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PEČUJETE O SVÉ OČI?
Otto Němec – optik, Hrnčířská 128, Velká Bíteš,

Náměstí 81/5, Velké Meziříčí pro vás připravil 

10. tradiční vánoční slevy10. tradiční vánoční slevy
Přijďte si vybrat kvalitní brýlové obruby a čočky,

a jako překvapení si vytočte svoji slevu až 30 % na obruby!
Pro děti máme navíc připravený dárek.

Akce probíhá od 1. 12. do 24. 12. 2008. Těšíme se na vás!!!
Současně platí speciální vánoční nabídka: akční sleva 1.000 Kč 
na pár samozabarvovacích brýlových čoček s antirefl exní úpravou 
ORMA 15 Transition V Crizal Alizé. Sleva platí jak při koupi celých 

brýlí, tak i při výměně brýlových čoček do vlastní obruby.
Tato nabídka platí do 31. 12. 2008 nebo do vyprodání zásob. 

Těšíme se na vás!!!
V prodeji též vánoční dárkové poukazy – potěšte své blízké 

hodnotným dárkem.

Nevíte co blízkým na Vánoce???
Tipy na vánoční dárky na:

Prodejna: Novosady 96/48, Velké Meziříčí
www. .cz

Zhruba sedmdesát pět let starý 
dub letní vyhlásil velkomeziříčský 
městský úřad za památný strom. 
Těší se dobrému zdraví a nachází 
se na soukromém pozemku u chaty 
manželů Zezulových v Nesměři. Je 
jedenáct metrů vysoký, s krásnou 
korunou, jejíž šíře dosahuje dva-
nácti metrů, a s obvodem kmene ve 
výšce 1,3 metru od země dva metry 
šedesát centimetrů. Slavnostního 
odhalení cedule se státním znakem 
a dvěma vzácnými slovy »Památný 
strom« se zúčastnili kromě majitele 
zmíněného krasavce a dalších osob 
také zástupci městského úřadu – 
tajemník Stanislav Rosa, vedoucí 
odboru životního prostředí Jiří Za-
char a Pavel Kříž z téhož pracoviště. 
Stalo se tak ve čtvrtek 20. listopadu 
odpoledne a zúčastnění nešetřili 
slovy chvály. „Jde o exemplář 
stromu se zajímavým utvářením 
kmene s pozoruhodnými tvarovými 
nárůsty. Strom sice nemá vysoké 
růstové parametry, ale vzhledem 

Majitel u dubu letního, který byl minulý týden vyhlášen památným stromem. 
Foto: Iva Horká

Připravují rozpočet města 
na příští rokNa svém zasedání 19. listopadu 2008 schválila Rada města doplnění 

vánoční výzdoby, konkrétně její rozšíření na ulici Novosady. Nové 
ozdoby budou instalovány v celé délce ulice, od pošty po křižovatku. 
Radnice původně zamýšlela ozdobit Novosady již v loňském roce, 
ale to se nestihlo. „Letos bychom osvětlení chtěli realizovat, protože 
Novosady jsou nově zrekonstruované a nasvícené, tak bychom si přáli, 
aby na Vánoce pěkně vypadaly,“ uvedl starosta města František Bradáč. 
Letošní vánoční výzdoba přijde město na 310 tisíc korun. „Nárazově je 
to sice velká investice, ale poslouží na řadu let,“ podotkl starosta. Aby 
mohlo být osvětlení umístěné na stávajících sloupech, museli radní vy-
brat ozdoby s takovými energetickými nároky, aby se vydaly do limitů 
daných jističi na sloupech již umístěných. „Tradiční rozsvícení vánoční 
výzdoby bude večer 30. listopadu na první adventní neděli, jako vloni 
na náměstí. Při té příležitosti by měl být promítán fi lm Jiřího Michlíčka 
z oslav města,“ doplnil Bradáč. Ani v letních měsících nezůstane město 
bez výzdoby. Ponese se v podobném duchu a rozsahu jako v letošním 
roce, který byl výjimečný tím, že jsme si připomněli 600. výročí udělení 
plných městských práv. Pro příští rok se změní pouze barva květin. Do 
budoucna zvažuje radnice i rozšíření stávající výzdoby města, přičemž 
sbírá inspiraci po celé republice.                                               Jitka Kočí

Vánoční výzdoba rozzáří nově i Novosady

Předpověď počasí na nejbližší období je příznivá, 
a tak není divu, že správci sjezdovek začali fi nišovat. 
Týká se to pochopitelně i lyžařského střediska na Faj-
tově kopci ve Velkém Meziříčí. „Když to dobře půjde 
a podmínky vydrží, budeme zasněžovat celý tento týden 
a o víkendu – nejspíš od soboty 29. listopadu – bychom 
mohli spustit vlek,“ poskytl našemu týdeníku aktuální 
informace manažer zdejšího Ski klubu Jiří Pálka. Ten 
prostřednictvím následujících řádků přiblíží našim 
čtenářům, co všechno se děje před tím, než příznivci 
zimních radovánek mohou svištět ze svahu dolů. Řeč 
je o variantě, kdy vločky nepadají z nebe, ale musejí 
být vyrobeny uměle. K tomu všemu ještě dodává 
další podstatnou věc, a tou je doporučení ke sledování 

Na Fajtově kopci začali s umělým zasněžováním sjezdovky

Lyžovat bychom mohli už o víkendu

on-line kamery na webových stránkách www.skivm.
cz, kde se zájemci dozví aktuální informace o stavu 
a provozu sjezdovky. „Ti, kteří takovou možnost nemají 
a rádi by si přišli zalyžovat, mohou zavolat na telefon-
ní číslo 566 523 458 nebo 724 425 847, 724 425 848, 
kde jim sdělíme, zdali je vlek v provozu, či nikoliv,“ 
upřesňuje J. Pálka.

Jak vlastně vzniká umělý sníh?
Princip umělého zasněžování je na pohled jednodu-

chý, ale co tomu předchází, možná někoho i překvapí. 
Odborníky patrně ne, laiky ano. Stejně jako historie 
tohoto novodobého způsobu výroby sněhové pokrývky. 
Ten se v lyžařském areálu na Fajtově kopci objevil už 
v osmdesátých letech minulého století.     (Pokr. str. 2.)

Sněžná děla, jejichž funkci přiblížil manažer Ski klubu Jiří Pálka (na snímku), pracují během umě-
lého zasněžování na plné obrátky.                                                                            Foto: Iva Horká

k jeho unikátnosti si v daném pro-
středí zaslouží zvýšenou ochranu 
danou zákonem,“ zasvětili neznalé 
odborníci ze zmíněného úřadu.

Přesto, že majitelům vznikají 
určitá omezení, pokud podobnou 
raritu mají na svém pozemku, 
někteří neváhají a žádost si podají 
dokonce sami. To je i případ ne-
směřského dubu. Ač jeho vlastník 
vznešený strom sám nevysadil, 
nýbrž ho i s pozemkem koupil, 
přesto je na něho pyšný a pečuje 
o něj s láskou. „Parcelu jsme 
koupili před pětapadesáti lety 
a doubek tady stál. Už tehdy se 
dětem zdál velký,“ šprýmoval Petr 
Zezula. Ten omezení, vyplývající ze 
vzácného „titulu“ dubu, respektuje. 
A tak ho nechává klidným, že je 
památný strom podle příslušného 
zákona zakázáno poškozovat, ničit 
a rušit v přirozeném vývoji a jeho 
ošetřování musí být prováděno se 
souhlasem orgánu, který ochranu 
vyhlásil.                         (Pokr. str. 4.)

Dub v Nesměři vyhlásili za památný strom

Vedení města Velké Meziříčí 
v poslední době zaměstnává přípra-
va rozpočtu na rok 2009. „Po dvou 
celodenních jednáních rady jsme si 
přizvali i zástupce všech příspěvko-
vých organizací města či předsedu 
sportovní komise s požadavky na 
dotace,“ uvedl starosta František 
Bradáč. Návrh rozpočtu je nyní při-
praven k dalšímu projednání na pra-
covním semináři spolu s městskými 
zastupiteli. Ten proběhl právě včera 
– 25. listopadu. Z něj po případných 
změnách vzejde konečná verze ná-
vrhu rozpočtu města na rok 2009, 
kterou budou zastupitelé schvalovat 
na svém letošním posledním jedná-
ní 16. prosince 2008 v Jupiter clubu.

„Prostředků je málo. Potřebovali 
bychom dát víc fi nancí do údržby 
komunikací i městských objektů. 
Na druhou stranu musíme posilovat 
i provozní výdaje našich organiza-

cí, protože energie letos výrazně 
podražily,“ podotkl starosta Bra-
dáč. V návrhu rozpočtu například 
nechybí 6,5 milionu korun na 
plánovanou výstavbu sítě dětských 
hřišť ve městě, či peníze na opravu 
střechy budovy na Poštovní ulici, 
kam se nedávno přestěhovala Zá-
kladní škola a Praktická škola. Větší 
investiční akce ve městě blokuje 
plánovaná intenzifi kace velkome-
ziříčské čistírny odpadních vod 
(ČOV). Odhadované náklady na 
tuto akci jsou až 399 milionů korun. 
„Pro město to znamená platbu asi 
100 milionů z vlastního,“ připomněl 
již před časem starosta František 
Bradáč s tím, že problémem je stále 
zatím nejasný procentuální podíl 
dotace a částky, kterou bude platit 
město. To si na fi nancování ČOV 
bude brát stoprocentní úvěr.

Martina Strnadová

Rozsvítí 
adventní 
světýlka

Vánoční výzdoba na velko-
mezi ř íčském náměst í bude 
rozsvícena v neděli odpoled-
ne 30. 11. 2008. Začátek je 
v 16.45 hodin. (Blíže viz str. 8.)
Náměstí bude z tohoto důvodu 
uzavřeno od 16.15 hodin. Do té 
doby lze ještě na náměstí zapar-
kovat. Vjezd do centra bude ob-
noven po skončení akce.

Město Velké Meziříčí pořádá 
ve středu 10. prosince 2008 na 
náměstí

tradiční Vánoční 
řemeslné trhy.
Náměstí nebude uzavřeno, ale 
provoz bude omezen.

Zveme vás na Den otevřených dveří
ve čtvrtek 11. prosince 2008 v době od 8 do 16 hodin
v prostorách Hotelové školy Světlá a Obchodní akademie 
Velké Meziříčí.
Na předvánoční návštěvě nabízíme prohlídku školy a do-
mova mládeže, ukázky slavnostně prostřených tabulí, 
ochutnávku cukroví a malé občerstvení.
Jste srdečně zváni. Těšíme se na vaši účast.

Ředitelství HŠ Světlá a OA, Velké Meziříčí, U Světlé 36

Vyšly nové knihy

Město má 
o radního méně
Rada města Velkého Meziříčí přišla 

o svého člena. MUDr. Jiří Kaše rezig-
noval na funkci člena Rady města, a 
to bez udání důvodu. Radní Kaše za-
stával svou funkci od roku 2006, kdy 
v komunálních volbách kandidoval za 
tehdejší stranu Sdružení nezávislých 
a SNK Evropští demokraté. V plném 
počtu sedmi by rada mohla zased-
nout po jednání zastupitelstva města 
16. prosince, které se bude volbou 
nového radního zabývat.            -jk-

HHK proti Vsetínu 
– tuto sobotu!

V sobotu 29. 11. 2008 HHK Velké 
Meziříčí proti Valašskému hoke-
jovému klubu Vsetín, utkání za-
číná v 17.30 na zimním stadionu 
Velké Meziříčí.                  -hhk-

Ministerští pstruzi a jiné rybářské příběhy od vášnivého rybá-
ře Bohumíra Macháta z Velkého Meziříčí. Obsahuje 33 povídek ne-
jen o ‚němých tvářích‘, ale i o lidech. Více si o ní přečtete na straně 4 
v dnešním čísle.
Na křídlech za poznáním Žďárska od manželů Trojanových z Vel-
kého Meziříčí, kteří se věnují leteckým snímkům. Tito autoři nejsou 
veřejnosti neznámí, neboť tato právě vycházející kniha není zdaleka 
jejich první. S nimi si budeme povídat v rozhovoru v příštím čísle na-
šeho týdeníku.
Obě publikace jsou již v prodeji, například v místním knihkupectví na 
Náměstí nebo v informačním centru na radnici.                           -ivh-

Od 26. 11. do pátku 28. 11. do 
14 hodin probíhá v obřadní síni 
v přízemí radnice
humanitární sbírka.
Přinést můžete veškeré dámské, 
pánské, dětské oblečení z bavlně-
ného materiálu, lůžkoviny, ruč-
níky, utěrky, látky, zimní oble-
čení nebo plyšové hračky. Bliž-
ší informace podá MěÚ Velké 
Meziříčí.
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Spotřebitelské informační centrum
Spotřebitelské informační cen-

trum ve Velkém Meziříčí funguje 
již od poloviny září. Bezplatná 
poradna je pro zájemce otevřena 
každou středu od 14 do 16 hodin 
a nahradila původní výjezdní po-
radnu, která byla k dispozici pouze 
jednou za 14 dní. Spotřebitelům 

poradí Mgr. Michala 
Šťávová, jež je absol-
ventkou právnické fakulty. 

Své Spotřebitelské informační 
centrum v našem městě zřídilo 
Sdružení obrany spot řebitelů 
(SOS) jako jediné pro celý kraj 
Vysočina.

Zprávy z jednání Rady města z 19. 11. 2008 
 1. Rada města souhlasila s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě 

z 30. 1. 2007, uzavřené mezi pronajímatelem Lesy ČR, s. p. Hradec 
Králové a nájemcem městem Velké Meziříčí na pronájem pozemků 
skládky TKO v k. ú. Petráveč s tím, že se o 203 m2 sníží výměra 
užívaných pozemků a současně se sníží roční nájemné. Dodatek bude 
platný dnem jeho podpisu a účinný k 1. 1. 2010. Dodatek bude uzavřen 
z důvodu připravovaného rozšíření krajské komunikace II/602.

 2. Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o zřízení věcného 
břemene – uložení veřejné telekomunikační sítě do pozemků měs-
ta parc. č. 225, 2794, 2797/3, 2797/4, 2799, 2804/3, 2804/6, 2812, 
2814, 2816, 2818/3, 5622/2 a 5631 na ul. Novosady v obci a k. ú. 
Velké Meziříčí s právem provozování, údržby a oprav ve prospěch 
oprávněného COMA s. r. o. Polička k tíži povinného města. Uložení 
těchto telekomunikačních sítí bylo již provedeno při rekonstrukci 
ulice Novosady v r. 2007.

 3. Rada města souhlasila se zveřejněním záměru výpůjčky 18 m2 na 
pozemku města parc. č. 1568/57 pro umístění mobilní buňky Základní 
školy a Praktické školy, Poštovní 1663/3, Velké Meziříčí, a to v místě 
vedle trafostanice. Do doby rozhodnutí Rady města o výpůjčce po-
zemku platí souhlas Rady města s tímto umístěním.

 4. Rada města schválila následující rozpočtová opatření:
a) Zdroj: 300 tis. Kč – § 3722 projekt. dokumentace – rozší-
     ření skládky TKO
   10 tis. Kč – § 2212 práce provedené TS – silnice 
     (mobiliář)
  Rozdělení: 310 tis. Kč – § 3631 pořízení vánoční výzdoby (svě-
     telné vločky) na ul. Novosady (mobiliář 
     vedený u TS)
b) Zdroj: 100 tis. Kč – § 3635 org. 547 územně analytické 
     podklady
   165 tis. Kč – § 3722 PD rozšíření skládky TKO
   20 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
  Rozdělení: 285 tis. Kč – § 3635 org. 394 územní plán
c) Zdroj: 25 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
  Rozdělení: 25 tis. Kč – § 3639 projektová dokumentace veřej-
     ného WC na Rozkoši
d) Zdroj: 9 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
  Rozdělení: 9 tis. Kč – § 3631 doplnění 1 ks stožáru veřejného 
     osvětlení na ul. Záviškova
e) Zdroj: 41 tis. Kč – § 2212 křižovatka Jihlavská – Hliniště
  Rozdělení: 41 tis. Kč – § 3113 úhrada nákladů na posílení 
     drenážního systému hřiště s umělým 
     povrchem u ZŠ Školní
f) Zdroj: 28 tis. Kč – § 3322 rezerva na kulturní památky
  Rozdělení: 28 tis. Kč – § 6171 zpracování návrhu interiéru 
     zasedací místnosti MěÚ
g) Zdroj: 91 tis. Kč – § 6171 dotace z grantového programu 
     GIS VII.
  Rozdělení: 41 tis. Kč – § 3639 Metropolitní síť – dokončení 
     optické sítě a připojení budov
   50 tis. Kč – § 5311 Škoda Fabia – fi nanční leasing 
     (poslední splátka spojená s převodem vo- 
     zidla do majetku města za zůstat. hodnotu)

 5. Rada města vzala na vědomí informaci o ukončení nájemní smlouvy 
s MUDr. Zdenou Janouškovou na zubní ambulanci v Základní škole 
Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20 k 31. 12. 2008. Rada města nesou-
hlasila s vyřazením dlouhodobého hmotného majetku zubní křeslo FD 
3500 a stomatologické soupravy v celkové pořizovací hodnotě 71.173 
Kč a jeho následnou likvidací odbornou fi rmou. Rada města dále sou-
hlasila se zveřejněním záměru pronájmu nebytových prostor o celkové 
výměře 34 m2 za účelem provozování zubní ambulance od 1. 1. 2009. 

 6. Rada města nedoporučila otevření dvou prvních tříd za Základní škole 
Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13 pro školní rok 2009/2010.

 7. Rada města vzala na vědomí předložené výroční zprávy o činnosti za 
školní rok 2007/2008 škol a školských zařízení města, zprávy o hos-
podaření školských a kulturních příspěvkových organizací města.

 8. Rada města schválila obsazení bytu na ulici Čermákova, Karlov 
a U Světlé.
Rada města dále souhlasila s podáním výpovědi z nájmu bez přivolení 
soudu a s podáním žalob na vyklizení dvou bytů z důvodu neplacení 
nájemného. Rada města souhlasila s prodloužením nájemní smlouvy 
na dobu určitou jednoho roku s tří měsíční výpovědní lhůtou u bytu 
na ulici Uhřínovská 540/20, Velké Meziříčí.

 9. Rada města souhlasila s úpravou nájemného s účinností od 1. 1. 2009 
následovně :
v bytech (nástavbách) na ulici Pionýrská 1873 a Pionýrská 1874 zvýšit 
měsíční nájemné z 29,58 Kč/m2 na 42,00 Kč/m2,
v bytech obsazovaných DPS na ulici Zd. Vorlové 2001 (dosud 
17,75 Kč m2), na ulici Strmá 1050 (dosud 14,79 Kč/m2, pro nájemníky, 
kterým byl přidělen byt po 1. 8. 2006 ve výši 25 Kč/m2) a na ulici Ko-
menského 6 (dosud 14,79 Kč/m2, pro nájemníky, kterým byl přidělen 
byt po 1. 8. 2006 ve výši 25 Kč/m2) zvýšit měsíční nájemné na 28 Kč/m2.

10. Rada města souhlasila s úhradou záloh za užívání výtahu od 1. 1. 2009 
ve výši 50 Kč/měsíc/osobu v bytových domech ve správě Městské 
správy bytů Velké Meziříčí vybavených výtahem.   

Ing František Bradáč, starosta (Pokr. v příštím čísle.)

Město Velké Meziříčí nabízí k prodeji
stomatologickou soupravu zn. Ergostar,
r. v. 1989, umístěnou ve stomatologické ambulanci v Základní škole 
Oslavická. Zájemci o prohlídku si mohou domluvit návštěvu na 

telefonech 566 522 847 nebo 566 590 451.

