka a bráška Pepíček. 

Jak smutno je nám bez Tebe,
jak dlouhý je to čas,
rádi bychom Tě spatřili
a byli s Tebou zas.

Dne 17 ledna 2008 uplynulo 8 let 
od smrti pana

Jiřího Holého
z Březkého.

Stále vzpomínají manželka, syn Jiří 
a dcera Marie s rodinami.

Děkujeme touto cestou vedení obce Lhotky, především p. Koudelovi, 
za uspořádání setkání důchodců v kulturním domě ve Lhotkách v sobo-
tu 12. ledna. Vytvořili nám příjemné prostředí vystoupením mateřské 
školky pod vedením p. Kamanové, živou hudbou harmonik a bohatým 
občerstvením. 

Díky vám – důchodci  ze Lhotek, Kúsek, Dol. Radslavic a Březejce

Srdečně zveme příznivce hudby a tance v sobotu 2. února 2008
na třetí velkobítešský

Farní ples
od 20 hodin v Kulturním domě ve Velké Bíteši. 
Hraje F-Box.
► Předtančení
► Bohatá tombola
► Kvalitní občerstvení
► Bítešská chasa tančí Besedu
Vstupenky (v předprodeji 80 Kč, na místě 100 Kč) kupujte v Informač-
ním centru, Masarykovo nám. 5, tel. 566 532 025, 
e-mail: infocentrumvbites@iol.cz. www.velkabites.farnost.cz, 
www.vbites.cz/600

Klub Rock Depo
pořádá 2. 2. 2008

Hraje
The Beatles revival Praha.

Bohatá tombola!

Začátek ve 20 hodin,
vstupné 80 Kč.

Hudební skupina START 02 ve složení Karel Blaha, Pavel Marek, Jiří 
Marek, Vašek Brabec, Pavel Brabec, Martin Pacal, Tomáš Pacal a Pepa 
Novák se rozhodla vykonat dobrou věc. Slovo dalo slovo a 12. 1. 2008 
v Netíně uskutečnili charitativní taneční zábavu a svůj honorář věnovali 
ve prospěch Jednotky intenzivní a resuscitační péče Interního oddělení 
v Nemocnici sv. Zdislavy v Mostištích. Na Jednotce intenzivní a re-
suscitační péče jsou léčeni pacienti v závažném zdravotním stavu, se 
selháváním základních životních funkcí a mnohdy v přímém ohrožení 
života. Intenzivní a odborná péče o takovéto pacienty je náročná po 
stránce psychické, ale i fyzické. Pomůcky k prevenci dekubitů (proleže-
nin), zakoupené z tohoto daru, velmi ulehčí práci ošetřujícímu personálu 
a zkvalitní pobyt pacientů na lůžku. Tyto pomůcky si i v jiných nemoc-
nicích jednotlivá oddělení pořizují díky sponzoringu. Poděkování patří 
i těm, kteří zajišťovali hladký průběh akce – Luba, Ondra, Peťa, Věrka, 
Šárka, Janča, Iva, Katka, Pavel, Lojza, Maruška, Vendulka, Janička, 
Jirka, Tom i těm, kteří pomohli uklízet. Poděkování patří i Obecnímu 
zastupitelstvu obce Netín za podporu akce bezplatným zapůjčením sálu 
v Kulturním domě. Poděkování patří na závěr i těm, kteří se přišli pobavit 
a tím akci podpořili.

Za celý kolektiv JIRP NsZ Mostiště,
Drahoslava Smejkalová – staniční sestra

Děti rostou, dospělí stárnou, všechno se mění, jen vzpomínka zůstane 
věčná. Dne 25. 1. 2008 by se dožila 90 let naše maminka, babička a pra-
babička, paní

Františka Kuřátková
ze Stránecké Zhoře.

S láskou v srdcích vzpomínají děti, vnoučata a pravnoučata.

Dnes oslavuje svoje sedmdesáté 
narozeniny paní

Anežka Horká
z Jívoví.

