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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

Komenského 20/A

vám nabízí nejširší sortiment moravských vín
sudových i lahvových
Vánoční akce:
ledové víno 180 Kč
Vinařství Zaječí – Vánoční akce
láhev za 99 Kč

Komenskéhoho 20/A

Tip na vánoční dárek
Film z oslav města je v prodeji
DVD Jiřího Michlíčka věnované oslavám 600. výro-
čí udělení plných městských práv Velkému Meziří-
čí je v prodeji v informačním centru velkomeziříčské 
radnice. Jeho cena je 150 Kč a délka 35 minut.     -pas-

Vánoční přání čtenářům
„Přirozeností člověka je hledání radosti.“ (Jan Werich)
Vážení čtenáři, spoluobčané,
přeji vám, nechť v novém roce 2009
naleznete nejen hodně radosti,
ale především zdraví, štěstí, spokojenosti.
Vězte, že tak jako báseň i život se hodnotí ne podle délky,
ale podle obsahu.
Za celý kolektiv pracovníků Jupiter clubu

Mgr. Milan Dufek, ředitel společnosti

U příležitosti konce jubilejního 
roku 2008, ve kterém jsme osla-
vili 600 let od získání plných 
městských práv, zveme všech-
ny občany na Náměstí, kde bude 
krátce po silvestrovské půlnoci 
odpálen slavnostní ohňostroj.

-pas- foto: -mrs-

Vánoční dovolená 
v redakci

Vánoční dovolená v redakci týde-
níku Velkomeziříčsko je od 19. 
prosince 2008 do 1. ledna 2009 
(včetně). Otevřeno bude opět od 
2. ledna 2009.
Příšt í číslo vyjde 7. ledna 
2009
První číslo v novém roce vyjde 
7. ledna 2009. Jeho uzávěrka je 
v pátek 2. ledna ve 14 hodin.

-ivh-

DNES dárek pro čtenáře:
ROZŠÍŘENÉ ČÍSLO za stejnou cenu

Novoroční 
ohňostroj

Letošní první vánoční koncert 
v Jupiter clubu patřil Českomorav-
ské nezávislé hudební společnosti, 
skupině Čechomor. Ta přivezla do 
Velkého Meziříčí český a morav-
ský folklor řezaný rockem v rámci 
Vánočního Kooperativa Tour 2008 
v sobotu 13. prosince. A protože 
je čas adventní, odpovídala tomu 
i skladba písní, jež na koncertu 
zazněly. Část repertoáru tvořily li-
dové koledy a vánoční písně z Čech, 
Moravy, Slovenska i Polska – právě 
ty, které hudebníci vydali již vloni 
na svém předvánočním cédéčku 
Sváteční Čechomor, oceněném 
Andělem jako nejlepší zvuková 
nahrávka roku. A samozřejmě 
nechyběly ani skladby z běžného 

Čechomoři koledovali za Pomocné tlapky
repertoáru skupiny. „Klasiku“ jako 
třeba Velické zvony či Mezi horami 
a mnohé další přijal posluchači za-
plněný velký sál s nadšením. Prvně 
jmenovanou písničkou muzikanti 
vzpomněli na svého zesnulého ka-
maráda. „Náš kolega Jiří Břenek 
zvaný Čenda s Frantou Černým 
Čechomor v roce 1988 zakládal. My 
tedy letos slavíme dvacet let,“ při-
pomněl zpěvák, houslista a sklada-
tel Karel Holas. Spolu s ním zpíval 
na koncertě již zmíněný kytarista, 
skladatel a textař František Černý. 
Vedle nich se jako začínající na-
dějná zpěvačka představila Eliška 
Ptáčková, která v kapele hostuje. 
Nazpívala s nimi i jejich CD Svá-
teční Čechomor.      (Pokr. na str. 8.)

Pohotovost ve všedních dnech nebude
Lékařská služba první pomoci (LSPP) ve Velkém Meziříčí od prvního 

ledna 2009 omezí ordinační dobu. Ve všední dny již nebude fungovat 
vůbec. Namísto toho rozšíří provoz o víkendech a svátcích o dvě hodiny, 
kdy bude k dispozici od 9 do 17 hodin.