Za největší dopravní nehodu co 
do počtu účastníků lze považovat 
sobotní hromadnou dopravní ne-
hodu na dálnici D1 na 156. km ve 
směru na Prahu. Ta byla na krajské 
operační a informační středisko 
HZS kraje Vysočina ohlášena po 
dvanácté hodině. Při dopravní ne-
hodě došlo ke srážce 15 osobních 
a 4 nákladních automobilů. Při 
dopravní nehodě byly dvě osoby 
zraněny. Na místě zasahovali hasiči 
ze stanice Velké Meziříčí a Velká 
Bíteš. Po celou dobu záchranných 
a likvidačních prací byla zajištěna 
omezená průjezdnost ve směru na 
Prahu. Hasiči u havarovaných vozi-
del provedli protipožární opatření 
a havarovaná vozidla odstavili do 
odstavného pruhu.

První sníh způsobil komplikace 
již v pátek, kdy v Křižanově skon-
čil na střeše osobní automobil. Při 
dopravní nehodě byla jedna osoba 
zraněna. Na místě zasahovali hasiči 
z Velkého Meziříčí. Po 14. hodině 

vyjeli k požáru osobního automo-
bilu Renault do Bohdalova profesi-
onální hasiči ze Žďáru nad Sázavou 
a dobrovolní hasiči z Bohdalova 
a Nového Veselí. Požár se obešel 
bez zranění, na automobilu byla 
způsobena škoda ve výši 5.000 Kč 
a uchráněny byly hodnoty ve výši 
10.000 Kč. Příčinou požáru byla 
technická závada v motorovém 
prostoru automobilu. 

Minulou sobotu způsoboval sníh 
řidičům potíže téměř neustále. Po 
půl jedné odpoledne došlo na 160. 
km dálnice D1 ve směru na Brno při 
dopravní nehodě kamionu k prora-
žení nádrže vozidla a k úniku cca 
300 l nafty, kterou hasiči z Velké 
Bíteše zachytávali do sběrných 
nádob a znečištěnou dálnici uklízeli 
pomocí sorbentů od vyteklé nafty. 
O celé události byl informován od-
bor životního prostředí Městského 
úřadu Velké Meziříčí. 

Denisa Vrbová, tisková mluvčí 
HZS kraje Vysočina

První sníh způsobil dopravní nehody na dálnici i na silnicích

Na střeše skončilo několik aut v důsledku špatně sjízdných silnic, což 
zapříčinil čerstvě napadený sníh během uplynulého víkendu. 

Foto: HZS kraje Vysočina

Město Velké Meziříčí prodává další dva městské byty. Oba jsou ve 
starších domech v sídlišti nad gymnáziem, kde již je většina bytových 
jednotek v soukromém vlastnictví. „Jde o dva bytové domy v ulicích 
Kolmá a Čechova, kde město vlastní 
poslední dva byty,“ uvedl starosta 
František Bradáč. Ty další jsou 
v soukromém vlastnictví nájem-
níků, kteří si je odkoupili již v polovině devadesátých let, a vytvořili 
společenství vlastníků bytových jednotek. Ovšem ne všichni nájemníci 
tehdy měli o odkoupení zájem.

Zmiňované dva byty jsou o velikosti 2+1 a mají zhruba pětapadesát 

metrů čtverečních. Město je nyní nájemníkům prodá za 400 tisíc ko-
run. „Odhadní cena těchto bytů je přitom 600 tisíc korun. My jsme pro 
stávající nájemníky stanovili cenu nižší,“ informoval ředitel městské 

správy bytů Karel Lancman s tím, 
že v devadesátých letech se tyto 
byty odprodávaly nájemníkům za 
asi sedmdesát tisíc korun. „Tehdy 

byla jiná situace a také ceny se pohybovaly jinde,“ dodal Lancman. 
Uvedenou částku ještě budou schvalovat městští zastupitelé.

Město se tak postupně zbavuje vlastnictví bytů v těch domech, kde je 
převážná většina bytových jednotek v soukromém vlastnictví.      -mrs-

Město prodává některé byty

(Pokračování ze strany 1.) Prav-
da, na dnešní poměry s poněkud 
úsměvným vybavením – s vrtulo-
vým dělem Šumava – , ale princip 
byl v podstatě stejný. Nový systém 
umělého zasněžování byl pak na 
velkomeziříčské sjezdovce, která 
se nachází v nadmořské výšce 550 
metrů, vybudován v roce 1996.

„Na Fajťáku máme tlakové po-
trubí s elektrokabely, kam se při-
pojují sněžná děla. Potrubí je 
napájeno vodou z čerpadla při 
výtlaku třiceti atmosfér, s průto-
kem dvanácti vteřinových litrů,“ 
přibližuje operaci manažer klubu, 
„celý tento systém při spuštění tří 
sněžných děl a chladicí věže má 
příkon 180 kilowatt.“

Voda je čerpána z přilehlého 
rybníčku, který se nachází v dolní 

Na Fajtově kopci začali s umělým zasněžováním sjezdovky

Lyžovat bychom mohli už o víkendu

části sjezdovky a má obsah asi 800 
kubíků vody. Pokud je nedostatek 
této přírodní vody, což je případ 
právě letošního na srážky skou-
pého roku, musí dokupovat pitnou 
vodu za zhruba třicet korun za 
kubík. Zasněžování potom spouští 
při takových třech stupních pod 
nulou a pokrytí celého svahu při 
mínus osmi deseti stupních trvá 
přibližně sto hodin. „Při těchto 
podmínkách nás zasněžování stojí 
kolem 250 tisíc korun. Když se 
ale teplota přibližuje více k nule, 
prodlužuje se čas, který je nutný 
k výrobě umělého sněhu. Například 
loni jsme zasněžovali celkem čtyři 
sta hodin, takže si každý dokáže 
spočítat, kolik jsme investovali, 
a že to nejsou malé peníze,“ po-
dotýká obchodní a technický ve-

doucí sportovního střediska Pálka.
Jak již bylo řečeno, voda je 

odčerpávána z malého rybníka do 
vedle stojící chladicí věže. Z ní pak 
odtéká – pochopitelně studenější 
než byla – do přilehlé jímky, kde je 
sání na tlakové čerpadlo. To vhání 
vodu na svah k takzvaným ‚budní-
kům‘, což je elektrické připojení, 
pomocí potrubí, které je uloženo 
v zemi v zámrzné hloubce jednoho 
a půl metru. Přitom je nutné dodat, 
že hydranty jsou samovypouštěcí.

„Při umělém zasněžování jde 
o to, že je nutné ‚rozbít‘ vodu na co 
nejmenší kousky pomocí sněžného 
děla a jeho tryskami ji vystříknout 
do vzduchu,“ vysvětluje J. Pálka 
a pokračuje, „voda, která je přímo 
za kanonem, se v průběhu letu mění 
na sníh, což je nazýváno nukleač-
ním efektem, kdy na nečistotách 

vody začne namrzat vločka. To se 
právě děje v průběhu letu, než spad-
ne na zem, proto je nutné ji držet co 
nejdéle ve vzduchu.“

K tomu všemu je pochopitel-
ně potřeba nezbytné vybavení. 
Velkomeziříčští lyžaři disponují 
výkonnou technikou – tři sněžná 
děla, chladicí věž a rozvody vody. 
A to i díky tomu, že například letos 
dostali 200 tisíc korun na pořízení 
strojního vybavení od kraje Vy-
sočina. Pro ilustraci uvádíme, že 
cena jednoho takového kanonu se 
pohybuje kolem šesti set tisíc korun, 
použitou rolbu lze pořídit za bratru 
2 miliony korun a Ski klub letos 

Takto vypadala sjezdovka v neděli 23. listopadu odpoledne. Děla se 
zastavila jenom na chvíli. Před tím už vyrobila umělého sněhu několik 
centimetrů.                                                                      Foto: Iva Horká

Chladicí věž je zabudována do systému umělého zasněžování. V pozadí 
rybník, odkud je čerpána voda.                                      Foto: Iva Horká

Když se zasněžuje, mají všichni členové Ski klubu plné ruce práce. 
Foto: Ski klub VM

navíc zakoupil chladicí věž SAV-
32 z První brněnské strojírny ve 
Velké Bíteši. To proto, aby nemusel 
vyčkávat na mrazy kolem mínus 
deseti stupňů Celsia, ale mohl 
efektivně vyrábět technický sníh 
i při venkovních teplotách kolem 
mínus dvou tří stupňů.

Na sezonu se připravují 
v podstatě celoročně

Nejde jenom o pár zimních 
měsíců, kdy se lyžaři připravují 
na novou sezonu, jak by se mohlo 
na první pohled zdát. Stroje vyža-
dují údržbu, a ta probíhá i v létě. 
Stejně důležitá je i péče o povrch 
sjezdovky. Poslední senoseč Velko-
meziříčští dělají až na konci října, 
aby tráva byla posekaná a víc už 
nenarostla. V opačném případě 
by to pak působilo problémy při 
rolbování, vysoká tráva by se při 

dvaceticentimetrové výšce technic-
kého sněhu chytala do rolby, která 
by ji vytahovala na povrch.

Ceny časových jízdenek
zůstávají stejné

Letos návštěvníky sjezdovky 
na Fajtově kopci drastické cenové 
posuny směrem nahoru nečekají. 
Ceny časových jízdenek zůstávají 
na příští sezonu stejné, přibudou 
pouze dva nové tarify – jedno 
a dvouhodinový. Stejně tak cena 
bodu zůstává nezměněna, drobná 
úprava byla provedena pouze u ví-
kendového lyžování, kdy namísto 
jedenácti bodů jich budete potřebo-
vat dvanáct.                    Iva Horká
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ROZHOVOR S MÓDNÍ NÁVRHÁŘKOU DANOU DOBŘICHOVSKOU

HEREČKA HANA MACHIUCHOVÁ ZPÍVALA VELKOMEZIŘÍČSKÝM ŽIVĚ PÍSNIČKY JUDY GARLANDOVÉ

OKÉNKO KRAJE

Probíhá rozsáhlé cvičení s námětem 
havárie v Jaderné elektrárně Dukovany
Ministerstvo vnitra ve spolupráci se Státním úřadem pro jadernou 

bezpečnost a ministerstvem obrany připravují celostátní cvičení ZÓNA 
2008. Toto dlouhodobě plánované cvičení ve dnech 26. – 28. listopadu 
2008 prověří činnost orgánů krizového řízení, složek integrovaného 
záchranného systému a dalších subjektů při řešení mimořádné události 
vzniklé v důsledku simulované radiační havárie v Jaderné elektrárně 
Dukovany.

Podle scénáře cvičení radioaktivní látky fi ktivně uniknou mimo vlastní 
areál elektrárny a ohrozí obyvatelstvo v jejím okolí. Cílem je procvičit 
činnost ústředních správních úřadů krajů Vysočina a Jihomoravského 
a obcí při odezvě na vznik simulované radiační havárie, včetně plnění 
úkolů neodkladných a následných ochranných opatření. Rovněž se pro-
věří činnost sil a prostředků složek integrovaného záchranného systému, 
vyčleněných sil a prostředků Armády ČR a dotčených subjektů při plnění 
vybraných úkolů dle vnějšího havarijního plánu pro zónu havarijního plá-
nování Jaderné elektrárny Dukovany. Cvičení ZÓNA 2008 také umožní 
prověřit fungování informačních toků a postupy odpovědných orgánů 
podle zpracovaných dokumentů havarijního a krizového řízení. 

Po začátku cvičení 26. 11. 2008 dopoledne budou ve dvacetikilometrové 
zóně havarijního plánování v okolí elektrárny spuštěny sirény k cvičnému 
varování obyvatelstva. 

V rámci cvičení bude svolán ústřední krizový štáb a vzhledem k zá-
važnosti simulované krizové situace se počítá s tím, že premiér cvičně 
vyhlásí nouzový stav. 

Praktická činnost při plnění úkolů neodkladných ochranných opatření 
(ukrytí, evakuace ohroženého obyvatelstva a následná dekontaminace) 
proběhne ve čtvrtek 27. listopadu 2008 ve čtyřech obcích v zóně hava-
rijního plánování Jaderné elektrárny Dukovany – Vémyslicích, Kubšicích, 
Mohelně a Kožichovicích. 

Uvedené cvičení je největším svého druhu v novodobé historii České 
republiky. Poprvé jsou do obdobného cvičení v ČR zapojeny i ústřední 
správní úřady. Cvičení, která proběhla např. v roce 2002 na Temelíně 
a v roce 2004 v jaderné elektrárně Dukovany měla regionální charakter. 
Kromě samotné Jaderné elektrárny Dukovany a vybraných centrálních 
orgánů krizového řízení (dotčené resorty, Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost) se akce zúčastní rovněž orgány krizového řízení a složky 
integrovaného záchranného systému kraje Vysočina a Jihomoravského 
kraje. Do cvičení budou zapojeny také některé obce v zóně havarijního 
plánování Jaderné elektrárny Dukovany. 

Je třeba upozornit, že námětem cvičení ZÓNA 2008 je vysoce ne-
pravděpodobná situace, která v historii ČR dosud nenastala a k níž by 
mohlo dojít pouze za souběhu několika poruch a naprosto výjimečné shody 
okolností. Jaderná elektrárna Dukovany patří z hlediska bezpečnosti mezi 
10 % nejlépe hodnocených jaderných elektráren na světě. 

I když se pravděpodobnost podobné nehody blíží nule, odpovědné orgá-
ny nemohou nic podcenit a musí být připraveny na řešení i takovéto havá-
rie. Jaderné elektrárny jsou povinny každý rok prověřovat svou havarijní 
připravenost, těchto periodických cvičení se účastní nejen zaměstnanci 
elektrárny, ale i spolupracující složky integrovaného záchranného systému 
České republiky. Jednou za tři roky se konají cvičení se zapojením dalších 
orgánů krizového řízení – jako je právě cvičení ZÓNA 2008. 

Informace ke cvičení jsou zveřejňovány na www.hzscr.cz/zona2008
Jitka Svatošová, tisková mluvčí krajského úřadu kraje Vysočina

Novou kolekci na příští rok před-
stavila žďárská módní návrhářka 
Dana Dobřichovská, která se spe-
cializuje na pletenou a háčkovanou 
módu, ve velkomeziříčském Jupiter 
clubu v pátek 14. listopadu. O velmi 
zdařilé autorské přehlídce jsme 
informovali v minulém čísle, stejně 
tak o tom, že autorka při této pří-
ležitosti pokřtila svůj kalendář na 
rok 2009.

V dnešním čísle přinášíme slíbený 
rozhovor, který jsme s úspěšnou dvaa-
čtyřicetiletou podnikatelkou pořídili.

Jak byste charakterizovala vaši 
dnešní přehlídku?

Jde o novou kolekci oděvů pro 
nadcházející společenskou sezonu, 
jaro a léto příštího roku. Obsahuje 
šedesát dámských a pánských mo-
delů. Tuto přehlídku jsem do Vel-
kého Meziříčí přivezla z Prahy, kde 
proběhla o týden dříve, ale pro vaše 
město jsem ji ještě obohatila.

Šedesát kousků… Je to běžné 
číslo pro takovou přehlídku?

Ano.
A kolik podobných akcí obvykle 

za rok děláte?
Nevím. Hodně. Letos asi deset 

přehlídek.
Podle čeho si vybíráte modelky 

a modely?
Podle toho, jak se mi líbí. Tady 

například předvádí držitelka titulu 
Miss České republiky 2003 Lucie 
Váchová a Česká vicemiss z roku 
2006 Miroslava Košťanová. Ta 
nafotila také kalendář pro rok 2009, 
který jsme dělali na Kanárských 
ostrovech a dnes má křtiny.

Můžete nám svůj nový kalendář 
stručně představit?

Vyšel v nákladu dvou tisíc kusů, 
každý exemplář je číslován a jde 
o uzavřenou edici. Někteří partneři 
uvedení v tiráži mají jedinečnou 
možnost mít jen pro sebe sto kousků 
se svým vlastním logem. 

Už jste nějaký vydala, nebo je 
tento první?

Je v pořadí čtvrtý a hodlám v této 
činnosti pokračovat i nadále. 

Kolik času strávíte s přípravou 

takové přehlídky?
Vzhledem k tomu, že jde o autor-

skou přehlídku, tak je to opravdu 
hodně práce. Tu je potřeba dělat 
s dostatečným předstihem, protože 
všechno má návaznost. Musíme 
začít s médii, připravit nabídku 
dopředu, aby byla veřejnost včas in-
formována a tak podobně. Shrnu-li 
to, mohu říct, že na tom pracujeme 
tak čtyři pět měsíců.

Proč jste zvo-
lila Velké Me-
ziříčí?

Protože tady 
m á m  o b c h o d 
a veřejnost to 
pochopitelně 
monitoruje, a tak 
trošku mě k tomu 
místní i vyprovo-
kovali. Ale pře-
devším pak také 
kvůli úžasnému 
přijetí zdejších 
lidí, zejména pak 
partnerů a spon-
zorů. Jejich po-
moci si nesmírně 
vážím, bez nich 
bych tohleto ab-
solutně nemohla 
udělat. Velmi se 
mi líbí i zázemí 
v Jupiter clubu, 
ty prostory tady, 
a proto už mám 
v hlavě další plá-
ny. Například ples bych tu ráda 
udělala a podobně.

Co je z oblečení či barev letos 
„in“ a co už se naopak nehodí nosit?

Letošnímu podzimu jednoznačně 
vévodí fi alová barva. Zásadní změ-
nou je, že z módy odešly zvonové 
kalhoty a jejich výška se nám stěhu-
je z boků zpátky do pasu. Jinak se 
ale snažím i ve svých přednáškách, 
které pořádám pro různé fi rmy, ško-
lit ženy i muže, aby si hledali svůj 
styl. Abychom se nestávali otroky 
módnosti, ale vytvářeli si vlastní 
šatník. Učím to i svoje prodavačky, 
aby dokázaly zákazníkovi poradit 

tak, aby od nás odcházel spokojený 
a rád se k nám vracel, protože jeho 
okolí mu hezké oblečení pochválí 
a on má důvod přijít znovu. To je 
alfa omega celého mého podnikání 
– potkávat na ulici spokojené lidi 
v našich modelech.

Byla jsem se podívat ve dvou 
vašich obchodech, ale konkrétně 
v tom velkomeziříčském mě trochu 
nemile překvapilo, že jsem tam 

moc „vašich“ 
věcí nenašla…

Ano. Vysvět-
lím. Je to Čes-
ká móda Dana 
Dobřichovská, 
ale protože tako-
vou velkou fir-
mu nemáme, tak 
všechno nešije-
me. Proto máme 
dodavatele 
z celé republiky 
– jsou to oděvní 
podniky, které 
vyrábějí veške-
rý oděvní sorti-
ment od kabátů 
přes kalhoty až 
po saka a tak 
dále. A abychom 
zákazníky uspo-
kojili maximál-
ně,  nabí z í me 
v  ob cho d e ch 
i bižuterii, pás-
ky či kabelky. 

Samozřejmě taktéž z devadesáti 
procent české výroby. Pochopitelně 
se ale nevyhneme současnému tren-
du, který velí některé věci dovážet. 
Nicméně se snažím, aby převažo-
valy české produkty, samozřejmě 
s našimi modely.

Když mluvíte o dovozu, jaký 
máte názor na ty padělky a mnoh-
dy zdraví škodlivé příšernosti 
z Číny a podobných destinací?

To, co se v našem státě v této 
oblasti děje, je opravdu k pláči. 
Můžu vám říct, že já osobně jsem 
si dobrých deset let nazpátek ne-
koupila NIC na nějaké tržnici. Už 

z principu ne. Ale tohle všechno 
mnohým lidem dochází až teď. 
Že odchází česká tradice. Vždyť 
textilní průmysl byl u nás za první 
republiky na nejšpičkovější úrovni. 
A dnes? Hrůza.

Jak s tím vy a vaši kolegové 
bojujete?