Všechno nejlepší, hodně štěstíčka 
a zdravíčka do dalších let přejí 

manžel a děti s rodinami. 

26. 1. 2008 od 20 hodin v KD Vídeň
se skupinou F-BOX.
Předprodej vstupenek: eM Móda, Vrchovecká 74, V.M.
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HÁZENÁ

FOTBAL

VOLEJBAL HOKEJ

Volejbaloví kadeti zahájili boje 
o záchranu

V nejvyšší soutěži kadetů se již ve 
starém roce rozdělila družstva do 
dvou skupin. Našim hráčům po-
stup mezi nejlepší šestku těsně uni-
kl, a tak bojují o záchranu v soutě-
ži. Během uplynulého víkendu se 
odehrál první turnaj v Chomutově 
– Jirkově, na půdě lepšího pátého 
týmu po první části. Druhý turnaj 
se bude hrát na půdě horšího čtvrté-
ho – Českých Budějovic, a poslední 
turnaj se bude hrát v naší tělocvič-
ně. Kluci měli lepší bilanci než Ji-
hočeši. Naše výprava odjela na prv-
ní dějství bojů o záchranu oslabena 
o nadějného odchovance dobronín-
ského volejbalu, Beránka, kterého 
nepustili rodiče (?) a při šířce naše-
ho kádru to bylo oslabení citelné. 
Přesto zaslouží absolutorium, o ví-
tězství se prali jako lvi a vyhlídky 
na záchranu rozhodně neztratili.
VM – Kopřivnice 3:1 (23, -23, 
16, 17) 
Vstup do zápasu se klukům povedl, 
soupeřem jim byl známý, poslední 
celek základní skupiny B. Ten zpo-
čátku kladl tuhý odpor a dokonce 
srovnal stav setů, pak se však již 
hrálo podle našich not.
VM – Ústí n. Labem 3:0 (15, 
17, 15) 
Druhým pátečním soupeřem byl 
poslední celek skupiny A. A jak 
vypovídají výsledky jednotlivých 
setů, bylo to jednoznačné vítězství.
VM – České Budějovice 2:3 (20, 
-15, 17, -21, -7) 
Za všechny komentáře nejlépe slova 

Zdeňka Pekaře: „Byl to zápas ro-
zehraný na vítězství 3:1. Vedli jsme 
ve čtvrtém setu ještě 21:17, pak se 
zbláznili oba nahrávači, přestali 
útočit pestře a naopak preferovali 
stereotypní hru přes hlavní kůl. No 
a tam nás soupeř zničil blokem.“
VM – Ervěnice 3:0 (21, 10, 22) 
Domácí v předchozích zápasech 
dokázali hodně potrápit favority. 
Třebovou i Budějovice dostali až 
do tie-breaku, naši hráči však vy-
drželi celý zápas dodržovat stano-
venou taktiku (především pestrý 
útok) a soupeře k ničemu nepusti-
li. Důležité vítězství.
VM – Česká Třebová 1:3 (-11, 
20, -22, -17) 
Do posledního nedělního zápasu 
již nenastoupil náš nejzkušenější 
hráč, Málek, kterého vyřadila ze 
hry viróza, a tak měl soupeř hod-
ně usnadněnou úlohu. Přesto tor-
zo našeho celku neprodalo svou 
kůži lacino. 
Sestava VM: Kliment, Málek, Vrá-
na, Kučera, Lacina, Mazel, Novot-
ný, Dvořák.
Ostatní výsledky: Č. Třebová – Č. 
Budějovice 3:1, – Ervěnice 3:2, – 
Ústí n. L. 3:2, – Kopřivnice 3:0, Č. 
Budějovice – Kopřivnice 3:0, – Ústí 
n. L. 3:0, – Ervěnice 3:0, Ervěnice 
– Ústí 3:0, – Kopřivnice 3:1, Ústí 
– Kopřivnice 0:3
Tabulka EX-KTI skupina o pořa-
dí na 7. – 12. místě po 1. turnaji:
1. Česká Třebová 5 5 0 15:6  473:430 10