Provozování lékařské služby první pomoci v našem městě zajišťuje 
sdružení praktických lékařů Pohotovost s. r. o. Od něj si od ledna 2008 
službu objednává Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina. Velké 
Meziříčí tak tvoří výjimku v krajské koncepci, která tuto službu od počátku 
letošního roku nasměrovala na krajské nemocnice. Aby však mohla LSPP 
nadále zůstat i v našem městě, bylo přijato toto kompromisní řešení.

Leden 2009 tedy přinese ve fungování LSPP pro Velkomeziříčské další 
změnu. „Město má zájem o zachování LSPP ve Velkém Meziříčí i ve všední 
dny. Nemůžeme to však nijak ovlivnit, a proto stojíme o její fungování ale-
spoň v této omezené míře,“ říká starosta František Bradáč.    (Pokr. str 2.)

Stát před časem připravoval le-
gislativní úpravu, nazývanou také 
chodníková novela. Ta vyvolala 
velký rozruch a mezi starosty byla 
poměrně dost diskutovaná. Na je-
jím základě měla přejít povinnost 
odklízet sníh z chodníku na obce 
a města. Novela však dosud schvá-

lena nebyla. „Nic se nemění, novela 
skončila pravděpodobně někde pod 
stolem,“ podotkl velkomeziříčský 
starosta František Bradáč. O chod-
níky se tedy mají starat majitelé 
sousedních nemovitostí, jako tomu 
bylo doposud.

-mrs-

Kdo má uklízet chodníky?

Mše začínají jinak
První nedělní mše v 6.15 byla zrušena a namísto toho je sloužena v 18 

hodin večer. Dále se pak od 14. prosince změnily začátky nedělních bo-
hoslužeb, ty začínají v 9 a 10.30 hodin. Dětská bohoslužba je každé úterý 
v 16.30 hodin. Mše pro mládež je každý pátek v 16.30 a od ledna bude 
také večerní mše svatá ve čtvrtek v 18 hodin.                                        -ivh-

Do České knihy rekordů se zapsal 
teprve dvouletý Michal Katolický 
z Velkého Meziříčí. Komisařům 
Agentury Dobrý den ukázal, že 
jeho vášní jsou 
už od kolébky 
balonky a ja-
ko nejmladší 
člověk doká-
zal při pokusu 
o rekord na-
fouknout kla-
sický balonek. 
V ten den mu 
byly právě 2 
roky a 4 mě-
síce.

Svůj první 
gumový balo-
nek Michal na-
foukl už když 
mu byl jeden rok, v současné době 
jich zvládne nafouknout i deset za 
sebou. „Michal není zázračné dítě, 
nafukování zkoušel, dokud se mu to 
nepodařilo,“ uvedli rodiče. „Při-

nesli jsme domů reklamní balonek 
na tyčce, pak doma zjistil, že se dá 
oddělat, sfouknout, nafouknout, 
a od té doby ho už nic jiného neba-

vilo. Manžel 
po příchodu 
z práce mu-
sel nafukovat 
a nafukovat. 
Míša vydržel 
běhat tři hodi-
ny na hřišti za 
míčem a večer 
jsme ho v je-
denáct museli 
přemlouvat, 
aby usnul. Če-
káme, kdy ho 
to přejde, ale 
stále to nepři-
chází,“ dodala 

paní Katolická. Na rozdíl od svých 
vrstevníků nechce jinou hračku, 
v hračkářství vrací autíčka do polic 
a vzteká se, že chce jen balon. 

(Pokračování na straně 8.)

Třetí vánoční koncert na záchranu netínských varhan 
pořádala rodina Podstatzkých-Lichtenstein v neděli 14. 
prosince na nádvoří zámku ve Velkém Meziříčí. Vybralo 
se při něm 41.084 korun na dobrovolném vstupném 
a celkem v průběhu tří let se během těchto zámeckých 
koncertů vybralo 134.313 korun.