Už tím, že jsme a že vyrábíme 
české věci. Ale já si myslím, že 
je to politická záležitost. Jenomže 
to trvá už těch patnáct let, taková 
ta nekalá konkurence, pašování 
padělků, dovoz nekvalitního zboží. 
A nejhorší je, že my s nimi bohužel 
nemůžeme soutěžit, protože u nás 
je drahá pracovní síla. Proto se 
domnívám, že pokud se k tomuto 
problému nezmění přístup našich 
i evropských politiků, tak my jsme 
malí páni na to, abychom proti tomu 
bojovali. Naštěstí už ale mnozí lidé 
vědí, o jak nekvalitní zboží jde 
a nekoupí si ho. Raději si připlatí 
za kvalitu a originalitu. 

To je také jedna z dobrých a za-
ručených cest, jak proti zmíněné-
mu nešvaru jít…

To ano. Ale my ještě navíc prostě 
potřebujeme, aby nám vláda vy-
tvořila dostatek prostoru k tomu, 
abychom zde mohli nejen dobře 
fungovat, ale také se rozvíjet…

Říkáte my, mohla byste nás s va-
ším podnikem seznámit…?

Máme fi rmičku o třiceti lidech, 
někteří pracují i doma. Vlastníme 
dva obchody v Jihlavě a jeden zde ve 
Velkém Meziříčí. Dodáváme svoje 
zboží do asi třiceti obchodů v naší 
republice, což je vlastně velkoob-
chodní činnost. A o tu se stará můj 
muž Martin Dobřichovský. Příští 
rok oslavíme patnáct let působení.

Vy a vaše nápady jste ale přeci 
jenom tím hnacím motorem všeho. 
Studovala jste nějakou odbornou 
školu?

Nemám vzdělání v oboru návr-
hářství. Já jsem měla jedinou ideu 
– od malička mě bavilo háčkování, 
a z koníčku se mi stala práce. Háč-
kování je prostě nosný bod v mojí 
tvorbě.           Text a foto: Iva Horká

Potkávat na ulici spokojené lidi v našich modelech, to je moje krédo

Parafrázovaný příběh o americké herečce a zpěvačce Judy Garlandové 
(1922–1969) přivezlo do velkomeziříčského Jupiter clubu pražské Studio 
dva v pondělí 17. listopadu. S ním přijela i skvělá česká herečka Hana 
Maciuchová, která v tragikomedii 
Na konci duhy ztvárnila Judy 
Garlandovou. Děj se odehrával 
v Londýně roku 1969, kde tehdejší 
hvězda fi lmových muzikálů absol-
vovala jedno ze svých posledních 
koncertních turné. A právě na 
něm vygradovaly všechny po léta 
nastřádané problémy jejího života – 
nadměrné pití alkoholu, nabírání na 
váze, závislosti na lécích, na mužích 
a taky na lásce. Talentovaná a krás-
ná umělkyně chtěla být milována, 
ale muži, které měla ráda, toužili 
po Judy, jež zpěvem vydělává velké 
peníze a ne po té, kterou by mohli 
zachránit a napravit. A ten, jenž 
to s ní myslel upřímně a vážně, 
byl odmítnut – její poslední pia-
nista Anthony. Toho si ve Velkém 
Meziříčí zahrál Miroslav Mejzlík 
z Divadla Na zábradlí.

Ona sama však byla pro opačné 
pohlaví záhadou, kterou nebylo 
snadné rozlousknout. Vedla život 
nad poměry, což muže nakonec 
buď odradilo, nebo se stali kom-
plici na její cestě k sebedestrukci. 
A to byl případ i jejího posledního 
milence, kterého hrál Petr Bláha, 
člen činohry Národního divadla 
v Brně. Ten byl v podstatě nako-
nec tím, jenž ji poslal do věčných 
lovišť. Sám jí totiž opatřil velké 
množství léků, které zpěvačka 
nekontrolovaně spolykala a její tělo 
si s takovou dávkou už nedokázalo 
poradit. Pár měsíců poté, co se za 
svého milence provdala, zemřela 
na předávkování. Bylo jí pouhých 
sedmačtyřicet let.

Navzdory této chmurné faktografi i byla však uvedená hra vtipná, pro-
tagonistka ji totiž prošpikovala někdy až drsným humorem. Jako tehdy, 
když nadopovaná zvracela z okna, na otázku Co to tam děláš? odpovědě-

la: „Krmím holuby. Někteří z nich 
budou za chvíli v kómatu.“

Diváky navíc Maciuchová mile 
překvapila tím, jak zdatná je zpě-
vačka. V inscenaci totiž poměrně 
náročné songy, jejichž nastudování 
se ujal Eduard Klezla, zpívala naži-
vo a v angličtině. V jejím podání tak 
zazněla úžasná skladba, ústřední 
píseň z veleúspěšného muzikálu 
Čaroděj ze země Oz „Somewhere 
Over The Rainbow“. Dílo získalo 
čtyři Oskary a pro Judy Garlan-
dovou byla role malé Dorotky její 
největší a nejslavnější. Nicméně 
další ovace jí v roce 1944 zajistila 
role ve filmu Setkáme se v St. 
Louis, do níž ji obsadil její tehdejší 
manžel Vincente Minnelli. S ním 
měla dceru Lizu, která bohužel, 
co se týče závislosti na drogách, 
kráčela ve šlépějích své matky. Judy 
Garlandová byla celkem pětkrát 
vdaná, měla ještě další dvě děti, 
dceru a syna Luftovy. Během svojí 
kariéry získala několik hereckých 
trofejí i cenu Grammy za album 
roku a nejlepší ženský hlas. Profe-
sionální dráhu odstartovala hodně 
brzy, již v sedmi letech zpívala se 
svými sestrami v pěvecké skupině. 
A protože měla krásný hlas, všimli 
si jí v Hollywoodu a nabídli hlav-
ní roli Dorotky ve fi lmové verzi 
již zmíněné pohádky Čaroděj ze 
země Oz. Úspěch byl mimořádný, 
z děvčete se přes noc stala hvězda. 
Nápor fi lmování, natáčení a zpívání 
v tak útlém věku byl ale nad její 
síly. A ani vlastní matka jí nepodala 
pomocnou ruku, naopak. „Nutila 

mě, abych si ty prášky vzala,“ posteskla si Judy Garlandová ústy Hany 
Maciuchové, „no a jsou lidé, kteří to zvládnou, a jsou lidé, kteří to ne-
zvládnou.“                                                                                 Iva Horká

S Miroslavem Mejzlíkem o hře
Jak jste se k této roli dostali?
Jsem v angažmá v Divadle Na zábradlí a s paní Maciuchovou se znám 

už řadu let a vždycky jsme toužili spolu v nějakém představení účinkovat. 
Studio dva provozuje právě různá představení – hlavně přehlídku Léto 
hereckých osobností, která probíhá v Praze přes prázdniny –, a potom 
většinou prémiérové produkce, tak jako naše představení Na konci duhy. 
To bylo uvedeno na letní scéně na Vyšehradě. V dalších sezonách s nimi 
zajíždí po republice, a pravidelně hráváme v Praze ve Švandově divadle. 
Když se režisér Jakub Maceček s Hankou Maciuchovou domlouvali na 
téhle roli, tak zkoumali, kdo by mohl hrát jejího partnera, toho klavíristu. 
Oslovili mě a já jsem nabídku velmi rád přijal.

Hrajete na klavír ve skutečnosti?
Kdysi jsem hrával, ale v inscenaci klavír nemáme, protože je to zájez-

dové představení, takže je to stylizované, máme malinký klavírek. Ale 
je pravda, že jsem chodil sedm let hrát na tento nástroj, ale bůhví, jak by 
to dneska dopadlo, kdybych si za něj sedl. 

Režisér tedy nepožadoval, abyste se předvedl jako virtuos?
Ne ne.                   
A jak se paní Maciuchová vypořádala s pěveckou rolí? 
Ona už zpívala v různých inscenacích, ale v tomhletom představení 

jsou velice náročné songy, protože jsou od Judy Garlandové. Han-
ka měla svého pedagoga na zpěv, na tyhlety písničky a myslím, že 
všechny překvapilo, jak bezvadně zpívá.     (Pokračování na straně 4.)

Hana Maciuchová ve Velkém Meziříčí.         Foto: Iva Horká
Miroslav Mejzlík jako pianista, Hana Maciuchová coby Judy Garlandová 
a Petr Bláha (vlevo) v roli jejího milence a pátého manžela.   Foto: Studio dva
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VYŠLA KNIHA POVÍDEK VELKOMEZIŘÍČSKÉHO RYBÁŘE

VYBERTE SI SVÉHO AUTORA

PŘÍSPĚVKY OD ČTENÁŘŮŘÁDKY NA NEDĚLI

(Pokračování ze strany 3.)
Jak dlouho tuto tragikomedii hrajete?
Představení mělo premiéru létě 2006 a máme za sebou 65 repríz. 
V Praze hrajeme tak jednou dvakrát do měsíce, jinak jsme mimo Prahu.
Čemu se ještě kromě divadla a seriálu Velmi křehké vztahy (VKV) 

věnujete?
Objevil jsem se kromě VKV jako šéf kriminálky v seriálu Anděl, 

kde hraji plukovníka Horáka. Největší objem mojí práce je samozřejmě 
v Divadle Na zábradlí, kde hraji pěkné role, například Bergmanovu 
Sarabandu a Ibsenovo Když my mrtví procitneme, u nás se to jmenuje 
Arnie má problém. Teď zkoušíme novu francouzskou hru, která bude mít 
českou premiéru s názvem My, hrdinové a děj se odehrává v divadelním 
zákulisí. Potom se též věnuji dabingu a rozhlasu.

Iva Horká

Herečka Hana Machiuchová
zpívala velkomeziříčským živě písničky 

Judy Garlandové

Touha je zázrak…
...zpívá Daniel Landa v písničce z fi lmu Kvaska. Prostě, když člověk 

po něčem touží a něco chce, tak je schopen toho dosáhnout i přes všech-
ny překážky. A ty mohou být opravdu různé. Nejzávažnější je, když 
překážkou jsou rodiče mladých lidi. Za měsíc budeme mít nový rok. 
Za dva měsíce v našich školách bude pololetí. Nejstarší žáci a studenti 
se budou muset rozhodnout co dál. Bohužel jejich představy o dalším 
vzdělávání jsou rozlišné než touhy rodičů. Co dělat? Hádat se? Nařizo-
vat? Utíkat od problému? Jít „přes mrtvolu“? A možná diskutovat a také 
svou osobou přesvědčit o svém nadání a schopnostech a docílit něčeho 
po čem toužíme?

Před několika málo týdny jedna z českých televizí vysílala skvělý 
britský fi lm režiséra Stephena Daldryho podle scénáře Lee Halla Billy 
Elliot. Billy je jedenáctiletý chlapec z hornické rodiny v severní Anglii. 
Matku už nemá a otec se starším bratrem pracují v dolech a mají sociální 
problémy. Billy chodí do boxu a jednoho dne ve vedlejší tělocvičně uvidí 
hodinu dívčí baletní školy. Tanec a hudba ho začnou přitahovat a zkusí si 
zacvičit s děvčaty. Učitelka baletu v něm ihned pozná pohybový talent 
a dovolí mu chodit na její lekce. Billy tanci úplně propadne a chodí tam 
místo boxu. Když se to dozví otec, je z toho skandál, protože tvrdí, že 
chlapi jako je Billyho otec a bratr nesnesou pomyšlení, že by jejich chlapec 
byl jako ti „teplouši“ z baletu. A tak Billy musí o uznání zápasit. Má ale 
silnou oporu v učitelce, která mu doporučí konkurz do Královské baletní 
školy a na ten ho tajně připravuje. Otec to ale stejně po čase zjistí. Billy ho 
tak nějak zlomí a přesvědčí ho, že na to má. Potom už otec rezignuje a jede 
s ním sám na konkurz. Billyho do školy vezmou a brzy udělá kariéru. 

Talent, touha, trochu odvahy, práce, pokora – to vede k cíli. V Polsku 
se říká „Chtít, znamená moci“. Tak mladí přátelé – DO TOHO! 

P. Lukasz Szendzielorz 

Dub v Nesměři vyhlásili za památný strom
Dokončení ze strany 1.) Nevadí mu 
ani to, že památný strom má potom 
podle dalšího ustanovení zákona 
základní ochranné pásmo ve tvaru 
kruhu o poloměru desetinásobku 
průměru kmene měřeného ve výši 
130 cm nad zemí, to je 8,28 metru, 
kromě bližší jižní hranice, kterou 
tvoří obvodová zeď rekreační chaty.

„V tomto pásmu není dovolena 
žádná pro památný strom škod-

livá činnost, například výstavba, 
terénní úpravy, odvodňování či 
chemizace. Veškeré zásahy lze 
provádět jen se souhlasem pří-
slušného orgánu ochrany přírody. 
Údržbu stromu hradí stát.“ dodal 
Pavel Kříž s tím, že v loňském roce 
vyhlásili za památný strom lípu 
v Pavlínově, jejíž stáří je odhado-
váno na tři sta let.

Iva Horká

Netradiční pohled na vzdálenou 
i tu teprve nedávnou historii Vel-
kého Meziříčí i České republiky od 
Rakouska-Uherska nabízí fi latelis-
tická výstava v Jupiter clubu. Mezi 
exponáty najdete razítka zaniklých 
poštoven i fotografi e zákoutí Vel-
kého Meziříčí, jak vypadala ještě 
v nedávné době, ale dnes bychom je 
hledali marně. Mladší návštěvníky 
osloví zejména barevné poštovní 
známky a především ty nejkrásnější 
z nich, které pro každý rok vybírá 
široká filatelistická obec. Mezi 
perličky výstavy patří bezesporu 

Od známek po erby
známky a razítka s anomáliemi 
z doby Rakouska-Uherska od roku 
1850, nebo fotografie předmětů, 
které se našly při rekonstrukci ulice 
Novosady v roce 2007. Na své si 
přijdou i znalci šlechtických rodů, 
které v historii velkomeziříčské 
panství vlastnily. Nejmladším vy-
stavovatelům, Vítovi a Davidovi 
Ševčíkovým, je teprve 9 a 11 let a na 
výstavu přispěli kolekcí známek 
s motivem ryb. Výstavu můžete 
navštívit ještě zítra 27. listopadu 
do 16 hodin.

Jitka Kočí

Výstavou vás provedou členové fi latelistického kroužku, na snímku Jaro-
slav Klepáč představuje kolekci zvolených nejkrásnějších známek od roku 
1993 do roku 2007.                                                           Foto: Jitka Kočí

Ocenili práci velitele
požární stanice Velká Bíteš

U příležitosti státního svátku 28. října byla ve čtvrtek 23. 10. v Praze 
v Trojském zámku předána ocenění Hasičského záchranného sboru ČR. 
Ministr vnitra a generální ředitel HZS ČR předal medaili Za věrnost I. 
stupně také veliteli stanice ve Velké Bíteši ppor. Miroslavu Matejovi. 
Vyznamenání je udělováno hasičům, kteří více než tři desetiletí plní 
vzorně svoje služební povinnosti. 

Bratr Miroslav Mateja se stal mladým hasičem v osmi letech. Členem 
SDH Křižínkov je od roku 1974, kde v letech 1982 až 1986 zastával funk-
ci velitele. Od roku 1986 až dosud zastává funkci preventisty a velitele 
družstva. Aktivně se po celou dobu zúčastňuje všech akcí pořádaných 
sborem. Od roku 1978 je instruktor okrsku a od roku 1994 člen okrs-
kového výboru, strojník okrsku od r. a hospodář okrsku od r. 2005. Je 
členem odborné rady velitelů při Okresním sdružení hasičů Žďár nad 
Sázavou. Ve dvaadvaceti letech se rozhodl, že se bude hasičské práci 
věnovat profesionálně. Jeho otec npor. Miroslav Mateja st. byl náčelník 
Okresní inspekce požární ochrany ve Žďáře nad Sázavou od 1. 9. 1971 do 
30. 6. 1976 a měl velký podíl na zřízení profesionální požární stanice ve 
Velké Bíteši. Dne 11. ledna 1978 požární sbor Velká Bíteš schválil přijetí 
nového placeného požárníka Miroslava Mateji. Od 1. srpna 1978 se stává 
zaměstnancem OVPÚ Žďár nad Sázavou. V roce 1979 se stal strojníkem 
v bítešské stanici. V létě vždycky přecházel k požárnímu útvaru Žďár nad 
Sázavou, kde reprezentoval v požárním sportu. Dělal to třináct let. V roce 
2000 byl jmenován do funkce velitele družstva PS Velká Bíteš. Po odchodu 
bývalého velitele stanice se od 1. ledna 2003 se stává velitelem požární 
stanice ve Velké Bíteši. (Pozvánka na naši akci je na straně 6.)       -sdh-

Dne 21. 11. 2008 jsme se rozlou-
čili v kostele sv. Mikuláše s naším 
dlouholetým spolupracovníkem, 
kolegou a dobrým přítelem, panem 
Oldřichem Sojkou. Loučení je 
vždy bolestné, obzvláště však bolí 
rozloučení navždy.

Zpráva o odchodu člověka, kte-
rý nám byl po léta blízký, působí 
jako náhlý studený stín. Všichni 
v zesnulém ztrácíme přítele. Věděli 
jsme a víme, že za jeho činy stálo 
vždy jediné přání: nasadit své síly 
ku prospěchu všech. Narodil se 
15. 11. 1939 v Brně. Po vystudování 

hry na housle na Státní konzervatoři Brno nastoupil v roce 1962 jako učitel 
na hudební školu ve Velkém Meziříčí. V roce 1972 převzal na této škole 
funkci ředitele po panu Zdeňku Snížkovi a působil v ní do roku 2004.

Během dvaatřicetiletého působení jako ředitel základní umělecké školy 
nám ukázal, jak má vypadat naplněný život. Je to život plný lásky, práce 
a péče. Pro každého měl vždy otevřené dveře, uměl poradit i pomoci.

A tak bych rád jménem spolupracovníků naší školy vyslovil slova díků. 
Děkujeme vám i za to, že jste byl vždy připraven pomoci radou i činem. 
Nezapomeneme na vás!       Martin Karásek, ředitel ZUŠ Velké Meziříčí

Pan ředitel základní umělecké 
školy Oldřich Sojka! Tak ho vidím 
a budu vidět já. Tento člověk odešel 
z tohoto pozemského života, ale 
zanechal v každém z nás trochu 
sebe. Žil pro svoji rodinu a pro práci, 
kterým obětoval celý život. Miloval 
rybaření a hudbu. Pan ředitel byl 
skromný člověk, který myslel více 
na ostatní jak na sebe. Chtěl, aby 
lidé netrpěli, snažil se jim pomoci 
ze všech sil i na úkor sebe. Byl to 
bojovník do poslední chvíle! Bojoval 
za školu, za učitele, za žáky, za rodi-
nu i nyní za svůj život. Nikdy nechtěl 

být moc vidět, aby se o něm moc 
mluvilo, chtěl být spíše nenápadný, 
neupozorňovat na sebe, ale svými 
činy tu bude neustále. Pro mě bude 
pan Oldřich Sojka motivací pro můj 
život. Rodině Sojkové a všem blíz-
kým přeji, aby jeho odchod nebyl dů-
vodem k zármutku, protože on svůj 
život opravdu prožil, kolikrát musel 
zatnout zuby a jít dál a vždycky šel, 
vždycky došel tam, kam chtěl. Dě-
kujeme pane řediteli Oldřichu Sojko 
za to, že jste tu byl s námi… 

S úctou k vám pane řediteli
Julie Kolářová

Lampionový průvod

V úterý 11. listopadu jste mohli vidět na náměstí spoustu světýlek, 
jelikož jsme svatomartinským lampionovým průvodem vítali zimu. Sníh 
se nám nepodařilo přivolat, ale Martin na koni přijel a přichystal si pro nás 
scénku, jakže vlastně vznikla legenda o Martinovi na bílém koni. Odmě-
nou každému dítku byla čokoládová podkovička a možnost se s koníkem 
či rytíři vyfotografovat. Domácí svatomartinské rohlíky, které upekly 
maminky, ocenila většina návštěvníků. Děkujeme těm, kteří přispěli na 
suroviny těchto dobrot. Celý program provázela společnost historického 
šermu TAS, beruška a culíkatá PIPI ze sdružení Delfín. Děkujeme pořa-
datelům a všem, kteří tuto akci podpořili třeba i svým příchodem. Těšíme 
se na další setkání s vámi, třeba při některých programech, které pro vás 
neustále připravujeme.                                                     -text a foto: kol-

Poprvé po svém zvolení se sešli 
18. listopadu noví členové Rady 
kraje Vysočina. První den v úřadě 
věnovali především seznámení se 
s chodem krajské instituce a vedou-
cími pracovníky krajských rezortů, 
organizačním záležitostem a škole-
ním bezpečnosti práce.