2. Č. Budějovice 5 4 1 13:5  414:344  9

3. Velké Meziříčí 5 3 2 12:7  416:378  8
4. Ervěnice – Jirkov 5 2 3  8:10 377:399  7

5. Kopřivnice 5 1 4  5:12 359:394  6

6. Ústí n. Labem 5 0 5  2:15 317 :411   5

Zimní příprava 
Vysočina B – FC VM A 1:0 (0:0)
Branka: Procházka L. (55.). Roz-
hodčí Dobrovolný. Diváků 50. Se-
stava FC VM: Invald – Z. Mucha, 
Galia, P. Mucha, Krejčí – Dvořák 
T. (46. Netolický), Průša, Pokorný 
F., Němec, Loup (68. Souček) – Sta-
něk (58. Kratochvíl). Vstup do série 
přípravných utkání se Meziříčským 
vydařil. I když domácí juniorka na-
konec přece jen na vítězství dosáh-
la, Velmez jí byl po celé utkání dů-
stojným soupeřem a v některých fá-

zích zápasu chyběl k vyrovnávacímu 
gólu jen krůček. Nejprve v závěru 
poločasu, kdy kopali hosté čtyři rohy 
po sobě, skončila povedená střela T. 
Dvořáka po Žejdlíkově ostrém zá-
kroku opět za rohovou lajnou a ná-
slednou hlavu Staňka vytáhl jihlav-
ský gólman v poslední chvíli nad. Po 
přestávce nekoncentrovaní a nedů-
razní Meziříčští nechali Procházku 
obstřelit vybíhajícího osamělého In-
valda, aby vzápětí čistou šanci Ne-
tolického refl exivně vytěsnil na roh 
Žejdlík. V samotném závěru ještě 
Průša ze standardní situace na boku 
šestnáctky trefi l tyč.                 -ber-

ATLETIKA

Atletická sezona 2008
Krajský přebor v hale

O víkendu proběhl v atletické hale 
v Praze na Strahově halový přebor 
kraje Vysočina. Medaile se rozdě-
lovaly v žákovských kategoriích 
a v tzv. kategoriích „open“ (dorost, 
junioři a dospělí společně). 
Naši atleti získali celkem 11 medailí 
(stejně jako v loňském roce).
Nejúspěšnějším atletem byla Moni-
ka Kratochvílová, která startovala 
ve čtyřech disciplínách – ve třech 
obsadila medailové pozice a ve vrhu 
koulí byla těsně čtvrtá. 

Žákovské kategorie
1. místo
Havlíček Jiří
60 m překážek 10,65 s
Kratochvílová Monika
60 m překážek 10,81 s
Kyus Michal
800 m 2:29.54 s

2. místo
Havlíček Jiří
300 m 41.44 s 
Kratochvílová Monika
60 m 8,51 s
Pokorný Patrik
800 m 2:31.75 s
3. místo
Uchytil Matěj
60 m překážek 10,79 s
Kratochvílová Monika
dálka 457 cm

Dorost
1. místo
Běhounek Kamil
koule 14,15 m

Kategorie „open“
2. místo
Vaňková Markéta
60 m 8,32 s
trojskok 10,14 m  -vill-

Veřejné
bruslení

So 26. 1. 15.30 – 17.00
Ne 27. 1. 13.45 – 15.15

SPORT TÉŽ 
NA STR. 7.