Sbírka na opravu neoklasicistních varhan v kostele 
Nanebevzetí Panny Marie v Netíně, na jejímž kontě je 
v současné době téměř 570 tisíc korun, probíhá třetím 
rokem a je povolena krajem Vysočina do března 2009. 
Proto také nedělní vánoční koncert proběhl v jejím 
rámci patrně naposledy. A přinesl oproti loňsku mnohá 
překvapení. Letošním programem provázela Irena 
Tronečková. Poprvé se představili i český dudák Miloš 

Černý z Prahy, rusínská zpěvačka a houslistka Mirosla-
va Lacová-Hupcej z Bardejova a Trubači mysliveckého 
spolku z Přerova spolu se sborem Chorus Collegium 
Odry. Právě trubači ještě před zahájením koncertu 
vítali příchozí před vstupní bránou na nádvoří hrou 
na lesnice či svolávali posluchače po přestávce na dru-
hou část programu. Mezi zmíněnými programovými 
novinkami zahráli a zazpívali také tradiční účinkující 
tohoto vánočního koncertu. Mezi ně patří bezpochyby 
pěvecké duo Helena Klimešová a Věra Kuklíková, 
které doprovodila Musica la Cornetta pod vedením 
Pavly Krejzlové a Boženy Mikyskové. Stejný soubor 
doprovodil i další duo Dvě báby. Právě tak si říkají Iva 
Horká s Věrou Sokolovou.  (Pokračování na straně 8.)

Malý rekordman je z našeho města

v neděli 21. 12. 2008 od 17.30 hodin.
Bližší informace na str. 10.

K kéh 2200/A

Vánoční přání od starosty města
Vážení a milí spoluobčané.
Advent vrcholí, kvapem se blíží Vánoce.
Přeji vám tedy ze srdce krásné a radostné prožití vánočních svátků. 
Do nového roku vám pak přeji nejen mnoho zdaru, síly a úspěchů, ale 
především hojnost lásky, naděje a radosti.

Ing. František Bradáč, starosta

Zámecké vánoční koncerty na opravu 
varhan vynesly celkem 134.313 korun

V dětském sboru si zazpívaly děti z farností netínské a radostínské.                         Foto: Martina Strnadová

Čechomor s hostem Eliškou Ptáčkovou.           Foto: Martina Strnadová

Foto: -ivh-
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OKÉNKO RADNICE
Zprávy z jednání Rady města 

ze 3. prosince 2008
(Pokračování z minulého čísla.)
 8. Rada města nesouhlasila se zadáním projektu nového dopravního 

značení k zřízení oblasti „Zóna 30 km/hod“ v ulicích: Bezděkov, Po-
říčí, Poštovní, Nad Gymnáziem, Gen. Jaroše, Čechova, Krškova, Na 
Výsluní, Kolmá, Nad Sv. Josefem, Nad Kunšovcem a Ve Vilách.

 9. Rada města:
a) vzala na vědomí informace o práci komise pro otevírání obálek 

a komise pro hodnocení nabídek zájemců o uzavření nájemní 
smlouvy na lesní pozemky Lesního hospodářského celku Městské 
lesy Velké Meziříčí

b) souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy s uchazečem, který 
předložil nejvhodnější nabídku, tj. Lesní společnost Jihlava, 
a. s. Text nájemní smlouvy požaduje předložit před podpisem ke 
schválení na příštím zasedání Rady města.

10. Rada města souhlasila s darováním stavebnice lego „Světová do-
prava“ v částce 3.599 Kč Základní škole a Mateřské škole Velké 
Meziříčí, Lhotky příspěvkové organizaci, pro dopravní výchovu 
dětí v mateřské škole.

11. Rada města jmenovala pro funkční období 2008–2011 tyto členy 
školských rad za zřizovatele:
a) ZŠ Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13: MVDr. Šulc Ivo, Mgr. 