Odpoledne se plánovitě sešli 
v sídle kraje Vysočina předsedové 

Noví krajští radní poprvé otevřeli dveře
svých kanceláří

a místopředsedové politických 
stran zastoupených v novém Za-
stupitelstvu kraje Vysočina. „Na 
programu byla diskuze nad bu-
doucí podobou poradních orgánů 
rady a zastupitelstva – tedy výborů 
a komisí,“ uvedl hejtman Jiří Bě-
hounek.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí 
Krajského úřadu kraje Vysočina

Tradiční včelařská výstava ve Velké Bíteši
Z hlediska druhé snůšky se letos hovoří o nejhorším roce za posledních 

dvacet let. Velké ztráty včelstev a slabá snůška způsobily nedostatek 
medů, který mohou včelaři nabídnout k prodeji tak zvaně „ze dvora“. 
Samozřejmě tato situace má vliv i na cenu. V současné době se květové 
a smíšené medy prodávají v ceně okolo 100 Kč/kg. 

Z důvodu propagace včelařství v regionu a ve snaze získat nové včelaře 
pořádá Základní organizace včelařů ve Velké Bíteši tak jako v minulých 
letech včelařskou výstavu. Výstava bude otevřena od čtvrtka 4. 12. do 
úterý 9. 12. 2008 v Klubu kultury ve Velké Bíteši, Masarykovo nám. č. 
5. Výstava bude přístupna vždy od 9 do 17 hodin. Nabídka bude tradič-
ní – včelařské potřeby, včelí produkty, medové pečivo, svíčky z vosku, 
medovina, medové pivo atd. Na vaši účast se opět těší organizátoři, kteří 
školní mládeži i všem ostatním návštěvníkům rádi přiblíží tajuplný život 
a chov včel.                   Ing. Josef Janšta, předseda ZO ČSV Velká Bíteš

Nakladatelství Erika Praha vydalo před několika dny knihu próz zná-
mého velkomeziříčského rybáře Bohumíra Macháta, přáteli všeobecně 
přezdívaného Garri (a to podle někdejšího slavného brazilského fotbalisty 
Garrinchy). Toto velmi čtivé a zajímavé dílo obsahuje celkem 33 povídek 
a zdaleka není jen o rybách; je také o lidech, které znáte anebo jste znali. 
Každopádně se týká jak našeho města, tak zejména jeho širšího přírodního 
okolí. Osnovnou nití všech částí Mirkovy knížky je však pochopitelně 
rybařina a život ve vodě i kolem vody. Najdete v ní sobě známá místa 
u Oslavy, Balinky i jinde, ale také příhody, o kterých jste již jistě někdy 
slyšeli. Machátova kniha Ministerští pstruzi a jiné rybářské příběhy 
čerpá z autorových zkušeností a z jeho osobních zážitků – a zcela určitě 
se musí líbit jak vyznavačům Petrova cechu, tedy oněm u řeky, rybníka či 
přehrady věčně dřepícím „hastrmanům“ a „vydrám“, tak také pamětníkům 
a lokálním patriotům. Je to dílo také pro ty, kterým učarovala Rybářská 
knížka Jiřího Mahena, vzpomínkové prózy Oty Pavly anebo lyrické pří-
rodní povídky Stanislava Vodičky. Obálku knihy, na níž najdete fotografi i 
lovícího muškaře a pod titulem také barevnou kresbu pěkné štiky pod 
rybničním stavidlem, navrhl výtvarník Michal Houba. Ministerští pstruzi 
a jiné rybářské příběhy Bohumíra „Garriho“ Macháta jsou již v prodeji, 
ale pokud se právě na vás už nedostanou, můžete je obdržet i poštou na 
základě objednávky na adrese SPIRA, Horská 10, 460 14 Liberec (tel./
fax 485 114 134, mobil 602 441 126, e-mail: spira.lbc@volny.cz, webové 
stránky www.spira.cz). 

Názvy jednotlivých povídek prozrazovat předem nebudeme; snad jen té 
závěrečné, která se jmenuje „Návrat stříbrných princezen“ a je věnována 
ostroretkám v řece Oslavě – konkrétně ve stavech vybudovaných kdysi 
v kouzelném prostředí údolí Nesměř. 

„Rybařina je stará jako lidstvo samo. A ztracen je každý, kdo jí propad-
ne. Vodní hladina je přitažlivá jako magnet. Má tajemnou hypnotickou 
sílu a neomylně si přitáhne člověka se srdcem rybáře. Takový nešťastník 
si pošetile myslí, že loví ryby. Ve skutečnosti je sám uloven a připoután ke 
druhému konci svého prutu. Ta pouta jsou tak silná, že se z nich většinou 
nevymaní za celý život. A tak ho lze spatřit, jak vytrvale sedává u řek, 
rybníků a přehrad a rybářským prutem píše své příběhy na hladinu. Jsou 
to příběhy k smíchu, k pláči i k zlosti, vždycky napínavé a romantické, 
nikdy však nudné. A právě ty jsou v téhle knížce,“ píše se na zadní straně 
obálky. Dopřejte si v předvánočním čase příjemné počtení o něčem vám 
důvěrně známém a blízkém.

Smíme-li to prozradit: proslýchá se, že tato kniha nezůstane osamocena; 
Bohumír Machát již prý připravuje další, a to určitě neméně „šupinatou“… 
A jakpak by ne: vždyť pozoruhodně úspěšnou rybářkou je také jeho man-
želka...                                                                                 Vladimír Pařil

K dobré knize je třeba dobrých 
čtenářů, řekl francouzský spisova-
tel Victor Hugo. Naše knihovna má 
to štěstí, že dobré čtenáře má. A na-
víc: která knihovna se může chlubit 
tím, že v řadách čtenářů má i svého 
spisovatele? My už ano. V naklada-
telství Erika nedávno vyšla kniha 
povídek Ministerští pstruzi a jiné 
rybářské příběhy od našeho čte-
náře a velkomeziříčského občana 
Bohumíra Macháta. Kdo má rád 
rybářské povídky, s potěšením se 
začte do příběhů napínavých, ve-
selých, romantických, nikdy však 
nudných (viz vlevo). 

Spisovatelka Věra Nosková vyda-
la ve vlastním nakladatelství román 
Víme svý. Třetí volné pokračování 
příběhů dívky Pavly, s kterou jste se 
mohli již seznámit v dílech Berme, 
co je a Obsazeno. Hořký začátek se-
dmdesátých let prožívá Pavla v již-
ních Čechách, na maloměstě a v ne-
daleké vesnici. Líbezná krajina, ale 
lidé žijící střežením hranic a špe-
hováním téměř všech všemi. Víme 

svý je kniha o životním rozcestí, 
hledání snesitelného kompromisu, 
o životě v nepřátelském obklíčení 
ve zraněných a dosud nezahojených 
Sudetech, o lásce i pokušení. 

Po úspěchu Svatých kostí autorka 
Kathy Reichsová v knize Kosti 
v písku zpracovává další závažné 
a mediálně sledované téma a soudní 
antropoložku Temperance Bren-
nanovou staví do samého středu 
hrozivého mezinárodního komplotu. 
Mrtvých začíná přibývat. Tempe-
rance Brennanová je povolána do 
Jižní Karolíny, aby zaskočila za 
nesvědomitého kolegu a ujala se 
studentů letního archeologického 
kurzu, kteří pracují na vykopávkách 
starého indiánského pohřebiště 
na pobřeží. Když ovšem Tempe 
objeví mezi starověkými kostmi 
i kostru nedávno zemřelého člově-
ka, její dávná přítelkyně a místní 
koronerka Emma Rousseauová ji 
přemluví, aby se v Charlestonu 
zdržela a pomohla s vyšetřová-
ním.     J. Šumpelová (Pokr. příště.) 

Pravidelná nabídka knih
v Městské knihovně Velké Meziříčí

Za Oldřichem Sojkou



V kardiocentru, které je otevřeno na squashi si lze 
každý den zacvičit na stroji EFX a AMT.

Dnes více o stroji AMT.
Tento stroj je převratnou novinkou ve využití fi tness trenažérů. Na-

prosto unikátní pohyb dovoluje stoupat, kráčet, vyklusávat, běžet nebo 
skákat – prostě dělat to, na co máte chuť. Vhodný je pro váš osobitější 
a zábavnější kardi-
otrénik. Stroj AMT 
posky tuje úplné 
přizpůsobení potře-
bám uživatele, když 
dovoluje pohodlně 
nastavit délku kro-
ku a měnit cvičení 
v jakémkoliv bodě 
bez nutnosti měnit 
hodnoty na displeji. Na displeji jsou zaznamenávány hodnoty tlaku 
a úbytek kalorií.

Něco blíže k jednotlivým pohybům: 
Krátké kroky – pohyb podobný chůzi, zapojuje zvláště lýtkové a hýž-
ďové svaly.
Střední kroky – napodobuje běh, posiluje kolenní šlachy a hýžďové 
svalstvo.
Dlouhé kroky – podobné rychlému běhu, zapojuje celé tělo, ale bez 
nárazů.
Stoupání – podobné chůzi do schodů nebo výskoku, procvičí všechny 
svaly nohou, obzvláště hýžďové svaly, kyčelní ohýbače a lýtka.

Kardiotrenažéry AMT i EFX jsou zárukou kvalitního cvičení při do-
sažení maximálního kalorického výdeje a vyššího spalování tuků. Tímto 
pádem dosáhnete kvalitnějších výsledků rychleji a daleko přirozeněji.

Navštivte naše kardiocentrum, zacvičíte si, budete se cítit lépe, a to 
vše při poslechu hudby nebo sledování televizních pořadů, stroj AMT 
má každý svoji televizi.

Možno zakoupit pernamentku.                                                      -pi-
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Inzerujte ve Velkomeziříčsku!
vel ko me zi ricsko@vel ko me zi ricsko.cz

www.velkomeziricsko.cz

PODNIKATELSKÉ 
A HYPOTEČNÍ CENTRUM

 osobní půjčky bez ruč i te le 
do 200.000 Kč 

 máte příjem a nemůžete jej dolo-
žit? U nás vyřídíte úvěr od 18 do 
75 let.

 Také pro podnikatele a začínající 
podnikatele.

 podnikatelské úvěry do 3 milionů 
bez zajištění!

 rychlé vyřízení (FO i PO)
 hypotéky:

 na bydlení s nízkým úrokem
 Americké na auto, úhrada jiných 

půjček…
 bez doložení příjmů a faktur

 leasing
 auta, budovy, technologie

 poplatky neúčtujeme
Kancelář: Poříčí 11 (Dům zdraví), 

Velké Meziříčí
 Po 9–12 13–16 hodin,
 St 9–12 13–16 hodin

Jiné dny po telefonické doho-
dě s pí. Kolouchovou na tel.: 

777 873 810.
Volejte 566 521 783-4
nebo přímo sádky Horní Libochová 566 543 292.
Ověřená úprava: trup rozkrájet na 4–5 dílů, teplota uzení po celou 
dobu kolem 100 ºC, břišní partie napíchnout k odkapání tuku.

Velké Meziříčí, a. s.

Zboží výhradně v prodejně RACIO, ul. Novosady 32, Velké Meziříčí.

 – Dagmar Pospíšilová ve spolupráci s fi rmou

nabízí předvánoční prodej svých výrobků za AKČNÍ CENY
Rozinky 200 g prodejní cena  9,90 Kč
Kokos strouhaný 200 g prodejní cena  9,40 Kč
Mandle jádra volně 100 g prodejní cena  9,— Kč

Ceny platí od 19. 11. do 2. 12. 2008.

si vám dovolují nabídnout AKČNÍ CENY následujících výrobků

Velké Meziříčí, a. s. ve spolupráci s SD Jednota Velké Meziříčí

Arašídy v mléčné čokoládě 250 g prodejní cena 19,30 Kč
Arašídy pražené neloupané 400 g prodejní cena 25,90 Kč
Perličky s ovocnou příchutí 30 g prodejní cena 6,20 Kč

Ceny platí od 19. 11. do 2. 12. 2008.

KUCHAŘE / KUCHAŘKU
směnný provoz

PŘIJME
do pracovního poměru

Hotel Jelínkova vila a Malostránský pivovar, Třebíčská 342/10, Velké Meziříčí
Informace v recepci hotelu nebo u p. Vítka, tel. 724 250 315, e-mail: vitek@jelinkovavila.cz

Kontakt 608 853 147.

Nepůjde el. proud
Dne 26. 11. 2008 od 7.30 do 14.30 hodin ve Velkém Meziříčí.
Vypnutá oblast: odběratelská trafostanice Velké Meziříčí Komunál, 
ul. Karlov od křižovatky s ul. K Buči po odbočku na D. Radslavice.
Dne 4. 12. 2008 od 7.30 do 15.30 hodin v Mostištích.
Vypnutá oblast: odběratelská trafostanice Lavičky lom (č. 200393), od-
běratelská trafostanice Mostiště Mero (č. 201253), celá obec Mostiště.
Děkujeme za pochopení.                                                 -E.ON-

Zdenky Vorlové 21
Velké Meziříčí 
Telefon: 604 103 997
www.squashvm.cz

• plastová okna REHAU
• el. vrata a brány
• obklady, dlažby – prodej
• koupelny na klíč

Brněnská 201/11, Třebíč
Tel.: 568 820 425, 774 117 570, 777 117 570

www.az-kratochvil.cz

VĚŽNÁ, tel.: 566 567 146, 
606 484 571, http://porta.zde.cz

renovujeme interiérové dveře 
plastovými foliemi

rychlé a čisté řešení
původní jádro dveří zůstává

zachováno
široký výběr typů provedení

dveří
zavolejte nám, zašleme prospekt 

a ceník

Zubní pohotovost
29. 11. MUDr. Aleš Janoušek, U Hřiště 552, Měřín
30. 11. MUDr. Andrea Stalmachová, Vír 172

i se záznamem v registru.
Náměstí č. 84,

Velké Meziříčí – Stará pošta,
1. patro, ve dvoře,

vedle videopůjčovny.
Tel.: 732 127 926, 

731 971 917.

Kontakt: p. Procházková
tel.: 602 325 108

Dodáváme kompletní zařízení
vyvíječe páry, pračky,

sušičky, mandly,
žehličky, žehl. stoly a prkna.

●

Žaluzie,
sítě, rolety,
čalounění dveří.
Caha, tel.: 602 950 763.

I. esoterický obchod ve Velkém Meziříčí
Léčivé kameny

Výklad karet, snů, kole, věšteckých map,
Feng Shui poradenství, ochranné amulety,

vonné oleje, svíce…

U Brány – Komenského 2/20, tel. 603 184 919.
Otevřeno: 9–11, 14–16 hodin

Nabízíme: Mimo squashe od 14. listopadu i cvičení na kardi-
otrenažérech
Osvěžení na baru: 
Alko a nealko míchané nápoje
Horké nápoje, káva, koktejly…
Gambrinus, Plzeň
Něco malého na zub – pizza, ostatní pochutiny…
Pernamentky na squash a kardiotrenažéry (vhodné i jako vánoč-
ní dárek) – nyní slosovatelné
Po domluvě lze rezervovat i pro firemní a soukromé akce

Po, Út, Čt 14.00–22.00
St, Ne 10.00–22.00
Pá 14.00–24.00
So 10.00–24.00

na plný úvazek

pro rozvoz závodního stravo-
vání na zkrácený úvazek.

Tel.: 777 252 287, p. Jarušek.
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PRO DÁM • KOUPÍM • VYMÌNÍM

PRODEJNÍ VÝSTAVA 
VÝTVARNÝCH PRACÍ

Pronájem pozemků
Město Velké Meziříčí, zveřejňuje záměr pronájmu části pozemku parc. 

č. 3919/11 o výměře 45 m2, k. ú. Velké Meziříčí (VM), ulice Ke Třem 
křížům. Pronájem pozemku se zveřejňuje za účelem zahrádkářského 
využití. Dále zveřejňuje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2437/1 
o výměře 20 m2, k. ú. VM, autobusové nádraží. Pronájem pozemku se 
zveřejňuje za účelem komerčního využití.

Prodej pozemků
Město Velké Meziříčí zveřejňuje záměr prodeje pozemku parc. č. 2200/27 

o výměře 44 m2, k. ú. VM. Prodej pozemku se zveřejňuje za účelem majet-
kového vypořádání zastavěného pozemku vlastníku stavby. Dále zveřejňu-
je záměr prodeje části pozemku parc. č. 4657/1 o výměře asi 65 m2 (upřesní 
GP), k. ú. VM. Prodej pozemku se zveřejňuje za účelem rozšíření zahrady. 
Dále zveřejňuje záměr prodeje části pozemku parc. č. 5601/1 o výměře asi 
80 m2 (upřesní GP), k. ú. VM. Prodej pozemku se zveřejňuje za účelem 
rozšíření zázemí rodinných domů. Dále zveřejňuje záměr prodeje části 
pozemku parc. č. 3888/2 o výměře asi 85 m2 (upřesní GP), k. ú. VM, ulice 
K Novému světu. Prodej pozemku se zveřejňuje za účelem zarovnání ma-
jetkových hranic. Dále zveřejňuje záměr prodeje pozemku parc. č. 5280/62 
o výměře 221 m2, k. ú. VM, průmyslová zóna „Jidášky“. Prodej pozemku 
se zveřejňuje za účelem rozšíření stavebního místa v průmyslové zóně.

Bližší informace budou podány na MÚ Velké Meziříčí, oddělení 
majetkoprávní.

Zveřejnění 20. 11. 2008            Ing. František Bradáč, starosta města  

Přijďte na výstavu do Galerie synagoga
V současné době probíhá v Galerii synagoga poslední letošní výstava, 

která nese název Cesty domů. K vidění jsou obrazy Ivany Hladíkové, 
paličkované šperky a koláže její sestry Aliny Jaškové a grafi ky Jakuba 
Jaška (syna Aliny Jaškové).

Tato „rodinná“ výstava bude k vidění do neděle 30. listopadu, poté 
bude Galerie synagoga na několik týdnů pro veřejnost uzavřena. Na nové 
výstavy se můžete těšit opět v příštím roce.

Děkujeme všem, kteří si v letošním roce našli do Galerie synagoga 
cestu, a těšíme se na viděnou s vámi v roce 2009!