LYŽOVÁNÍ

Velkomeziříčští lyžaři
opět bodovali

Druhá část republikových klasi-
fi kačních závodů (RKZ), která se 
konala 11.–13. 1. 2008 ve středisku 
Pec pod Sněžkou, se skládala ze tří 
závodů – z jednoho slalomu speci-
ál (SL) a dvou obřích slalomů (OS). 
Při vysokém počtu závodníků, cca 
40 v každé kategorii, se závodníci 
Ski klubu Velké Meziříčí prosadi-
li i na předních příčkách. Výsledky 
našich pěti závodníků: v  kategorii 
ml. žáků Jiří Novotný – 15. místo 
v SL a 20. místo v OS, v ml. žáky-
ních Veronika Čamková 4. místo 
v SL, 6 a 4. místo v OS, Karolína 
Bednářová 6. místo v SL, 5. a 5. 
místo v OS, Karolína Novotná 19. 
místo v SL, 28. a 17. místo v OS, ve 
st. žákyních Kateřina Čamková 10. 
místo v SL a 27. místo v OS. 
Také se uskutečnil první závod zim-
ní části Lyžařského poháru Vysoči-

ny (LPV), který se konal 19. 1. 2008 
ve středisku Jalovec u Čichova. Za 
takřka jarního počasí se podařilo 
organizátorům připravit trať ob-
řího slalomu tak dobře, že zvládla 
nápor všech 140 závodníků. Naše 
početná výprava čítající 27 závod-
níků dosáhla ve všech kategoriích, 
ve kterých měla zastoupení, na me-
dailové pozice. 
Výsledky v kategoriích: přípravka 
dívky – Kateřina Neumanová 2. 
místo, předžactvo dívky – Tereza 
Neumanová 1. místo, Denisa Voš-
merová 3. místo, předžactvo chlapci 
– Petr Jelínek 3. místo, ml. žactvo 
dívky – Karolína Novotná 2. mís-
to, Kristýna Vrábelová 3. místo, 
ml. žactvo chlapci – Jiří Novotný 
2. místo, dospělí muži – Ivo Doležal 
3. místo. Výsledky ostatních závod-
níků, a nejen to, najdete na strán-
kách www.skiklubvm.cz

-id-

II. LIGA ČSLH – skupina Střed 
– Západ

HHK VM – HC DAG Rokycany 
3:4 (1:2, 2:1, 0:1)
Branky a nahrávky: 4. Bukáček 
(Kunstmüller), 34. Prachař (Ada-
mec), 38. Hudcovský (Sobotka) – 4. 
Šindelář (Špaček, Pavlis), 13. Bed-
nář (Hofrajtr), 21. Šindelář (Špaček, 
Pavlis), 52. Bednář (Kreuzman, Ko-
vařík). Sestava HHK: Malý (Peká-
rek) – Smejkal, Stráňovský, Červa, 
Heřmanský, Úlehla, Raus, Pálka, 
Kunstmüller, Bukáček, Konečný, 
Bula, Nekvasil, Prachař, Hudcov-
ský, Sobotka, Krča, Adamec, Plhák. 
Rozhodčí: Hribík – Reich, Skopal. 
Vyloučení: 7:7. Bez využití. Střel-
ba: 28:21. Diváků 419. 
Ve středu se na našem zimním sta-
dionu představily Rokycany, první 
tým západní skupiny. 
Překvapivě jsme se již ve čtvrté mi-
nutě ujali vedení. Luboš Kunstmül-
ler vypíchl puk a zpoza brány na-
hrával Miroslavu Bukáčkovi, který 
skóroval. Vedení našim dlouho ne-
vydrželo. Ve stejné minutě po chy-
bě našeho obránce vyrovnával Šin-
delář. O obrat v utkání se postaral 
ve 13. minutě Bednář, který využil 
naší špatné rozehrávky v obranném 
pásmu. Do druhé třetiny přivítaly 
Rokycany naše hráče gólem. Au-
torem rychlé branky byl opět Šin-
delář. Potom přišly šance Velkého 
Meziříčí. A ty se nám dařily promě-
ňovat. Ve 34. min. při přesilové hře 
snížil Pavel Prachař. O čtyři minu-
ty později naši dokonce vyrovnali 
po ukázkové akci, o kterou se po-
starala dvojice Sobotka – Hudcov-
ský. Právě Tomáš Hudcovský byl 
autorem vyrovnávacího gólu. Do 
závěrečné třetiny se šlo tedy za ne-
rozhodného stavu 3:3. Rozhodující 
chvíle přišla až v 52. min. Posled-
ní slovo bohužel měli hosté, i když 
gól padl nešťastně od našeho hráče. 
Nakonec byl gól připsán Bednářo-
vi, který se podobně jako Šindelář 
trefi l v zápase podruhé.
HC Kobra Praha – HHK VM 5:6 
(2:3, 2:1, 1:2)
Branky a nahrávky: 10. Novák (Žá-
ček), 20. Georgiev (Langmajer), 
27. Bárta (Knotek, Pazourek), 32. 
Knotek (Pazourek, Georgiev), 57. 
Novák (Knotek) – 4. Kunstmüller 
(Stráňovský, Bukáček), 13. Sobotka 
(Pálka), 19. Sobotka (Bula, Hudcov-
ský), 39. Hudcovský (Bula, Sobot-
ka), 55. Hudcovský (Sobotka), 57. 
Bukáček (Kunstmüller).
Rozhodčí: Horák – Štofa, Beneš. 
Vyloučení: 8:7. Využití: 2:1. Střel-
ba: 15:32. Diváků 100.
Sestava HHK: Malý (Pekárek) – 
Smejkal, Stráňovský, Červa, Heř-