Bíbrová Ivana
b) ZŠ Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20: Mgr. Dufek Milan, Ko-

mínek Josef
c) ZŠ Velké Meziříčí, Školní 2055, příspěvková organizace: Ing. Vo-

dová Alena, MUDr. Blaťák Petr
d) ZŠ a MŠ Velké Meziříčí, Mostiště 50, příspěvková organizace: 

MUDr. Konečný Zdeněk
e) ZŠ a MŠ Velké Meziříčí, Lhotky 42, příspěvková organizace: 

Ing. Vodová Alena.
12. Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o převzetí fi nanční od-

měny ve výši 9.000 Kč určené na podporu odpadového hospodářství 
města mezi městem Velké Meziříčí a společností Agentura Dobrý 
den, s. r. o., Pelhřimov. Odměnu získalo město Velké Meziříčí za umís-
tění na 1. místě v soutěži „My třídíme nejlépe“ v kraji Vysočina.

13. Rada města v působnosti valné hromady společnosti Technické služby 
VM s. r. o. schválila předložený ceník prací a služeb na rok 2009 
vyjma kapitol 15, 16, 18, 19 a 20.

14. Rada města zásadně nesouhlasila s vydáním povolení k provozování 
loterie nebo jiné podobné hry prostřednictvím technického zařízení 
MULTIVEGAS dle dikce ustanovení § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 
Sb. o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpi-
sů, a to na adrese: Herna – bar NONSTOP, Velké Meziříčí obchodní 
společnosti VIKTORIAPLAY, a. s., a to z důvodu možnosti narušení 
veřejného pořádku, neboť uvedená provozovna se nachází přímo 
v centru města.

15. Rada města vzala na vědomí oznámení o ukončení členství MUDr. 
Jiřího Kaše ve sportovní komisi Rady města Velké Meziříčí.

16. Rada města projednala materiály, které byly předloženy na jednání 
Zastupitelstva města 16. 12. 2008.

17. Rada města projednala informaci od společnosti POHOTOVOST s. r. o. 
týkající se provozování LSPP ve Velkém Meziříčí v roce 2009. Rada 
města má zájem na zachování LSPP ve Velkém Meziříčí i v roce 2009 
alespoň v rozsahu navrhovaném společností POHOTOVOST s. r. o. – 
soboty, neděle, svátky – od 9 do 17 hodin. (Blíže viz str. 8.)

Ing. František Bradáč, starosta

(Pokračování ze strany 1.) „K omezení ordinační doby pohotovosti pouze 
na víkendy a svátky přistupujeme z praktických i ekonomických důvodů 
po dohodě se zdravotnickou záchrannou službou,“ vysvětluje důvody 
změny jeden z jednatelů Pohotovosti s. r. o. MUDr. Jiří Kaše. „Snížil 
se počet lékařů, kteří jsou ochotni pohotovost sloužit. Ze zákona ani 
neexistuje povinnost, že by se museli do systému těchto služeb zapojit. 
Dnes jich je tedy u nás sdruženo jedenáct. Za tohoto stavu jsme řešili, 
co dál, a rozhodli jsme se nevytížené dvě ordinační hodiny ve všední dny 
zrušit,“ vysvětluje Kaše s tím, že právě o tyto dvě hodiny bude rozšířena 
služba první pomoci o víkendech a svátcích. „Nejvíce lidí k nám totiž 
chodí v sobotu nebo v neděli odpoledne,“ dodává Kaše.

Devadesátikorunový poplatek za ošetření na pohotovosti má prozatím 
zůstat nadále zachován, i po stranické změně ve vedení kraje, kde nyní 
stojí sociální demokraté. Podle doktora Kaše navíc tento poplatek plní 
svůj účel regulace. Významně omezil návštěvy pacientů s banálními 
záležitostmi, jejichž ošetření je pak na pohotovosti podstatně dražší, než 
u praktického lékaře.

Ve Velké Bíteši lékařskou službu první pomoci platí město. Během roku 
2008 Bítešští několikrát jednali o zrušení této služby, k čemuž nakonec 
i došlo. Později však své rozhodnutí změnili a fungování pohotovosti 
v Bíteši opět obnovili. „Dnes je situace taková, že na další fi nancování 
LSPP nemáme ani korunu,“ konstatuje bítešský starosta Miroslav Báňa.
Navzdory tomu zastupitelé v pondělí rozhodli o jejím nezměněném pro-
vozu až do dalšího jednání v únoru 2009.