Prodám
■ Prase, asi 150 kg, v živém – půl-
kách po 40. Tel.: 606 806 962.
■ Ford Tranzit 280 T 2.0 Dura-
torq. Najeto 218 tis. km, r. v. 2001, ve 
velmi dobrém stavu, po STK. Cena 
145 tis.Kč + DPH. Tel. 777 252 287.
■ Škodu Favorit, r. v. 1990, STK 
08/2010, garážovaný. Cena doho-
dou. Tel.: 777 639 173.
■ Nové plné červené cihly, 2.000 
ks za 5 Kč/ks, i menší množství. 
Tel.: 739 909 898.
■ Obývací stěnu, velmi levně. Tel.: 
776 776 050.
■ Nový protektor na disku na Š 100 
za 300 Kč a projekční plátno 185×135 
cm za 200 Kč. Tel.: 776 739 398.
■ Zimní kola Barum na Ford 
Escort, 7 mm vzorek, 4 ks, cena 
2.000 Kč. Tel.: 603 719 622.
■ Sedací soupravu s úložným 
prostorem (pětidílná rohová sesta-
va), cena 1.500 Kč (nebo jednotlivé 
křeslo 300 Kč). Jednobarevnou 
polohovací válenku (v pěkném 
stavu, s úložným prostorem), cena 
1.999 Kč. Tel.: 602 743 988.
■ Interiérové dveře dýhované, 
dub ¾ prosklené 80 cm, pravé 
3 ks a plné 60 cm levé 2 ks. Romo 
pračka i se ždímačkou. Kufříkový 
psací stroj Consult. Vše ve velmi 
dobrém stavu. Cena dohodou. Tel. 
po 19.30 h 566 521 043.
■ Telata jalovičky, různé stáří, 
černé i červené. Brambory salátové, 
cena 5 Kč/1 kg. Tel.: 566 521 884.
■ Rozkládací přenosnou postýl-
ku Apollo – závěsné lůžko, přeba-
lovací pult, vibrace, světlo, melodie. 
Tel.: 606 738 265.
■ Škodu Favorit 136 L, r. v. 1989, 
STK 2/2009, naj. 170 000 km, zá-
věs, baterie 1 rok stará, zimní pneu, 
cena 4.000 Kč. Tel.: 737 121 985.
■ Daewo Matiz, r. v. 2000, oranžo-
vá metalíza, najeto 97.000 km, cena 
35.000 Kč. Tel.: 603 293 900.

■ Dveře vchodové plasto-
vé vč. zárubně, bílé a hnědé 
z neuskutečněné stavby. Sleva 
z PC, dopravu zajistím zdar-
ma. Tel.: 777 106 709.

■ Funkční plynový kotel Mora. 
Levně. Tel.: 602 482 437.
■ Patnáct let staré venkovní dve-
ře L 195×90 a zárubně, 1.500 Kč. 
Motor 380 V 6,5 kW, 2800 ot./min 
s čerpadlem před opravou 1.900 Kč. 
Elektrickou troubu nepoužívaná 
500 Kč. Tel. večer 566 523 759.
■ Konzumní brambory, zn. Lau-
ra. 1 kg/5 Kč. Tel.: 566 543 804.
■ Š 120 L, r. v. 1983, STK do 5/10. 
Zachovalá, garážovaná, nové před-
ní blatníky a čelo. Tažné zařízení. 
Cena dohodou. Tel.: 566 543 604, 
605 299 916.
■ Červené, žlutomasé brambory. 
Cena 5 Kč/kg. Tel.: 737 916 835.
■ BMW 318i , 77 kW, TP do 
9/2010, el. stahování oken, elektro-

ny + zimní pneumatiky, nová aku 
baterie, přetěsněný motor, nový 
výfuk, po generální opravě přední 
nápravy. Cena 12.000 Kč – dohoda 
možná. Tel.: 606 877 478.
Koupím
■ Šicí šlapací stroj Phonyx nebo 
Singer, kovadlinu, starou vzdu-
chovku. Tel.: 776 894 574.
■ Skříňový nástavec, typ univer-
zál, š 100, h. 60. Tel.: 736 283 980.
■ Nárazník na Peugeot 406. Na-
bídněte. Tel.: 724 607 768.
■ Staré lahve od piva a sodovek 
s litými nápisy. Tel.: 607 757 590, 
slahev@seznam.cz.
■ Velmi dobře zaplatím věci po 
německé armádě, pocházející 
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.
■ Řády, medaile, vyznamenání, sta-
ré odznaky, mince, bankovky, staré 
zbraně, pušky, pistole, šavle, kordy, 
dýky, vysouvací nože i neúplné. Dě-
kuji za zavolání. Tel.: 723 531 154.
■ Z pozůstalostí, chalup či půd od-
koupím veškerý starý nábytek z tvr-
dého nebo měkkého dřeva do roku 
1950. Dále nábytek z chromových 
ohýbaných trubek, stará rádia, hodi-
ny, hračky, housle, porcelán, obrazy 
a jiné starožitné věci. Platba hotově, 
slušné jednání, odvoz zajištěn. Tel.: 
724 033 733, p. Adámek.1 902.
Nemovitosti
■ Koupíme byt kdekoliv ve Vel-
kém Meziříčí. Platba hotově. Tel.: 
731 508 270.
■ Mladá rodina koupí rodinný 
domek ve Vel. Meziříčí, i k rekon-
strukci. Tel.: 776 584 310.

■ Prodám RD se zahradou 
v Měříně. Sítě, 6 místn., cena 
1,865mil. Kč. RK NEVOLAT. 
Tel.: 602 948 306.

■ Koupíme rodinný dům ve V. 
Meziříčí a okolí. Platba hotově. Tel.: 
731 508 270.
Pronájem
■ Pronajmu v rodinném době byt 
2+1 dlouhodobě. Tel.: 603 990 823.

■ Pronajmu byt 3+1, částečně 
zařízený, ve Velkém Meziříčí. Tel.: 
603 486 666.
■ Pronajmu garsonku ve Velkém 
Meziříčí, volná od 1. 12. 2008, vo-
lejte po 16. hodině. Tel.: 732 411 587.
■ Pronájem v rodinném domě, V. 
Meziříčí. Tel.: 604 419 483.
■ Pronajmu byt 2+1 ve V. Mezi-
říčí, na ul. Krškova. Volný od 1. 12. 
2008. Tel.: 777 734 530.
■ Hledám pronájem nebo koupi 
garsonky ve Velkém Meziříčí. Tel.: 
604 952 990.
■ Pronajmu garáž, Františkov, 
VM. Tel.: 721 969 905.
■ Nabízím ubytování ve dvoulůž-
kových pokojích, vybavená kuchy-
ně včetně nádobí, koupelna, WC 
– společné. Mob.: 723 531 154.
Různé
■ Hledáme třetího spolucestující-
ho na šestidenní autokarový zájezd 
do Holandska (květinové korzo). 
Termín od 23. 4. do 28. 4. 2009. 
Cena po slevě 4.500 Kč. V případě 
zájmu volejte 603 769 369. 
■ Muž, 33 let, 170 cm, 75 kg, 
hledá dívku ve věku od 25 do 35 let 
pro krásný a trvalý vztah naplněný 
láskou a vzájemnou důvěrou. Jedno 
dítě není překážkou. Zn. Důvěra. 
Tel.: 773 925 243.

žáků Základní školy speciální
a Praktické školy Březejc 
1.–21. prosince 2008

»malované hedvábí, tkané a textilní výrobky«
»keramika, aranžmá z přírodních materiálů«
v kavárně v Passage IMCA
Náměstí 12/14 (vedle knihkupectví)
Výtěžek z prodeje bude využit
na nákup materiálu pro pracovní
činnosti a výtvarnou tvorbu dětí.
Finančně podpořeno
krajem Vysočina v rámci projektu
„AKTIVNĚ PRO ZDRAVÍ“
Otevřeno:
Po–Čt  8.30–20.30 hodin
Pá–So  8.30–12, 15– 23 hodin
Ne 14–21 hodin

■ 32/170 hledá dívku na vážný 
vztah, která ráda chodí na plesy 
a podobné akce (23–30 let), 1 malé 
dítě nevadí. Nekuřačka. Vel. Me-
ziříčí a okolí. Tel. po 17. hodině 
607 655 350.

■ Nabízím pořez kulatiny mo-
bilním katrem. Prodám dvě 10 
metrové kolejnice. Informace na 
tel. 774 508 404.
■  Na u č í m  n ě m č i n u .  Te l . : 
737 439 784.

Restaurace McDonald’s Měřín rozšiřuje

tým zaměstnanců na plný úvazek 
a plný zkrácený úvazek

Nabízíme
■ Hrubý měsíční příjem 

13.500 Kč
■ Profesní rozvoj a s ním 

pravidelné navyšová-
ní mzdy

■ Práci ve výborném kolek-
tivu

■ Pravidelné motivační akce
■ Měsíční příspěvek na uni-

formu a stravné
Informace na tel.: 566 544 482

Požadujeme
■ Chuť učit se novým věcem
■ Práce ve směnném pro-

vozu

OKÉNKO KRAJE II
Hledá se sestra roku 2008

Redakce odborného časopisu Sestra vyhlásila už IX. ročník soutěže 
Sestra roku. Hledá se v ní „nejlepší“ zdravotní sestra ve třech kategoriích 
– Sestra v nemocniční a ambulantní péči, Sestra v sociální péči a Sestra 
ve výzkumu a vzdělávání. Navíc je každoročně udělována Čestná cena 
za celoživotní dílo v ošetřovatelství. Přihlaste svou kandidátku nebo 
kandidáta a pomozte mu získat toto prestižní ocenění!

Soutěž je určena všem sestrám, porodním asistentkám, sestrám domácí 
a sociální péče i dalším nelékařským zdravotním pracovníkům. Kandidáty 
na ocenění Sestra roku mohou navrhovat jak jejich kolegové, nadřízení 
a lékaři tak i zástupci odborných společností a pacienti. Formulář spolu 
s důležitým motivačním dopisem zašlete na adresu časopisu Sestra 
nejpozději do 5. prosince 2008. Formulář včetně podrobných pravidel 
soutěže naleznete na webových stránkách soutěže www.sestraroku.cz, 
v odborném časopise Sestra a ve Zdravotnických novinách.

Při hledání vítěze se bude posuzovat zejména nadstandardní přístup 
při zvládání náročných situací, vykonání výjimečného činu v každodenní 
ošetřovatelské praxi nebo aktivity směřující ke zkvalitňování vzděláva-
cího systému v oblasti zdravotnictví a ošetřovatelství.                      -neu-

Přivaděč na dálnici D1 byl neprůjezdný
V ranních hodinách ve čtvrtek 20. listopadu byla na krajské operační a 

informační středisko HZS sboru Vysočina ohlášena dopravní nehoda na 
přivaděči na dálnici D1 – komunikace I/38 – Havlíčkův Brod-Jihlava. Při 
střetu kamionu s traktorem nebyl nikdo zraněn, havarovaná vozidla však 
zablokovala zcela komunikaci ve směru na Jihlavu. Z vlečky traktoru se 
na vozovku vysypal náklad brambor. Hasiči zajistili havarovaná vozidla 
proti požáru a z havarovaného kamionu přečerpali naftu. Několik minut 
po desáté hodině dopolední byla vozidla z komunikace odtažena. -mus-

Sbor dobrovolných hasičů
Velká Bíteš zve na 

která proběhne 27. prosince 2008 
v 7.30 hodin na požární zbrojnici.
Nabídka:
► zabijačková polévka,
► čerstvé jitrnice a jelítka,
► teplý ovar,
► tlačenka a jiné zabijačkové 

speciality,
► možnost zakoupení sádla 

a masa.
Srdečně zve výbor 

SDH Velká Bíteš

NÁBYTEK NEKO VÁM PÍŠE
VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ…
a v kuchyňském studiu NEKO bude zase pečení…

Předvánoční atmosféru si přijďte vychutnat
1. a 2. prosince 2008

do Nábytku NEKO na náměstí ve Velkém Meziříčí, zavoní tady nejen
perníčky, vánočka, cukroví, ale také punč, čaj s citronem a káva.
Navštíví nás zástupce značky FAGOR , který vás seznámí
s novinkami na trhu, rád vám vysvětlí, v čem spočívá například 
funkce pyrolýzy a teleskopického vysunutí plechu u vestavěných 
trub, výhody indukční varné desky a ochotně vám odpoví na vaše 

případné dotazy. 
Při objednání spotřebičů v tomto týdnu vám bude poskytnuta sleva.

Na vystavené spotřebiče bude nabídnuta zajímavá cena. 

O úspěchu bítešských hasičů 
čtěte na straně 4.
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STOLNÍ TENIS ŠACHY

HOKEJ

HOKEJ

HOKEJ – MLÁDEŽHÁZENÁ – MLÁDEŽ
Odchovanec HHK Velké Meziříčí 
Pavel Zacha spěje se svým ho-
kejovým týmem k historickému 
úspěchu: 1 000 dnů bez prohry! 
Podaří se to ?
Sedmá třída Komety GR prohrá-
la naposledy oficiální utkání na 
mistrovství republiky 4. tříd ve 
Vítkovicích 9. dubna 2006 v utkání 
se Spartou v poměru 3:7. Od té doby 
nenašla přemožitele v žádném ligo-
vém utkání, barážovém zápase ani 
na závěrečném turnaji mistrovství 
republiky. Pokud by vítězné tažení 
vydrželo celý tento kalendářní rok, 
potom by bylo možné oslavit 2. led-
na 2009 neuvěřitelných 1000 dnů 
bez prohry v ofi ciálním zápase.
Naposledy se Kometa GR utkala 
v pondělí 17. listopadu se SPAR-
TOU Praha. Výsledek: Kometa – 
Sparta 5:3. Tak jako Sparta vévodí 
české části ligy a suverénně vede 
tabulku, tak i Kometa Group, 
nejúspěšnější český mládežnický 
hokejový tým posledních let, nemá 
konkurenci na Moravě a vede tuto 
část ligy bez ztráty bodu. Na utkání 
na neutrální půdu do Humpolce 
přicestovali kromě hráčů a jejich 
doprovodu také trenéři z okolí, 
aby zhlédli vrcholnou hokejovou 
podívanou v této věkové kategorii. 
Nelitovali! Nechyběl ani František 
Musil. Ten je pověřen sestavením 
čs. výběru na neofi ciální mistrov-
ství světa 7. tříd, které tradičně 
proběhne v únoru příštího roku 
v Québecu v Kanadě. Ten nešetřil 
chválou na adresu hráčů z Brna, 
kteří podle jeho slov výkonnostně 
odskočili zbytku republiky a jejichž 
rychlá, kombinační a tvrdá hra je 
přesně podle gusta tohoto hokejo-
vého internacionála. 
Je to sice jenom číslo, ale pokud si 
uvědomíme, že k dosažení podobné 
mety, tisíc dnů neprohrát ofi ciální 
zápas, musíte vyhrát dvakrát mis-
trovství republiky v řadě a k tomu 
ještě skoro tři sezony nezaváhat v je-
diném ligovém utkání. Je naprosto 
jasné, že probíhá něco, co se nevidí 
každý den. Že jde o událost stojící 
řádově výše než je titul mistrů ČR.
Je jenom škoda, že nemáme žádnou 
informaci ani porovnání, zda někdy 

Podaří se tisíc dnů neprohrát?
něco podobného bylo nějakým mlá-
dežnickým týmem dosaženo a o jak 
dlouhou sérii šlo. 
O způsobu eventuálního ocenění, 
odměny nebo akce pro tým, pokud 
nezaváhá ve zbývajících dnech 
roku 2008, ještě není defi nitivně 
rozhodnuto, ale kompetentní lidé 
v čele s předsedou Komety se už 
touto věcí zabývají.
Proč je tato událost prezentována 
na stránkách Velkomeziříčska? 
Výraznou osobností v týmu dvojná-
sobných mistrů republiky Komety 
Brno je místní odchovanec Pavel 
Zacha z Velkého Meziříčí. Jeho roli 
v týmu není třeba obsáhle komento-
vat. Stačí sdělení základních údajů 
ze statistik: 
1. jde o nejmladšího hráče týmu
2. vedoucího hráče kanadského 

bodování týmu v přípravných 
i ligových zápasech

3. hráče s největším počtem gólo-
vých asistencí 

4. největším počtem plusových 
bodů

5. nejvyšší úspěšností na vhazo-
vání

6. centrem prvního útoku.
Tyto údaje dokazují dobrou práci 
s hokejovou mládeží v našem městě. 
Svědčí o tom, že z místní hokejové 
líhně mohou vzejít elitní hráči na 
celorepublikové úrovni, pokud jsou 
ochotni na sobě poctivě pracovat. 
Jaké jsou cíle odchovance HHK pro 
tuto sezonu? V první řadě vyhrát 
ligovou soutěž a postoupit na mis-
trovství republiky, kde by byl opět 
na pořadu dne jediný cíl. Vyhrát toto 
mistrovství potřetí v řadě. Pro naše-
ho odchovance by to znamenalo už 
čtvrtý titul v řadě bez přerušení.
Mezi osobní cíle pro tuto sezonu 
patří určitě přední místo ve statisti-
kách mistrovského týmu. Dále pro-
sazení se do prvního týmu čs. výbě-
ru do Kanady na příští rok, kam by 
se Pavel event. mohl prosadit jako 
o rok mladší hráč. Čekají ho též me-
zinárodní turnaje v ČR, dále v Ra-
kousku, Rusku, Švýcarsku a USA. 
Více informací k hráči i jednot-
livým tématům je možné najít na 
adrese: www.zacha-hokej.cz.

Pavel Zacha st.

HHK VM B – TJ Náměšť n. Osl. 
3:7 (0:2; 1:3; 2:2)
Rozhodčí: Babák, Toman. Poměr 
střel: 24:41. Branky HHK V. Me-
ziříčí B: 32. Malec (Vrána), 44. 
Šlapal (Malec), 55. Malec (Navrátil 
R.) Branky TJ Náměšť: 14. Str-
nad (Winkler), 19. Sázavský, 29. 
Pokorný (Čada M.), 35. Sázavský 
(Pokorný), 40. Tóth (Sázavský), 47. 
Franěk Petr, 58. Franěk Petr (Tóth). 
Vyloučení: 8:3, využití 1:3
Utkání začala obě mužstva v rych-
lém tempu. Bylo vidět, že se všichni 
budou snažit hrát hlavně dopředu. 
Hosté se svými zkušenostmi z kraj-
ského přeboru ovšem předváděli 
kombinačnější a jednodušší hokej, 
který vyústil ve dvě branky v naší 
síti. Naši hokejisté se sice také sna-
žili o útočnou hru, ale jejich akce 
postrádaly vhodný moment přihráv-
ky a z toho plynoucí chyby. Naděje 
svitla v polovině druhé třetiny, kdy 
se nám podařili snížit na 1:3 a poté 
zatlačit soupeře aspoň na chvíli 

před jejich branku. To ovšem trvalo 
necelé čtyři minuty, kdy po chybné 
rozehrávce z vlastního pásma zůstal 
ležet puk před naší brankou a for-
čekující útočník Náměště už věděl 
kam ho zasunout. A když v poslední 
minutě druhé třetiny hosté přidali 
pátý gól, bylo o výsledku prakticky 
rozhodnuto. Ve třetí části náměšťští 
hráli už jenom to, co potřebovali, 
což jsme jim umožnili častým vy-
lučováním. Plusem našich hokejistů 
bylo, že i přes nepříznivý stav a čtyři 
oslabení nepřestali hrát a bojovným 
výkonem dokázali udržet skóre na 
přijatelném stavu. Náměšť byla po 
celý zápas sehranějším a lepším 
týmem, který prostě v sobotu nebyl 
k poražení.
Sestava V. Meziříčí: Komínek (40. 
Štourač) – Kudláček M., Invald – 
Peterka, Bradáč – Šlapal, Kudláček 
J., Martinec – Chatrný, Vrána, Ma-
lec – Šoukal, Tůma, Navrátil R. 
Příští utkání se hraje doma na ZS 
v neděli v 18.00 s SK Mostiště.
Výsledky ostatních zápasů: HC 
Křižanov – SK Mostiště 2:6     -ht-

Mladší žákyně po výborných 
výkonech bronzové

Na přípravném turnaji – VI. roč-
níku Memoriálu Milana Příhonov-
ského, který ve dnech 14.–16. 11. 
pořádal SK HC Železárny Veselí 
nad Moravou se skvěle předvedly 
velkomeziříčské mladší žákyně. 
Velmi dobrou úroveň třídenní 
akce okořenily svoji účastí i dva 
mládežnické celky ze Slovenské 
republiky. Naše děvčata pro-
šla základní skupinou díky dobře 
organizované defenzivě a efektivní 
útočné hře pouze se ztrátou jedi-
ného bodu za remízu s domácím 
celkem. Ve fi nálové skupině pak 
podlehly nejtěsnějším rozdílem 
pouze družstvu Velká nad Velič-
kou a naopak jako jediné doká-
zaly v závěrečném utkání turnaje 
porazit do té doby suverénní celek 
Slávie Praha. V celkovém hodno-
cení se pak naše děvčata mohla 
radovat z bronzových medailí. 
Úspěšný tým se opíral o spolupráci 
spojek Markéty Partlové, Hany 
Kratochvílové a Kateřiny Studené, 
které doplňovala na postu pivota 
Soňa Kravalová a podporovala na 
křídle Klára Sedláčková. Jistotou 
týmu byla brankářka Veronika 
Syptáková. 
Výsledky základní skupina: So-
kol VM – Veselí nad Moravou 
8:8, – Otrokovice 16:1, – Písek 
9:5, – Brezová pod Bradlom 9:8, – 
Vršovice 10:5. 
Skupina o 1.–4. místo: Sokol VM 
– Slávia Praha 12:10, – Velká nad 
Veličkou 6:7. 
Celkové pořadí: 1. Slávia Praha, 
2. Velká nad Veličkou, 3. Velké 
Meziříčí, 4. Veselí nad Moravou, 
5. ZŠ Tylova Písek, 6. Kunovice, 
7. Otrokovice, 8. Písek, 9. Praha 
Háje, 10. Bytča, 11. Brezová pod 
Bradlom, 12. Praha Vršovice. 
Hrály: Syptáková Veronika – Kra-
tochvílová Hana (32), Partlová 
Markéta (21), Studená Kateřina 
(12), Sedláčková Klára (3), Dole-
žalová Romana (2), Rosová Terezie, 
Bačová Soňa, Koudelová Tereza, 

Janečková Denisa, Matoušková 
Eva, Kopečková Kateřina, Krava-
lová Soňa. Trenérky Kratochvílová 
Olga, Partlová Edita. 