manský, Raus, Pálka – Kunstmül-
ler, Bukáček, Konečný (41. Krča) – 
Nekvasil, Adamec, Prachař – Hud-
covský, Sobotka, Bula.
V sobotu zajížděl náš tým na Kob-
ru Praha, aktuálně desátý tým sku-
piny Západ, kterému se v nadstav-
bové části s týmy ze skupiny Střed 
daří. V prvním kole vybojoval 
bod v Chrudimi. Ve druhém kole 
doma porazil v prodloužení Jindři-
chův Hradec a v předešlém utkání 
bral bod v Benešově. Proto jsme do 
Prahy nejeli jako favoriti. 
Asistent hlavního trenéra Ivo Do-
stál hodnotí zápas: 
„Vstoupili jsme dobře do utkání, 
dali jsme první gól a pokračovali 
v dobrém nasazení. Pak jsme hráli 
v oslabení, ve kterém jsme zbytečně 
inkasovali. Postupem času jsme se 
otřepávali a zvýšili na 3:1. Ale opět 
vlastními chybami jednotlivců jsme 
dovolili soupeři srovnat stav utkání. 
Potom jsme začali nesmyslně brá-
nit, nepřistupovali jsme k soupeři 
a počtvrté jsme inkasovali. V této 
chvíli jsme hráče neustále motivo-
vali a burcovali k dobrému výkonu, 
což se nakonec povedlo. Do útočné 
fáze to bylo dobré, tam jsme se zved-
li a nastříleli jsme góly a dokonce 
tři tyčky. Ale co nám dělá vrásky 
na čele, je obranná hra. Tam jsme 
špatní, obránci chybují. Útoční-
ci špatně pokrývají hráče z druhé 
vlny. Zaměřujeme se na to, ale ne-
funguje nám to, jak má. Musíme se 
tomu každý trénink věnovat. Zbylé 
góly to bylo jako na houpačce se 
šťastným koncem. My, jako trené-
ři, jsme spokojeni se třemi body, ale 
s výkonem hráčů nikoli.“     -hhk-

Ostatní výsledky skupiny 
Střed/Západ:

19. 1. 2008
4 IHC Písek HC Řisuty 3:1

4 HC Benátky nad Jiz. HC Vlci Jablonec n. N. 1:4

4 HC Klášterec nad Ohří HC ZVVZ Milevsko 1:2 (PP)

20. 1. 2008
4 HC Sp. Pelhřimov HC Děčín 6:5

4 NED Hockey Nymburk HC Roudnice n. L. 4:3

4 TJ SC Kolín UHK LEV Slaný 7:6

4 HC Klatovy HC Chrudim 1:4

4 HC Stadion Litoměřice HC VHS Benešov 1:2

4 HC Junior Mělník KLH Vajgar J. Hradec 6:3

4 HC DAG Rokycany Hockey Club Tábor 3:1

4 TJ Stadion Kutná Hora HC Baník Sokolov 6:1

Program na tento týden:
Neděle 27. 1. 2008 HHK VM – HC 
Stadion Litoměřice, začátek utkání 
v 17 hodin (ZS Velké Meziříčí).