Kdy a kam na pohotovost?
Ordinaci LSSP ve Velkém Meziříčí najdete stále na stejné adrese 

v budově Zdravotnické záchranné služby v ulici Nad Gymnáziem 17 
se vchodem z Čechovy ulice, telefonní číslo je 566 523 971. Ordinační 
hodiny budou od prvního ledna 2009 o víkendech a svátcích od 9 do 17 
hodin. Mimoto můžete využít služby všech krajských nemocnic, které 
jsou pro vás otevřeny 24 hodin denně. Pohotovosti v nich lze navštívit 
v pracovní dny od 17 do 22 hodin (dospělí, děti, dorost) a o víkendech 
a svátcích od 9 do 22 hodin (dospělí) a od 8 do 21 hodin (děti a dorost). 
Mimo tuto provozní dobu pohotovostí jsou vám k dispozici nemocniční 
ambulance.

Závažné zdravotní problémy, které vás ohrožují na životě a na 
zdraví, řeší v našem regionu nepřetržitě 24 hodin Zdravotnická 
záchranná služba kraje Vysočina. Volejte ji tísňovou linkou 155 
z celé České republiky zdarma, případně i tísňovou linkou integro-
vaného záchranného systému 112.                    Martina Strnadová

Pohotovost ve všedních dnech nebude

Úřední hodiny městského úřadu
Městský úřad Velké Meziříčí upozorňuje občany, aby vyřízení svých 
záležitostí nenechávali na poslední úřední den v roce a využili úřední 
dny: středu 17. 12. a pondělí 29. 12. v době od 8 do 17 hodin. Ve 
středu 31. 12. budou z důvodu uzavření účetních operací na konci 
roku úřední hodiny pouze od 8 do 10 hodin.
Děkujeme za pochopení         Ing. Stanislav Rosa, tajemník MěÚ VM

Pondělí 22. 12. 2008
– pondělní svoz Město Velké 

Meziříčí
– úterní svoz Město Velké Me-

ziříčí
– pondělní svoz obcí (Baliny, Blíz-

kov, Dědkov, Březejc, Jabloňov, 
Lavičky, Závist, Oslavice, Oso-
vé, Ruda, Křeptov, Lhotka)

– úterní svoz obcí (Černá, Milí-
kov, Dolní Libochová, Horní 
Libochová, Horní Radslavice, 
Chlumek, Kundratice, Kyjov, 
Otín, Geršov, Pohořílky, Pavlí-
nov, Uhřínov, Šeborov)

Úterý 23. 12. 2008
– středeční svoz Město Velké 

Meziříčí
– středeční svoz obcí (Hrbov, 

Svařenov, Lhotky, Kúsky, Dolní 
Radslavice, Mostiště, Netín, 
Záseka, Olší nad Oslavou, Pe-
tráveč)

– čtvrteční svoz obcí (Dobrá Voda, 
Kadolec, Kozlov, Martinice, 
Ořechov, Ronov, Sviny, Zadní 
Zhořec)

– svoz separovaného papíru
Pátek 26. 12. 2008
– čtvr teční svoz Město Velké 

Meziříčí
– páteční svoz obcí (Bory, Cyri-

lov, Jívoví, Křižanov, Radenice, 
Sklené nad Oslavou, Vídeň)

Pondělí 29. 12. 2008
– pondělní svoz Měs-

to Velké Meziříčí
– pondělní svoz obcí 

(Baliny, Březejc, 
Jabloňov, Lavičky, 
Závist, Oslavice, 
Osové, Ruda, Kře-

ptov, Lhotka, Stránecká Zhoř, 
Kochánov, Frankův Zhořec, 
Nová Zhoř)

– svoz separovaného papíru
Úterý 30. 12. 2008
– úterní svoz Město Velké Me-

ziříčí
– úterní svoz obcí (Černá, Milí-

kov, Dolní Libochová, Horní 
Libochová, Horní Radslavice, 
Chlumek, Kundratice, Kyjov, 
Otín, Geršov, Pohořílky, Pavlí-
nov, Uhřínov, Šeborov)