Pozvánka do sportovní haly 
za Světlou:

neděle 30. 11.: 9.00–15.00 hodin 
soutěžní turnaj Východočeské 
divize mladších žákyň, účastníci: 
Havlíčkův Brod, Pardubice, Le-
deč nad Sázavou, Velké Meziříčí 
A, B.                                      

-záv-
Divize mladší žáci

KP Brno – Sokol VM 7:7, 16:12 
(7:6), nájezdy 11:9
V závěrečném utkání podzimní 
části dokázali naši hráči získat bod 
za souboj osobních obran. Ostatní 
části konfrontace sil s prvoligovou 
mládežnickou základnou byly již 
plně v režii brněnských hráčů, kteří 
dokázali plně využít svoji fyzickou 
převahu. 
Hráli: Macoun F. – Veselý J. (10), 
Lečbych J. (3), Pavliš D. (2), Holub 
J. (2), Fiala M. (1), Janíček M., 
Stupka T., Drápela V., Svoboda F., 
Sobotka J. Trenér Janíček. 

Divize starší žáci
KP Brno – Sokol VM 24:25 
(14:13)
V prvním poločase velmi vyrov-
naného souboje si domácí celek 
držel nejtěsnější vedení. Druhý 
poločas začali aktivněji Velko-
meziříčští a po sérii rychlých akcí 
„odskočili“ na dvoubrankový 
rozdíl (16:18,19:22). Domácí celek 
zmobilizoval síly, gólově potrestal 
defenzivní chyby našich a otočil 
nepříznivý poměr ve svůj prospěch 
(23:22). V dramatickém závěru 
se podařilo svěřencům trenéra 
Martina Janíčka uhájit nejtěsnější 
náskok a s podzimní části divizní 
soutěže se tak loučí cenným ví-
tězstvím. 
Hráli: Brabec J. – Svoboda J. (12), 
Pospíšil M. (4), Veselý J. (3), Jurá-
nek J. (3), Pavliš D. (2), Lečbych J. 
(1), Horák P., Janíček M., Fiala M., 
Holub J. Trenér Janíček.      

 -záv-

Stolní tenis na velkomeziříčsku
Krajský přebor 1. třídy,

6. a 7. kolo
Třešť – V. Meziříčí 10:3
Jihlava B – V. Meziříčí 10:5
Tabulka krajského přeboru 1. tří-
dy po 7 kolech
 1. Světlá A 7 7 0 0 70:26 21
 2. Rovečné A 7 5 1 1 65:34 18
 3. Ledeč A 7 5 0 2 55:51 17
 4. Třešť A 7 5 0 2 63:40 17
 5. Chotěboř B 7 3 2 2 60:49 15
 6. Humpolec A 7 2 4 1 59:51 15
 7. TJ Žďár B 7 3 0 4 50:53 13
 8. Nížkov A 7 2 2 3 56:51 13
 9. Jihlava B 7 2 1 4 51:57 12
10. V. Meziřičí A 7 2 0 5 36:58 11
11. Přibyslav A 7 1 0 6 18:62  9
12. Rouchovany A 7 0 0 7 19:70  7

Krajský přebor 3. třídy,
6. a 7. kolo

Žďár D – Lhotky 6:10
N. Město – Lhotky 10:4
Oslavice – H. Brod B 3:10
Oslavice – Chotěboř D 4:10

Tabulka krajského přeboru
3. třídy po 7 kolech

 1. Jemnice A 7 7 0 0 70:27 21
 2. H. Brod B 7 6 1 0 69:41 20
 3. Nové Město A 7 6 0 1 68:38 19
 4. Panská Lhota A 7 4 1 2 56:51 16
 5. Pacov A 7 3 1 3 55:55 14
 6. Lhotky A 7 3 1 3 55:58 14
 7. TJ Žďár D 7 3 0 4 44:63 13
 8. Pelhřimov C 7 3 0 4 56:48 13
 9. Chmelná B 7 2 1 4 50:60 12
10. Chotěboř D 7 2 0 5 43:58 11
11. Polnička A 7 0 1 6 45:69  8
12. Oslavice A 7 0 0 7 27:70  7
Okresní přebor 1. třídy, 5. kolo

V. Meziříčí B – Fryšava nehlášeno
Okresní přebor 2. třídy, 5. kolo

Oslavice B – Lhotky B 6:12
Netín – Řečice 12:6
Vojnův Městec B – V. Meziříčí 
C 12:6

Okresní přebor 3. třídy, 5. kolo
Netín B – Žďár F 9:9
Uhřínov – V. Bíteš C 1:17
Okresní přebor 4. třídy, 5. kolo

Polnička B – Netín C 12:6
Vepřová – D. Heřmanice 16:2
Lhotky C – Poděšín C 13:5
Okresní přebor 5. třídy, 5. kolo

Nížkov D – Lhotky D 15:3
Nové Dvory B – Oslavice C 5:13

Okresní soutěž sk. B, 5. kolo
Bory – Orel N. Město 4:14
Uhřínov B – D. Heřmanice B 
nehlášeno
Lhotky E – Vlkov 4:14             -pl-

Okresní přebor II. třídy
SK Sokol Lhotky B – TJ Netín 
A 13:5
Sestava Lhotky: Procházka 4,5, Ve-
čeřa 4,5, Doubek 2,5, Musil 1,5

Okresní přebor IV. třídy
SK Sokol Lhotky C – TJ Poděšín 
C 13:5
Sestava Lhotky: Dufek 4,5, Rössler 
3,5, Krčál 2,5, Svoboda 2,5
KST Borovnice A – SK Sokol 
Lhotky C 10:8
Sestava Lhotky: Svoboda 3, Dufek 
2, Krčál 2, Rössler 1

Okresní přebor V. třídy
SK Sokol Lhotky D – TJ Sokol 
Doubravník 15:3
Sestava Lhotky: Nevrtal T. 4,5, 
Šoukal 4,5, Hladík 3,5, Špaček 2,5

Okresní soutěž
SK Sokol Lhotky E – SK D. Heř-
manice B 0:18
Sestava Lhotky: Holubář, Kupka 
M., Kupka V., Marek

-ach-
STOLNÍ TENIS Oslavice

SK Nové Dvory A – TK Oslavice 
B 12:6
Celkový výsledek 41:29 sad
TK Oslavice: Klusáček 1, Brabec 1, 
Šoukal 4, Trutna 0                 -šou-

Dorost HHK prohrál
s Hodonínem

HHK VM – SHKM Hodonín 3:6 
(1:3, 1:2, 1:1)
V dalším utkání jsme přivítali další 
celek z čela tabulky, loni ještě ligový 
Hodonín. Hosté se ujali vedení již 
ve 3. minutě. Hned z protiútoku 
jsme vyrovnali. Hosté byli ovšem 
nadále lepší, při našem zbytečném 
vyloučení šli do vedení a v poslední 
minutě první třetiny potrestali naši 
chybu na obranné modré další bran-
kou. V úvodu druhé části přidali 
další branky a kontrolovali zápas. 
V samém závěru třetiny na sebe 
ještě upozornili hráči třetího útoku, 
kdy po pohledné akci vstřelil Burian 
náš gól a ještě před přestávkou trefi l 
tyč soupeřovi branky. V úvodu 
třetí části jsme hráli v oslabení, ve 
kterém ujela dvojice Burian, Smej-
kal a druhý jmenovaný perfektně 
zakončil přečíslení 2–1 a snižoval 
na 3:5. Hosté ale zanedlouho opět 
využili naši hrubou chybu, za bran-
kou se zmocnili kotouče a upravili 
na konečný stav 3:6. O naší porážce 
rozhodly naše zbytečné chyby a ne-
proměňování gólových příležitostí.
Branky (asistence): 3. Kroutil (Ště-
pánek, Janák), 40. Burian (Smejkal, 
Hándl), 43. Smejkal (Burian). Sesta-
va: Škoda (Tomečka) – Komínek 
M., Joch – Vidlák, Suk – Sáblík, 
Budín – Štěpánek, Janák, Kroutil 
– Komínek D., Kochánek, Střecha 
– Burian, Smejkal, Hándl.     -sys-
Starší žáci HHK vyhráli jubilejní 

desátý zápas v řadě.
Starší žáci

HC Šternberk – HHK VM 3:4
Branky: Smejkal, Burian V, Burian 
P., Vidlák. Asistence: Jakeš, Vidlák, 
Smejkal, Burian P.
HCM Žďár n. S. – HHK VM 4:5
Branky: Střecha 2, Burian P., 
Burian V., Jakeš. Asistence: Stře-

cha, Smejkal, Jakeš, Štěpánek
Mladší žáci

Wien – HHK VM 6:2
Branky: Jašek, Drápela.
HCM Žďár nad Sázavou – HHK 
VM 8:0                                     -js-
V sobotu odehráli mistrovské utká-
ní 4. a 5. třídy na ledě Havlíčkova 
Brodu.

5. třída
HC REBEL Havlíčkův Brod – 
HHK VM 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)
Sestava HHK: Vitešník – Smažil, 
Kampas, Bezák, Strnad T. – Tlapák, 
Novák, Mynář – Strnad M., Mičá-
nek, Tichý. Vyloučení: 1:2. Využití: 
0:0. Zásahy brankářů: 18:16.

4. třída
HC REBEL Havlíčkův Brod – 
HHK VM 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)
Sestava HHK: Juda – Báňa, Ja-
noušek, Juráček, Dundálek, Drá-
pela, Pacalová – Slabý, Bartes, 
Sedlák – Úlovec, Müller, Šil-
poch – Brym, Karásek, Loup. 
Vyloučení: 2:3. Využití: 0:0. Zá-
sahy brankářů: 14:17.         -hhk-

Nejmenší hráči získali zlato
V neděli se konal další turnaj 
tentokrát v Jihlavě. Po nezdaru na 
turnaji ve Žďáře nad Sázavou a týd-
nu volna se pustili naši nejmenší 
hráči do boje s takovou vervou, že 
porazili všechny tři týmy: Jihlava 
0:26, Ledeč nad Sázavou 0:23 
a Žďár nad Sázavou 1:16. Skóre 
1:65. Rozhodně stojí za zmínku 
a zároveň za vyzvednutí výkonu 
našeho brankaře Iva Svobody, který 
ve třech zápasech inkasoval pouze 
jednu jedinou branku.
Součet gólů za celý nedělní tur-
naj: Petr Slabý 16, Jan Úlovec 
11, Kristýna Pacalová 11, Adam 
Bíbr 8, Lucie Tlapáková 5, Randy 
Pitřík 5, Patrik Stupka 3, Mirek 
Juda 2, Martin Barák 2, Lukáš 
Zeisel 2                                 -pj-

Soutěže družstev 2008/2009
Krajský přebor

3. kolo: Spartak Velké Meziříčí 
A – Sokol Bedřichov A 2,5:5,5
Body domácích: Čtveráček a Mra-
zík po 1 – Janák J. 0,5 – Mgr. 
Mejzlík, ing. Nedoma (C), Bárta, 
Jan a Kučera 0.
Našim se tentokrát vůbec nevedlo 
a v boji se svými jihlavskými hosty 
poznali, cože je to vlastně ten syn-
drom vyhoření… Neboť vyhořeli 
jako obecní pastouška. Soupeř se pro-
stě ukázal být nad jejich síly, i když 
se snažili, seč mohli. Ani to však na 
dobrý výsledek bohužel nestačilo.
Ve 4. kole se naše áčko utká v neděli 
30. 11. s vedoucím týmem tabulky 
Caissou Třebíč C, takže šance na 
úspěch jsou opravdu, ale opravdu 
velmi malé! VM A kupodivu opět 
zůstane doma; výhoda domácího 
prostředí však (na rozdíl od ostatních 
druhů sportů) nemá v šachu praktic-
ky vůbec žádnou váhu – i když je 
potěšitelné, že de o jistou úsporu 
fi nančních prostředků z klubovní 
kasy, a to na cestovném. Začátek 
zápasu v Kablu je stanoven na 9. 
hodinu; diváci jsou zváni a vítáni.

Regionální soutěž
skupina „Východ“

Kolektiv Spartaku VM B měl ve 3. 
kole volno.
Sokol Jámy – Sokol Nové Veselí 
2,5:2,5
Za domácí Pliško a Pařil po 1 bodu 
– Pelikán 0,5 b. – Kunc a Jůda 
(C) 0 b.
Ve 4. kole se 30. 11. v 9 hodin utkají 
při derby v Kablu družstva VM B 
a Jám; na obou stranách nastoupí 
i hráči z Velkého Meziříčí a nej-
bližšího okolí.

Mikulášský turnaj v Jihlavě
V sobotu 29. 11. se v jihlavském 
hotelu Gustav Mahler uskuteční 
další ročník tradičního Mikuláš-
ského turnaje („švýcarských“ 9 kol 
po 2× deseti minutách na partii). 
Pro účastníky jsou připraveny 
hodnotné věcné ceny. Odjezd zá-
jemců z Velkého Meziříčí v 8 hodin 
z parkoviště u mostu přes Balinku 
na dolním konci Třebíčské ulice. 
Začátek soutěže je stanoven na 
9. hodinu, předpokládaný konec 
bude asi ve 14 až v 15 hodin. Ve 
velkokapacitní sanitě p. Čtveráčka 
je k dispozici celkem 10 přeprav-
ních míst.

-vp-

Okresní přebor v ledním hokeji
Mostiště přišly o dva body v Náměš-
ti díky rozhodčímu, který neviděl 
metrový ofsajd a Náměšť vyrovnala 
40 sekund před koncem zápasu.

5. kolo
V. Bíteš B – Nedvědice B 3:1
V. Bítýška – Řečice 16:1
Šerkovice – V. Meziříčí B 2:3
Náměšť – Křižanov 10:2
Náměšť – Mostiště 4:4 (dohrávka 
3. kola)

Branky Mostišť: Freibauer 2, Solař, 
Krejčí Václav ml.

6. kolo
V. Meziříčí B – Náměšť 3:7
Řečice – Šerkovice 13:9
V. Bíteš B – V. Bítýška 4:1
Křižanov – Mostiště 2:6
Branky Mostišť: Svoboda Josef 2, 
Slavík 2, Toman, Syrový. 

7. kolo pozvánka
Mostiště – V. Meziříčí B – v neděli 
30. 11. v 18 hodin na ZS ve Velkém 
Meziříčí přijďte povzbudit svůj 
tým.

Valná hromada FC VM
Srdečně zveme členy sdružení, hráče a příznivce FC Velké Meziříčí 
na valnou hromadu, která se koná v sobotu 13. 12. 2008 v 16 hodin 
v koncertním sále Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí.              -fcvm-
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LOUTKOVÁ PŘEDSTAVENÍ KINO JUPITER CLUB VM
LISTOPAD – PROSINEC 2008

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

Úterý 16. prosince 2008 v 19.30 hodin
DIVADLO PALACE

George Schneider, dvaačtyřicetiletý spisovatel se nemůže vyrovnat se 
smrtí manželky Barbary. Zdá se, že heslem pro zbytek života mu je: 
„Žádné Barbary už na světě nejsou“. Z tohoto bolestivého dna se mu 
svým laskavým a osobitým humorem poněkud svérázným způsobem 
snaží pomoci jeho mladší bratr Leo.
Hrají: David Prachař, David Matásek, Valerie Zawadská, Martina Hu-
dečková
Jednotlivé vstupné: 240 Kč                                          Změna vyhrazena!

Jupiter club, s. r. o. Velké Meziříčí
a taneční škola STARLET Brno manželů Buryanových pořádá:

v pondělí 1. 12. 2008 od 17 hodin

Horácké divadlo Jihlava
Programové oddělení Jupiter clubu oznamuje:
V období listopad až prosinec se neuskuteční divadelní 
představení pro skupinu O Horáckého divadla Jihlava. Další 
termíny představení HDJ budou včas zveřejněny.     -prog-

– pro účastníky kurzu, kteří absolvují lekce tanečních
v 17 hodin. 

– pro účastníky kurzu, kteří absolvují lekce tanečních
v 19 hodin.

v pátek 5. 12. 2008 od 17 hodin

Hraje taneční skupina M.E.Š., reprodukovaná hudba. 
Vstupné pro veřejnost: 70 Kč, 20 Kč místenka. 

Vstup pouze ve společenském oděvu.
Rezervace míst od 5. listopadu 2008 na program. oddělení JC, 

kancelář č. 18, tel. 566 524 572.

Cena permanentky 800, 750 a 700 Kč.
Rezervace od 19. listopadu 2008.
Prodej permanentek od 1. prosince 2008.
Telefon 566 523 243, 566 524 572 nebo programové oddělení JC.

24. února 2009 v 19.30 hodin
Divadelní společnost Jana Hrušínského

Mediální partner:

Jupiter club s. r. o., Velké Meziříčí
pořádá v neděli 21. prosince 2008 od 17.30 hodin
na velkém sále Jupiter clubu 

Neděle 30. listopadu 
ADVENTNÍ SVĚTÝLKA 
HRNEČKU VAŘ!
Pásmo pohádek pro nejmenší: Krtek malířem –
Mikeš se učí mluvit – Cvrček a housličky – Čertův mlýn – Hrnečku vař.
62 minut, vstup zdarma
Neděle 7. prosince, 15 hodin
HVĚZDA BETLÉMSKÁ
Pásmo pohádek pro nejmenší: 
Hvězda betlémská – Dorotka a pštros – Vánoce u zvířátek – Krtek a zelená 
hvězda – Mikeš vypráví pohádku – Krtek malířem – Krtek o vánocích 
– Modrý kocourek.
64 minut, vstupné 15 Kč
Neděle 14. prosince, 15 hodin 
O PEJSKOVI A KOČIČCE
Pásmo pohádek pro nejmenší: Jak ulovit tygra – Krakonoš a sklínkař 
Matěj – Krtek a telefon – Jak si pejsek roztrhal kalhoty – Sněžný muž – 
Jak pejsek a kočička myli podlahu. 
61 minut, vstupné 15 Kč

Důležitá zpráva pro všechny 
děti:

Každý, kdo chce poslat Je-
žíškovi své přání či třeba jen 
pozdrav, může je předat přímo 
nebeskému pošťákovi. Ten při-
jede bryčkou taženou koněm na 
velkomeziříčské náměstí hned 
po rozsvícení adventních světý-
lek, tedy 30. listopadu kolem se-
dmnácté hodiny. Pošťák všechna 
přáníčka i vzkazy nebo obrázky 

od dětí osobně vybere a doručí 
je Ježíškovi. Během akce bude 
hrát a zpívat Geneze. Po pošťá-
kově odjezdu budou na děti čekat 
v kině pohádky. A ostatní zatím 
budou moci zhlédnout čerstvě 
dokončený fi lm Jiřího Michlíčka 
o letošních šestistých oslavách 
města Velké Meziříčí, který 
pořadatelé promítnou přímo na 
náměstí.