Tabulka skupiny Střed 
 1. HC Chrudim 26 19 2 2 0  3 118:52  63 

 2. HC Benátky nad Jizerou 26 20 1 0 0  5 127:53  62 

 3. IHC Písek 26 16 1 2 0  7  86:58  52 

 4. HC ZVVZ Milevsko 26 15 1 0 1  9 100:71  48 

 5. Hockey Club Tábor 26 11 3 2 0 10  86:78  41 

 6. HC Spartak Pelhřimov 26 11 0 3 2 10  97:93  38 

 7. TJ SC Kolín 26 11 0 2 2 11  81:99  37 

 8. NED Hockey Nymburk 26 11 0 0 0 15  70:90  33 

 9. HHK Velké Meziříčí 26 10 0 2 0 14  80:117 32 
10. HC VHS Benešov 26  8 0 2 1 15  75:96  27 

11. TJ Stadion Kutná Hora 26  6 1 0 0 19  69:103 20 

12 KLH Vajgar J. Hradec 26  5 1 1 2 17  65:107 20

Ve dnech 12.–13. ledna proběhl 
v centru moravské Ostravy celo-
státní přebor starších žákyň. Za 
účasti sedmi družstev sokolských 
tělocvičných jednot, věnujících se 
výchově mladých házenkářek, se 
bojovalo o poháry a medaile vě-
nované Českou obcí sokolskou. 
Favorizovaný ostravský tým po-
tvrdil svoje fyzické předpoklady 
a od prvních utkání kráčel jasně 
za svým cílem. Zbylé medailo-
vé pozice si zajistily celky Pís-
ku. Velkomeziříčské družstvo ve 
vyrovnaném turnaji obsadilo na-
konec pátou příčku. Po vítězných 
soubojích s pražskými hráčkami 
Kobylis a s celkem Prostějova, 
měly naše hráčky po celou dobu 
utkání náskok nad hráčkami Kar-
viné. Ve vyhroceném závěru jsme 
se však nedokázali brankově pro-
sadit a soupeř uhrál remízu. Souboj 
s B týmem Písku nám dokonale ne-
vyšel a Jihočešky vysoce efektiv-
ní hrou si od prvních minut dělaly 
doslova, co chtěly. Následné utká-
ní s Pískem A ještě mohlo medai-
lové pozice zamotat, ovšem dobrá 
obrana soupeře byla tentokrát nad 
naše síly. Závěrečné vystoupení 
proti „nažhaveným“ domácím již 

nemohlo nijak zamotat s posty na 
stupních vítězů. 
V kádru našeho družstva citel-
ně chyběla pro nemoc Patricie 
Hammerová, které přejeme brzké 
uzdravení a těšíme se na návrat do 
sportovního života. Při závěrečném 
slavnostním ceremoniálu převzala 
z rukou hlavního pořadatele oce-
nění za nejlepší brankářku přebo-
ru Hana Simandlová.
Výsledky: Velké Meziříčí – Poru-
ba 10:22, – Písek B 15:27, – Písek 
A 9:13, – Karviná 14:14, – Koby-
lisy 14:12, – Prostějov 24:6
Pořadí: 
1. Ostrava-Poruba 116:67  12
2. Písek B 124:80   9
3. Písek A  84:57   8
4. Karviná  83:78   5
5. Velké Meziříčí  86:94   5
6. Kobylisy  69:89   3
7. Prostějov  36:133  0
Hrály: Simandlová Hana (1),  Ba-
báčková Marcela (2), Závišková 
Iva (8) – Kratochvílová Monika 
(42), Salašová Ivana (18), Pavlišo-
vá Aneta (6), Invaldová Kateřina 
(3), Lukášková Ludmila (3), Va-
lentová Dana (3). Trenéři Záviška, 
Lukášek, Pavliš.                     -záv-