-mrs-

Sobota 29. 11. a 13. 12, malá scéna Jupiter club VM, 15 hodin

Loutkové divadlo pro rodiče a děti.
Vstupné: 30 Kč. Rezervace vstupenek na tel. čísle 566 524 572. 

Komedie v režii Jana Hřebejka o životě a o schopnosti umět žít.
Hrají: Jan Tříska, Jan Kačer, Jan Hrušínský
Jednotlivé vstupné: 240 Kč

březen 2009
Divadelní agentura Sophia Art

Uprostřed jediné noci se hrou náhody zcela změní životy trojice hrdinů 
příběhu a odhalí se jejich skrytá tajemství.
Hrají: Jan Révai, Tereza Kostková/Eva Kodešová, Ondřej Kavan, Ivo 
Kubečka/René Přibyl
Jednotlivé vstupné: 240 Kč

duben 2009
Agentura Jaroslavy Svobodové

Vynikající komedie Richarda Baera o dvou stárnoucích přátelích Chris-
tine a Hermanovi s překvapivým koncem. Lidský příběh plný pěkného, 
laskavého humoru a jiskrného dialogu.
Hrají: Jana Hlaváčová, Petr Kostka, Jaroslav Satoranský, Ladislav 
Hampl
Jednotlivé vstupné: 240 Kč

květen 2009
AP-PROSPER

Úspěšná hra se odehrává v luxusním bytě, kde žije Stephanie Nillsová 
se svou matkou Grace. Emancipovaná, velmi bohatá Stephanie odejde 
od fi rmy, kde pracovala, protože si v poslední chvíli uvědomila, že ji pro 
samotnou práci a kariéru nezbyl čas na soukromý život.
Hrají: Kateřina Brožová, Dana Syslová, Aleš Procházka, Miroslav Mejz-
lík/Jan Meduna, Richard Trsťan
Jednotlivé vstupné: 240 Kč

Změna vyhrazena!

Kino Jupiter club Velké Meziříčí

Účinkují: pěvecký sbor Sluníčko,
Slunko, Harmonie, vokální skupina
sextet 6tet, žáci, učitelé a absolventi
Základní umělecké školy Velké Meziříčí,
A.I.D.S. – autorské invenční divadlo
studentů pod vedením J. Kácalové, 
šermířská skupina TAS.
Vstupné: 80 Kč
Rezervace míst na programovém oddělení Jupiter clubu,
tel. 566 524 572, 566 523 243.

Vezměte s sebou světýlka v podobě lampionů, svíček, prskavek.

Zahraje a zazpívá GENEZE.
Rozsvícení vánoční výzdoby. 

Kino Jupiter – promítání pohádek. Vánoční grog.

Neděle 30. listopadu 2008 
Začátek v 16.45 hodin, náměstí ve Velkém Meziříčí.

v sobotu 20. prosince 2008 v 17 a 20 hodin.

v neděli 21. prosince v 17.30 hodin.

v neděli 14. prosince v 17 hodin.

Plán přednášek VGS na II. pololetí r. 2008
Den: úterý o 14.30 h Místo: JC, vestibul kina

Datum P/B/V Předmět přednášky – besedy Kdo přednáší
 2. 12.  přednáška Polské Tatry Mgr. Tomáš Fiala
 9. 12. přednáška Indie prof. Josef Fiala
30. 12.  přednáška Cesta za polární kruh Karel Charvát

Změna programu vyhrazena!

Pozvánka na setkání pracovníků
Pomocných provozů KABLO,

které se koná 5. 12. 2008 od 14 hodin
v restauraci u Wachtlů.

Všichni jsou srdečně zváni.

VELKOMEZIŘÍČSKO®

Středa 26. v 19.30 hodin
ZRCADLA
Horor USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 65, 67 Kč 110 minut
Čtvrtek 27. v 19 hodin
Filmový klub
NOVÝ SVĚT
Historický fi lm USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný 
od 13 let.
Vstupné: 45, 75 Kč 136 minut
Pátek 28., sobota 29. v 19.30 hodin
OKO DRAVCE
Krimi detektivka USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný 
od 15 let.
Vstupné: 65, 67 Kč 118 minut
Úterý 2. v 19.30 hodin
TROPICKÁ BOUŘE
Komedie USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 65, 67 Kč 103 minut
Středa 3. v 18 hodin
KOZÍ PŘÍBĚH: POVĚSTI STARÉ PRAHY
První český celovečerní 3D animovaný fi lm.
Rodinná komedie. Režie: Jan Tománek. Hrají: M. Hádek, J. Lábus, M. 
Bočanová, M. Dlouhý, P. Pelzer. Mládeži přístupný. 
Vstupné: 70, 72 Kč 80 minut
Pátek 5., sobota 6. v 19.30 hodin
VY NÁM TAKY, ŠÉFE!
Komedie ČR. Režie M. Kotík. Hrají J. Zadražil, V. Vydra, L. Hampl, P. 
Šimčík, J. Langmajer. Mládeži přístupný.
Vstupné: 70, 72 Kč 92 minut
Neděle 7. v 15 hodin
HVĚZDA BETLÉMSKÁ IV.
Vstupné: 15 Kč 64 minut
Úterý 9. v 19.30 hodin
POLOČAS ROZPADU
Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 65, 67 Kč 100 minut

Diecézní charita Brno – Oblastní charita Žďár n. S., KOPRETINA, 
Ostrůvek 288/2 vás zve na
Klub rodičů 2. 12. 2008 – Jak spolu v rodině komunikujeme. 
Kurz Vánoční aranžmá a dekorace nejen na vánoční stůl 11. 12. 2008

Odpovězte na soutěžní otázku, a pokud chcete být zařazeni do slosování 
o volnou vstupenku na vánoční koncert Čechomoru v Jupiter clubu, zašlete 
správnou odpověď se svým jménem a e-mailem (event. tel. číslem) do 
redakce týdeníku Velkomeziříčsko do pondělí 1. prosince 2000 (kontakty 
naleznete v tiráži týdeníku nebo na www.velkomeziricsko.cz). 

Soutěžní otázka zní: Kteří hudebníci hostují na albu Co sa stalo nové 
a na kterém festivalu v roce 2000 v Praze tito hudebníci vystoupili?

-red-

Soutěž o vstupenky
na vánoční koncert Čehomoru

Vánoční koncert na nádvoří zámku
Rodina Podstatzkých pořádá v neděli 14. prosince 2008 v 17 hodin
III. charitativní koncert na záchranu varhan v Netíně.
Koncert se koná na vnitřním nádvoří velkomeziříčského zámku.

Účinkují:
Soubor Musica la Cornetta, Měřín

Pěvecké duo Helena Klimešová a Věra Kuklíková, Velké Meziříčí
Dvě báby, Velké Meziříčí

Dětský pěvecký sbor, Netín
Rusínská zpěvačka a houslistka Miroslava Lacová-Hupcej, Bardejov

Dudák a zpěvák Miloš Černý, Praha
Trubači a sbor, Přerov

Pořadem provází Irena Tronečková
Zvuk, světla a efekty: Music Data Velké Meziříčí

Pro posluchače je již tradičně připraveno teplé občerstvení,
které bude podáváno během přestávky a připravují ho žáci SŠŘS 

Velké Meziříčí.
Vstupné je dobrovolné, výtěžek bude použit na opravu varhan 

v netínském kostele.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Poděkování

Vzpomínky
29. 11. Lesonice
 6. 12. Lipník

Duo Eva a Vašek v KD Trnava
FK Rudíkov a obecní úřad pořádá 5. prosince taneční koncert v KD 

Trnava. Eva a Vašek zahraje k poslechu a tanci od 19 do 22 hodin, od 
22.00 do 2.00 vystoupí kapela Trny

Vstupné v předprodeji bude 200 Kč, předprodej vstupenek v Motorestu 
Rudíkov u čerpací stanice denně od 10 do 21 hodin.

Mediálním partnerem akce je týdeník Velkomeziříčsko.

Základní škola Velká Bíteš, Tišnovská 116
vás zve na výstavu

Honební společenstvo Lhotky pořádá

Městská knihovna Velké Meziříčí
Oznamujeme, že z důvodu čerpání dovolené
ukončíme letošní provoz 19. prosince 2008.
Znovu vás rádi přivítáme v novém roce
5. ledna 2009.
Děkujeme za pochopení.
Přejeme krásné prožití vánočních svátků.

Výstava se koná v prostorách školy
25. 11. 2008–12. 12. 2008

denně od 8 do 14.30 hodin.

Zveme též na

v pondělí 5. 12. a v úterý 16. 12. 2008
od 8 do 14.30 hodin ve stejných prostorách.

Pátek 5. 12. 2008 v 18 hodin, KD Lhotky.
Srdečně zve výbor HS.

Srdečně zveme všechny příznivce a milovníky harmoniky na 

lidovou zábavu
29. listopadu 2008, v sále hasičské zbrojnice ve Velkém Meziříčí
K tanci a poslechu hraje velkomeziříčská harmoniková skupina 
Akordeon Band Vysočina ve složení: A. Havlát, L. Havlát, J. Jaroš, 
L. Krchňavý, J. Kaštan a Z. Rozmarín, zpívají: M. Vondráková 
a P. Chovan, hudební doprovod: J. Pól a J. Netolický. 
Občerstvení a tombola zajištěny. Začátek v 19.30 hodin.
Místenky + vstupenky v předprodeji 60 Kč, vstupné na místě 80 Kč. 
Předprodej: FALCO COMPUTER (ulice Pod Hradbami, Velké 
Meziříčí – naproti obuvi a drogerii Rossmann, Samoobsluha 
u Peterků (u fotbalového hřiště Na Tržišti) 
Mediálním partnerem je týdeník VELKOMEZIŘÍČSKO®.

Harmonikový soubor
účinkující na každoročním
lhoteckém setkání harmonikářů

Adventní koncerty Školy umění Měřín
Kamenice u Jihlavy   6. 12. v 17 hodin
Radostín nad Oslavou  7. 12. ve 14 hodin
Měřín  7. 12. v 17 hodin
Kozlov u Jihlavy 13. 12. v 16 hodin
Účinkují: žáci, lektoři a hosté Školy umění Měřín.
Koncerty zazní v kostele. Srdečně vás zveme.

Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí, Poštovní 1663/3
vás při příležitosti Slavnostního zahájení provozu školy v nových pro-
storách srdečně zve na

Den otevřených dveří,
který se koná v pátek 28. listopadu 2008 od 12 do 16 hodin. 

MS Dolní Heřmanice pořádá 29. 11. 2008
 v Obecním domě v Dolních Heřmanicích

Hudba: Kozénka Band
Začátek: 20 hodin
Myslivecká kuchyně, bohatá tombola.

Dnes, 26. listopadu, si připomínáme 26. výročí úmrtí vzácného člověka, 
uměleckého vazače knih, spisovatele 
Stanislava Vodičky.

Stále na něj vzpomínají jeho přátelé a spolupracovníci z Kablovky. 

Život je pohádka pouhá, 
pro každého je jinak dlouhá.
Loučit ses nechtěl, 
chtěl jsi totiž žít, 
musel jsi však předčasně odejít. 
Prázdný je domov, 
smutno je v něm, 
cestička k hřbitovu 
zbyla nám jen. 
Dnes, 26. listopadu, si s bolestí 
v srdci připomínáme 24. smutné vý-
ročí úmrtí našeho drahého manžela, 
tatínka a dědečka, pana 
Františka Janáka 
z Martinic. 
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpo-
meňte s námi. 

S láskou vzpomínají manželka, 
dcera a syn s rodinami. 

Dne 30. listopadu 2008 tomu budou 
2 roky, kdy nás navždy opustil náš 
manžel, tatínek a dědeček, pan 
Josef Urban 
z Olší nad Oslavou. 

Stále vzpomínají 
manželka a dcery s rodinami.

Zveme vás na výstavu, která bude probíhat na školní půdě
ve dnech od 24. 11. do 19. 12. 2008, vždy pondělí až pátek
od 8 do 16 hodin, neděle 30. 11., 7. 12. a 14. 12. od 14 do 16 hodin.
Vystaveny budou výrobky a dekorace spojené s touto temati-
kou, podle školního projektu bude výstava i uspořádána tak,

aby vás seznámila se zvyky a obyčeji
a přiblížila tradici doby adventní a vánoční.

Přijďte se za námi podívat, můžete si i zakoupit vánoční dekoraci!
Těší se na vás zaměstnanci a žáci Základní školy Lavičky.

Základní škola Lavičky,
okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace

Lavičky 62, 594 01 Velké Meziříčí

Vánoce se kvapem blíží
je název premiérové písničky, kterou country kapela Stetson s de-

sítkou dalších oblíbených zahraje těm, co přijdou 
v sobotu 6. 12. 2008 do Jupiter clubu. Protože 
ten den má svátek sv. Mikuláš, obdrží všichni 
návštěvníci, kteří přijdou včas (do 19.30 hodin), 
malý dárek od Mikuláše, jehož bude doprovázet 
ne zrovna moc hodný čert. Ti, co celý rok zlobili, 

ať se mají na pozoru, aby neskončili v pytli. 
V koncertní části předvánočního posezení se kromě stálých členů 
kapely představí začínající umělkyně Ilonka Havlátová, která obohatí 
instrumentální skladby hrou na fl étnu. Dříve, než kapela začne hrát 
k tanci, čeká návštěvníky příjemné zpestření večera taneční skupinou 
DDM, o které se šušká, že s ní šijí všichni čerti. Věříme, že chcete-li 
přijít 6. 12. do Jupiter clubu, prožijete příjemný večer plný mikulášské 
a předvánoční atmosféry. Zajistěte si včas místenky, neboť na stání se 
vstupenky prodávat nebudou. Těšíme se na vás.                              -pa-

Jupiter club, s. r. o. Velké Meziříčí a kapela Stetson 
si vás dovolují pozvat na

s plnou nůší dárků pro naše
milé návštěvníky a s překvapením
reje čertů v podání DDM VERVA
z Velkého Meziříčí.
S úvodními takty zazní
vánoční písničky a během večera
budeme hrát k poslechu i k tanci.
Těšíme se na vás. Občerstvení zajištěno. 
SOBOTA 6. PROSINCE 2008,
VELKÝ SÁL JC, OD 19.30 DO 2 HODIN
Vstupné v předprodeji 100 Kč,
na místě 120 Kč, rezervace vstupenek
na program. odd., tel. 566 524 572.

Jménem celé zarmoucené rodiny bychom tímto chtěli poděkovat všem, 
kteří se přišli rozloučit dne 21. 11. s naším drahým manželem, tatínkem, 
dědečkem, s panem 
Oldřichem Sojkou.
Děkujeme za projevenou soustrast, květinové dary, hudební doprovod 
a pomoc všem učitelům Základní umělecké školy Velké Meziříčí. Po-
děkování patří též farnímu úřadu a pohřební službě za vstřícnost při 
rozloučení.

Manželka Marie a dcery

Velká Bíteš sobota 29. listopadu 2008
VII. ročník celovečerního folklorního pořadu v Kulturním domě ve 
Velké Bíteši složeného z lidových písní, tanců, zvyků a her z Pod-
horácka i Horácka. Účinkuje národopisný soubor Bítešan včetně 
školáků a předškoláků (Bítešánku a Sluníčka) a hosté z Jinošova. 
Začátek je v 16 hodin a po 19. hodině večer pokračuje posezením 

při houslové muzice Bítešanu.
Silva Smutná

Výherci soutěže o vstupenky na Evu a Vaška
Vylosovanými v soutěži o vstupenku na vystoupení Evy a Vaška v Tr-
navě jsou:
Milan Uherka, Iva Kuřátková a Ludmila Valová.
Výhercům gratulujeme.                                                                       -red-

SK Sokol Lhotky pořádá v sobotu 6. prosince

Začátek je v 20 hodin v KD Lhotky.
Srdečně zvou pořadatelé!

Sociální služby města Velké Meziříčí vás srdečně zvou na

tradiční zábavné odpoledne 
seniorů 2008.
Čtvrtek 27. listopadu 2008 ve 14 hodin v sále Jupiter clubu.

K tanci a poslechu bude hrát Moravěnka.
Předprodej vstupenek na 
Komenského 6 v dopo-
ledních hodinách (od 8 
do 11 hodin), v pracov-
ních dnech u paní Dole-
žalové.
Součástí zábavného
odpoledne je bohatý pro-
gram a občerstvení. 

Vánoční koncert Jakuba Smolíka 
Pátek 28. 11. 2008 v 19. 30, velký sál Jupiter clubu. Zpívá i dětský sbor ZUŠ.
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VOLEJBAL

SPORT STR. 7.

HÁZENÁ

HANDICAP SPORT CLUB

BOCCIA

RALLYE DAKAR 2009BASKETBALHOKEJ

STOLNÍ TENIS

HC Spartak Pelhřimov – HHK 
VM 4:3 SN (0:2, 1:1, 2:0, 0:0, 1:0)
Branky: 23. Tecl (Vácha), 43. Votá-
pek (Hadrava), 48. Kubát (Anderle, 
Heřman), rozhodující nájezd Tecl 
– 7. Kunstmüller (Stráňovský), 10. 
Nekvasil (Bukáček), 23. Sobotka.
Sestava Spartak Pelhřimov: Jirkův 
– Kašpar, Krpálek, Meloun, Vácha, 
Sláma, Bílek – Heřman, Anderle, 
Kubát – Hrbatý, Plachý, Tecl – Votá-
pek, Hadrava, Pelán. Sestava HHK 
Velké Meziříčí: Betinec – Strá-
ňovský, Smejkal, Raška, Vlašín, 
Pálka, Plch, Macháček – Bezděk, 
Bukáček, Kunstmüller – Jonáš, 
Janda, Nekvasil – Bula, Sobotka, 
Hudcovský – Jánský, Dostál, Baš-
nár. Rozhodčí: Pražák – Blažek, 
Paulík. Vyloučení: 6:7. Využití: 0:0. 
V oslabení: 0:0. Diváci: 450.
Ostatní výsledky 20. kola: Nový 
Jičín – Přerov 5:2, Opava – Vsetín 
4:5 SN, Žďár n. S. – Prostějov 3:2, 
Uničov – Břeclav 7:6, Technika 
Brno – Orlová 0:8, Hodonín – 
Šumperk 2:3, Šternberk – Valašské 
Meziříčí 4:5 PP.
HHK VM – HC Nový Jičín 2:3 SN 
(0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)
Branky: 33. Hudcovský (Bukáček, 
Stráňovský), 46. Nekvasil (Bula) – 
37. Macháček (Lhotský), 49. Sluštík 
(Macháček), 65. Kabeláč.
Sestava HHK Velké Meziř íčí: 
Betinec (Chadim) – Smejkal, Strá-
ňovský, Raška, Vlašín, Pálka, 
Plch, Macháček – Bula, Bukáček, 
Kunstmüller, Hudcovský, Janda, 
Sobotka, Nekvasil, Dostál, Jánský, 