Pozvánka na

Přebor České obce sokolské

Ženy v přípravě
na jarní prvoligové boje vítězně
Turnaj pořádaný na hřišti Tatranu 
Střešovice byl obsazen převážně 
druholigovými týmy, ve kterých 
dostaly možnost ukázat své schop-
nosti i nadějné dorostenky. V úvod-
ním souboji se nám podařilo po boji 
úspěšně zdolat hráčky Vršovic po-
měrem 15:13, v jejichž brance po-
dala velmi dobrý výkon velkomezi-
říčská Jana Lavická, která „zasko-
čila“ za zraněnou gólmanku soupe-
řek. Souboj s Astrou Praha jsme 
od prvních minut měli jasně pod 
kontrolou. Dobrou defenzivní čin-
ností jsme nedali soupeřkám šanci 
brankově se prosadit. Výsledkem 
bylo snadné vítězství 29:18. Třetí 
turnajové vítězství se zrodilo po 
dobrém kolektivním výkonu nad 
hráčkami Pardubic 25:20. Pověst-
nou „třešničku“ velkomeziříčský 
celek položil na dort po hladkém 
vítězství nad prvoligovými staršími 
dorostenkami Vršovic 26:16.

Pořadí:
1. Velké Meziříčí 95:67 8
2. Vršovice – ženy 72:62 5

3. Astra  82:79 5
4. Pardubice 75:86 2
5. Vršovice  60:90 0
Hrály: Panáková, Lavická – Hrů-
zová (27), Hublová (19), Plachetská 
(14), Vidláková R. (11), Chlubnová 
(7), Hladíková D. (6), Hammerová 
T. (6), Fischerová (3), Kotíková A. 
(2). Trenér ing. Tvarůžek.

Minižáci sbírali zkušenosti
Na turnaji v Ivančicích mohli svo-
je házenkářské dovednosti poměřit 
začínající benjamínci. Utkání s her-
ně vyzrálejšími soupeři jsme ode-
hráli zdatně. Bojovností a nasaze-
ním jsme jako celek na turnaji vyni-
kali, leč míč je kulatý, branka veli-
ká, takže je ještě hodně, co se učit… 
Ve velmi dobrém světle se ukázali 
Jakub Holub a Martin Fiala. Náš 
nejlepší hráč Martin Janíček byl 
nakonec vybrán zúčastněnými tre-
néry do „týmu hvězd“. 

Výsledky: 
Sokol VM – Prostějov 6:14 (4:8)
 – Ivančice 8:13 (2:6)
 – Telnice 7:16 (2:11)
Hráli: Drápela-Janíček (15), Holub 
(3), Fiala (2), Kubát (1), Hrůza, Svo-
boda F., Sobotka. Trenér Janíček.

-záv-

Kdy: 9. 2. 2008 od 20 hodin
Kde: sál hasičské zbrojnice Velké Meziříčí
Hudba:  Sešlost
Vstupné: 70 Kč včetně místenky
Předprodej vstupenek: Elektro Raus, Radnická ul. Velké Meziříčí
Bohatá tombola
Srdečně zve oddíl házené Velké Meziříčí

Pozvánka na fotbal
Doma na umělé trávě
Sobota 26. 1. v 10.15 – starší dorost FC Velké Meziříčí – HFK Třebíč
 ve 12.00 mladší dorost FC Velké Meziříčí – HFK Třebíč
 ve 14.00 muži A FC Velké Meziříčí – AFK Chrudim
Neděle 27. 1. ve 14.00 muži B FC Velké Meziříčí – Budišov