Krča, Bašnár. Sestava HC Nový 
Jičín: Urbánek (Kozák) – Slabý, 
Vašut, Sluštík, Macháček, Lhotský, 
Andrýsek, Hrušovský, Glabazňa, 
Toman, Skaloš, Pelikán, Gulda, 
Uhlár, Bacul, Kabeláč, Valchář, 
Zedník, Toman. Rozhodčí: Smitka 
– Doležálek, Drobílek. Vyloučení: 
4:6. Využití: 0:1, v oslabení 0:1. 
Diváků: 290.
Ostatní výsledky 19. kola: Valaš-
ské Meziříčí – Pelhřimov 2:1 PP, 
Šumperk – Šternberk 9:1, Orlová 
– Hodonín 1:4, Břeclav – Technika 
Brno 1:5, Prostějov – Uničov 6:2, 
Vsetín – Žďár n. S. 3:5, Přerov – 
Opava 2:4.                                 -hhk-
 1. HC Valašské Meziříčí 20 12 – 4 – 0 – 2 –  2 96:60 46
 2. HC Slezan Opava 20 12 – 3 – 0 – 2 –  3 81:54 44
 3. SHK Hodonín 20 13 – 2 – 0 – 1 –  4 72:50 44
 4. Salith Šumperk 20 12 – 0 – 0 – 2 –  6 77:47 38
 5. HC Slovan Orlová 20 10 – 4 – 0 – 0 –  6 75:63 38
 6. HC Uničov 20 10 – 1 – 0 – 2 –  7 75:68 34
 7. VSK Technika Brno 20 11 – 0 – 0 – 1 –  8 81:69 33
 8. HC Nový Jičín 20  8 – 3 – 0 – 3 –  6 66:61 33
 9. HC TJ Šternberk 20 10 – 1 – 0 – 1 –  8 73:78 33
10. SKLH Žďár nad Sáz. 20  8 – 2 – 0 – 0 – 10 64:78 28
11. HC Zubr Přerov 20  7 – 1 – 0 – 1 – 11 60:79 24
12. VHK Vsetín 20  5 – 2 – 0 – 3 – 10 66:74 22
13. HC Spartak Pelhřimov 20  6 – 1 – 0 – 2 – 11 68:83 22
14. HHK Velké Meziříčí 20  4 – 1 – 0 – 3 – 12 62:79 17
15. HK Jestřábi Prostějov 20  4 – 0 – 0 – 1 – 15 49:86 14
16. HC Břeclav 20  2 – 1 – 0 – 2 – 15 49:85 10

Program na tento týden:
Středa 26. 11. 2008 HC ZUBR 
Přerov – HHK Velké Meziříčí, 
utkání začíná v 18.00
hodin (ZS Přerov).
V sobotu 29. 11. 2008 HHK 
Velké Meziříčí proti Valaš-
skému hokejovému klubu 
Vsetín, utkání začíná v 17.30 
na zimním stadionu Velké 
Meziříčí.                       -hhk-

II. liga muži
TJ Sokol Dolní Cerekev – TJ 
Sokol VM 28:29 (16:15)
Bez zraněného střelce Romana 
Matušíka cestovali naši hráči do 
Třeště, kde jsme v posledním zápase 
ligového podzimu podstoupili zápas 
s nevyzpytatelnou Dolní Cerekví. 
S tímto týmem se nám venku nedaří 
a zápasy se slabším soupeřem jsou 
vždy velmi vyrovnané. Nedělní sou-
boj potvrdil tradici. Naši hráči zača-
li velmi dobře a vypracovali si pě-
tibrankový náskok (11. minuta 1:6). 
Bohužel následoval herní zkrat, kdy 
se nedařilo v útoku a domácí stříleli 
laciné branky po nevybojovaných 
odražených balonech. V 15. minutě 
již soupeř vedl 7:6. Hráči Cerekve 
ucítili šanci na zisk bodů a vedení 
v prvním poločase již nepustili. 
I po zbytek zápasu nám byli domácí 
vyrovnaným soupeřem a žádné 
z družstev se nedostávalo do více 
než dvoubrankového vedení. Našim 
se nedařilo v útoku ani v obraně. Ke 
konci zápasu domácím výrazně po-
mohli i rozhodčí, kteří naznačovali 
pasivitu již v okamžiku, kdy se naši 
hráči dostali na útočnou polovinu. 
I tak ve vypjatém konci utkání uká-
zali hosté více psychické odolnosti 
a odvezli si cenné dva body. 
Podzimní část zakončí naši hráči 
30. 11., kdy v rámci pohárového 
3. kola zavítají na palubovku HCB 
Karviná SCM.
Sestava, branky: Stoklasa, Kotík – 
Fischer (8/4), Večeřa (6), Kaštan Jiří 
(5), Bezděk (4), Kříbala Martin (2), 
Šidlo (2), Kříbala Petr (1), Necid (1), 

Kříbala Pavel, Kaštan Petr. Trenér 
Vaverka                                   -nav-

I. liga mladší dorostenky
HC Zlín - Sokol VM 31:11 (15:4)
V posledním ligovém kole se utkala 
družstva z opačných konců tabulky. 
Velkomeziříčské začaly důslednou 
obranou, a tak se úvodní čtvrtho-
dinu skóre měnilo jen minimálně 
(12. min. 2:1). Následně o dalším 
osudu utkání rozhodla nepřeberná 
řada útočných chyb a zejména pří-
lišná naivita našich při zakončení. 
Domácímu celku nedělalo větší 
problém trestat chyby brankami 
z rychlých brejků, čímž se herní 
projev našeho týmu čím dál více 
propadal do herní krize. Neexis-
tující hra křídel, minimální střelba 
ze střední vzdálenosti a místy až 
trapný výkon velkomeziříčských 
spojek zvláště ve druhém poločase 
kontrastoval s přesnými kombina-
cemi, střeleckou chutí a hráčskou 
drzostí v tréninkovém tempu hra-
jících Zlínských. Celkový obraz 
dění na ploše a rozdílnost v přístupu 
k tréninku i k utkání obou soupeřů 
pak naplno vyjádřil závěrečný pro-
pastný brankový rozdíl. Doufejme, 
že tato drsná lekce přehodnotí pří-
stup některých „účastnic“ k zimní 
přípravě a napomůže pozvednout 
jejich herní kvalitu pro odvetné boje 
v jarní části prvoligové soutěže. 7 m 
– hody 0:4/3, vyloučení 5:2. 
Hrály: Simandlová H., Babáčko-
vá M. – Kratochvílová M. (4/2), 
Hammerová P. (2/1), Rousová N. 
(2), Necidová S. (1), Valentová D. 
(1), Necidová K. (1), Salašová I., 
Pavlišová A., Palečková H. Trenér 
ing. Záviška. 

Hokejový turnaj
Přijďte se podívat na turnaj 
nejmladších hokejistů v neděli 
30. 11. 2008 od 10.30 na ZS 
ve Velkém Meziříčí. Skupina 
A: Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, 
Velké Meziříčí. Skupina B: 
Humpolec, Jihlava, Třebíč, 
Velká Bíteš                      -pj-

Veřejné bruslení 
So 29. 11. 14.15 – 15.45
So  6. 12. 14.15 – 15.45
Ne   7. 12. 14.15 – 15.45
So 13. 12. 14.15 – 15.45
Ne 14. 12. 14.15 – 15.45
So 20. 12. 14.15 – 15.45
Ne 21. 12. 15.00 – 16.30
VSTUPNÉ: bruslící 20 Kč, 
doprovod 10 Kč

Muži 
BK VM – Basketsport Boskovice 
59:71 (34:46)
BK VM – Bystřice nad Pernštej-
nem 56:88 (34:50)
V obou domácích zápasech muži 
prohráli, rozhodly zkušenosti, které 
byly na straně soupeřů, zatímco my 
je teprve sbíráme. 
Dorostenky
BK VM – Gambrinus Brno 46:63 
(21:35)
Naše dorostenky v sobotu hrály dva 
zápasy proti soupeři z Brna o první 
místo v tabulce. V prvním zápase 
nás soupeřky přehrály, když se nám 
nedařilo hlavně na začátku. Od 
úvodního hvizdu soupeř zvyšoval 
svůj náskok, který naše hráčky až 
v poslední čtvrtině snížily na 17 
bodů. Před druhým zápasem se 
všichni pokusili zapomenout na 
nepovedený první zápas.
Sestava a body: Jana Kupská 11, 
Niki Rapušáková 10, Zdena Kupská 
10, Lucka Mikulová 6, Jája Rapu-
šáková 4, Lucka Nováková 3, Ráďa 
Vaďurová 2, Tereza Sojková a Petra 
Vránová, trenéři Tomáš Rapušák 
a Dan Ubr.
BK VM – Gambrinus Brno 73:47 
(40:19)
Do druhého zápasu vstoupily velko-
meziříčské hráčky naprosto odlišně. 
Od prvních minut bylo zřejmé, kdo 
bude pánem na hřišti. Byly aktivní, 

dařila se střelba, rychlé protiútoky, 
zlepšila se práce pod košem a taky 
se neuvěřitelně zvýšila bojovnost 
a touha po vítězství. Ocenění patří 
i soupeři, který se nevzdával a v po-
slední čtvrtině dokázal stav 61:28 
během čtyřech minut zkorigovat na 
63:45 v sedmé minutě poslední čtvr-
tiny. V závěrečných třech minutách 
naše hráčky zabojovaly a upravily 
stav na rozdíl 26 bodů. Takže v souč-
tu obou zápasů na +9 pro nás.
Sestava a body: Zdena Kupská 22, 
Jana Kupská 14, Lucka Mikulová 
13, Ráďa Vaďurová 8, Niki Rapu-
šáková 6, Jája Rapušáková 6, Lucka 
Nováková 4, Tereza Sojková a Petra 
Vránová, trenéři Tomáš Rapušák 
a Dan Ubr.

Žákyně
BK VM – Proton Zlín 73:34 
(31:15) a 77:28 (39:12)
V dalších dvou zápasech naše žá-
kyně jednoznačně porazily hráčky 
Zlína. V obou zápasech naše hráčky 
převyšovaly soupeře ve všech her-
ních činnostech. Ve druhém zápase 
už dokonce doháněly soupeřovu 
trenérku do stavu naprosté rezigna-
ce. Za předvedený výkon zaslouží 
všechna děvčata pochvalu. 
Sestava: Dáda Zezulová, Bára 
Pytlíková, Jája Rapušáková, Kája 
Ubrová, Verča Kryštofová, Jana 
Kovářová, Lucka Nováková, Šárka 
Buková, Zuzka Fňukalová, Markéta 
Malcová a Peťa Syslová, trenér Dan 
Ubr.                                        -rap-

Jana Kovářová v podkošovém souboji s hráčkami Zlína.      Foto: -rap-

Ve dnech 14.–20. listopadu proběh-
lo v curlingové hale v pražských 
Roztylech kvalifi kační turnaj v cur-
lingu vozíčkářů. Této kvalifi kace se 
zúčastnilo deset zemí: ČR, Polsko, 
Německo, Dánsko, Finsko, Čína, 
Japonsko, Rusko, Slovensko a Wa-
les. Českou republiku reprezentova-
li také dva hráči velkomeziříčského 
Handicap Sport Clubu Michaela 
Charvátová a Petr Gottlieb. Z této 
kvalif ikace postupovaly pouze 
první dva týmy na mistrovství 
světa do kanadského Vancouveru. 
Skvělé výkony a způsob hry čes-
kých hráčů pasoval ČR do role fa-
vorita. Snadné vítězství nad Čínou 
v šestém zápase posunulo ČR na 
první místo společně s Německem. 
V posledním hracím dnu základní 
skupiny čekal český tým po večerní 
prohře s Ruskem o jeden bod těžký 
a důležitý zápas s Dánskem. Těsné 
vítězství 6:4 posunulo ČR do bojů 
mezi 4 nejlepší. Nutno podotknout, 
že to bylo první vítězství ČR nad 
tímto soupeřem. Večerní prohra ČR 
s týmem Německa a výhra Ruska 
s Čínou určila soupeře pro čtvrteční 

zápas. Ve čtvrtek v rozhodujícím 
zápase nastoupila proti sobě druž-
stva ČR – Čína a Německo – Rusko. 
Tým ČR nezopakoval skvělý výkon 
ze základní skupiny, soupeře se 
zalekl a byl snadnou překážkou 
pro čínské hráče a z bojů o světový 
šampionát vypadl. Do kanadského 
Vancouveru postoupilo Německo, 
které porazilo Rusko a družstvo 
z Číny. ČR skončila před branami 
MS. Obdiv soupeřů za nádhernou 
hru a potlesk v hale po prohře 
s Čínou byly malou útěchou a slzy 
v očích se nedaly skrýt. Nutno 
podotknout, že v tomto sportu je 
strůjcem úspěchu psychika hráčů. 
ČR měla jedno z nejmladších druž-
stev a doufejme, že mnoho odříká-
ní, naježděných kilometrů a hodin 
strávených na ledové ploše pomůže 
oběma hráčům v dalších sezonách 
jak v reprezentaci, tak v klubových 
soutěžích v rámci České republiky, 
kde družstvo HSC Velké Meziříčí 
patří k předním týmům. Mediálním 
partnerem HSC je týdeník Velko-
meziříčsko.

-char-

Rallye Dakar 2009 se po roční 
pauze přesouvá z Afriky do Jižní 
Ameriky. Trasa dlouhá 9574 km 
rozdělená do 14 etap s 5652 ki-
lometry speciálek v rozmanitém 
terénu čeká na 230 motocyklistů, 
184 posádek osobních aut a 82 posá-
dek v kamionech. Na startu nejvíce 
neprobádané a s velkým napětím 
očekávané dakarské rallye nebude 
3. ledna 2009 chybět ani velkome-
ziříčský závodník Ivo Kaštan, který 
pojede za tým Offroad Centrum 
Praha. Start i cíl závodu je v Buenos 
Aires, přičemž v cíli se úspěšní zá-
vodníci setkají 18. ledna 2009.
Osminásobný účastník tohoto 
závodu Kaštan tentokrát vyrazí 

na rallye Dakar s pitbikem Rahier 
Honda Mk 2. Takový netradiční 
malý stroj s nízkoobsahovým mo-
torem bude historicky první, který 
na tomto závodě odstartuje. „Na 
velkém motocyklu už toho nemůžu 
ve svých letech víc dokázat,“ píše na 
svých internetových stránkách Ivo 
Kaštan, „postavit malý stroj a ab-
solvovat s ním rallye Dakar je pro 
mne daleko větší výzva technická i 
sportovní.  Stejně tak jako obeplout 
svět na malé plachetnici, to hned tak 
nikdo nedokáže. Velkou motorku 
si můžu koupit hotovou, ale tu má 
každý.“                                 -mrs- 
Zdroj: www.ivokastan.cz,
www.dakar.cz

Volejbalisté ze Zlína bodovali na 
naší palubovce naposledy 14. 10. 
2006 a v dlouhodobé statistice 
dokázali vytěžit plný počet bodů 
naposledy v sezoně 2004–2005, 
naši hráči mají s tímto mužstvem 
za dobu působení v juniorské ex-
tralize vysoce aktivní bilanci, 
tentokráte však byly karty rozdány 
jinak. Zlínský celek se představil 
jako kompaktnější a vyrovnanější 
kolektiv.
Spartak Velké Meziříčí – Fatra 
Zlín 2:3 (32, -16, -20, 28, -6) a 1:3 
(-22, -19, 23, -20)
Hosté byli tentokráte z pohledu 
dosavadních letošních výsledků 
favoritem a bohužel svoji roli splnili 
bezezbytku. Od prvních míčů si 
udržovali nepatrné vedení, doká-
zali i zlikvidovat tříbodový náskok 
našeho celku těsně před koncovkou 
(17:14). Vybojovali si obratem před 
koncovkou náskok, který se ne-
prohrává 17:21, nevyhnuli se však 
několika chybám, které měly za 
následek koncovku setu, která asi 
nemá v meziříčské historii obdoby. 
První set „dohrál“ jednoblokem 

Zdeněk Málek, na ukazateli skóre 
byl v tuto chvíli stav 33:32. Další 
dva sety však byly jednoznačně 
v režii hostů, naši kluci však bojo-
vali a podařilo se jim v další nervy 
drásající koncovce vyrovnat na 2:2. 
Tie-break však letos není jejich 
parádní disciplínou a nejinak tomu 
bylo i tentokrát. Za soupeřova ve-
dení 2:9 již bylo rozhodnuto, a tak 
zápas skončil tak, jak volejbalová 
spravedlnost velela.
Bohužel i druhé utkání bylo s vý-
jimkou třetího setu v režii hostí. 
Ti si tak v tabulce pravdy upevnili 
druhou příčku za bezkonkurenčním 
Brnem.
Sestava VM: Kliment, Šimek, Má-
lek, Trojan, Pařízek, Vrána, Dvo-
řák, Sklenář, Vašíček, Veselý.

Tabulka EX-JRI, sk. B
po 7. dvoukole:

1. Volejbal Brno 14 14 0 42:7 28
2. Fatra Zlín 12 9 3 30:18 21
3. TJ Spartak V. Meziříčí 14 6 8 28:28 20
4. DHL Ostrava 12 7 5 26:19 19
5. Slavia Hradec Králové 14 5 9 22:32 19
6. TJ Nový Jičín 12 3 9 14:28 15
7. UP Olomouc 12 1 11 6:35 13
8. SCM ČVS kadeti 6 3 3 11:12 9

-kon-

Sláva Nové Pace! Ano, toto město 
přineslo Martinu Fajkusovi stří-
brnou medaili ve třetím kole I. 
ligy OZP Cupu v boccie. Až do 
fi nálového souboje o první místo 
Martin suverénně vyhrával, ve své 
rozlosované skupině dokonce ne-
měl na svém účtu jediný soupeřův 
bod. Do semifi nále tedy postupoval 
s absolutně čistým štítem se skórem 
28:0 V semifinále se Martinovi 
taktéž velice dařilo, opět nepro-
hrál ani jeden zápas. V samotném 
fi nálovém zápase po neuvěřitelně 
vyrovnaném boji, kdy kurt číslo 3 
sledovalo velké množství očí a ruce 

měli diváci sevřené v němou pros-
bu, ať se Martinovi červené míčky 
dokutálí přesně tam, kam je potřeba 
či vyrazí soupeřovi míček od bílé-
ho jacka, byl po čtyřech směnách 
stav 5:5. Rozhodčí tedy vyhlásil 
tie-break, čili poslední rozhodující 
směnu, ve které náš borec prohrál 
1:0. V celkovém součtu bodů za rok 
2008 se Martin s 41 body, se ztrátou 
jednoho míčku na stříbrného Jiřího 
Vlka z Noli Teplice a 16 míčků 
na zlatého medailistu Františka 
Serbuse z Jedličkova ústavu Praha, 
umístil na krásné bronzové pozici. 
Být třetí v republice je super, co 
myslíte?

-mš-

Okresní přebor 1. třídy
Velké Meziříčí B – Fryšava 8:10
Body: Buk Radek 2,5, Buk Martin 
2,5, Šoukal Slavomír 2,5, Kořínek 
Stanislav 0,5
Velká Bíteš B – Velké Meziříčí 
B 6:12
Body: Buk Martin 4,5, Buk Radek 
3,5, Bednář Ivan 2,5, Kořínek Sta-
nislav 1,5
V pátek dohrávalo naše béčko od-
ložený zápas s Fryšavou. Výsledek 
8:10 pro hosty je ten nejtěsnější jaký 
může být. Začátek utkání nám vyšel 
na výbornou, obě čtyřhry jsme vy-
hráli a nasvědčovalo to k vítězství 
celého zápasu. Jenomže Fryšava 
se nevzdala a urputnou bojovností 
utkání otočila a dokázala zvítězit. 
Druhý zápas se hrál v neděli ve 
Velké Bíteši B, kde si naši stol-

ní tenisté spravili chuť z pátku 
a celkem pohodlně vyhráli. Zápas 
se podařil bratrům Bukovým, 
kde uhráli dohromady osm bodů, 
zbývající dva bodíky k vítězství už 
byla pro Bednáře a Kořínka lehkou 
překážkou.

Okresní přebor 2. třídy
Řečice – Velké Meziříčí C 15:3
Body: Kampas Jan 3, Zelený Tomáš 
0, Zelený David 0, Prachař Vít 0
V neděli hrálo naše C družstvo na 
stolech v Řečicích. Dobře připra-
veni domácí nenechali nic náhodě 
a utkání vyhráli. V zápase se dařilo 
pouze Kampasovi, který zazname-
nal všechny naše body.

-pk-

Ivo Kaštan opět pojede Dakar