– svoz separovaných plastů
Středa 31. 12. 2008
– středeční svoz Město Velké 

Meziříčí
– středeční svoz obcí (Hrbov, 

Svařenov, Lhotky, Kúsky, Dolní 
Radslavice, Mostiště, Netín, 
Záseka, Olší nad Oslavou, Pe-
tráveč)

– svoz separace dle potřeby
Pátek 2. 1. 2009
– čtvr teční svoz Město Velké 

Meziříčí
– čtvrteční svoz obcí (Dobrá Voda, 

Kadolec, Kozlov, Martinice, 
Ořechov, Ronov, Sviny, Zadní 
Zhořec)

– páteční svoz obcí (Bory, Cyrilov, 
Jívoví, Měřín, Radenice, Sklené 
nad Oslavou, Vídeň)

Další svozy budou pokračovat dle 
schváleného plánu.
Od 24 .  12 .  20 0 8 
do 1. 1. 2009 bude 
uzavřen recyklační 
dvůr.

Za Technické služby 
VM s. r. o.

ing. J. Mynář

SVOZ PDO o vánočních svátcích

MHD přibude zastávka
Městská hromadná doprava ve Velkém Meziříčí bude na zkušební 

dobu rozšířena o zastávku jedné linky před základní školou na Osla-
vické. Autobus MHD tam bude stavět v 10.50 hodin. Další linky tam 
zastavují běžně nejvíce pro školáky ráno kolem půl osmé a potom 
v odpoledních hodinách po skončení vyučování. O zastávku navíc 
požádaly sociální služby města. Linku by měli využívat zejména seni-
oři z domu s pečovatelskou službou, který stojí v sousedství. „Provoz 
by měl být spuštěn zhruba od půlky prosince na tři měsíce. Ty nám 
ukážou vytíženost linky. Pak uvidíme, zda pokračovat, či ne,“ říká 
velkomeziříčský starosta František Bradáč. Jde o zastávku na spoji č. 9 
mezi autobusovým nádražím a fi rmou Draka Kabely.                 -mrs-

V blízké době se na vybraných 
komunikacích v majetku kraje Vy-
sočina objeví nové dopravní značení 
zimní výbava. Důvodem je potřeba 
správce i vlastníka komunikací 
udržovat bezpečnost a průjezdnost 
na silnicích nejen v okolí dálnice D1. 
První značky zimní výbava by se 
na silnicích II. a některých III. tříd 
především v okolí D1 mohly objevit 
ještě před vánočními svátky. Záleží 
na rychlosti stanovení dopravního 
značení příslušnými dopravními 
správních úřady.

„Při standardním průběhu zimy 
lze na Vysočině, stejně jako silni-
cích horských, očekávat problémy 
se sjízdností. Pokud kamiony bez 
odpovídající zimní výbavy sjedou 
v důsledku respektování značení 
zimní výbava z dálnice D1, která je 
ošetřována prioritně a intenzivněji, 
na silnice nižších tříd, pak hrozí za-
blokování souběžných komunikací. 
Jako kraj se staráme stejně jako 
ostatní vlastníci o bezpečnost na 
svých komunikacích a k dispozici 
máme zcela stejné nástroje jako 
například ministerstvo dopravy, 
není jich méně a není jich ani více. 
Budeme je tedy také využívat, tak 
abychom ochránili majetek a zdraví 
občanů,“ uvedl náměstek hejtmana 
Libor Joukl.

Intenzita dopravy na souběžných 
komunikacích s dálnicí D1 napří-
klad II/602 (Velké Meziříčí-Jihla-

Na Vysočině se objeví
dopravní značka zimní výbava

va) vizuálně podstatně zhoustla. 
Krajské komunikace II. tříd v blíz-
kosti D1 nejsou stavěny na takovou 
tranzitní zátěž a nemají suplovat 
plně funkční provoz na dálnici D1. 
V případě zablokování objízdných 
tras reálně hrozí také snížení akce-
schopnosti hasičů, záchranky, údrž-
by silnic a policie. Může se stát, že 
nebudou moci zasáhnout v případě 
potřeby (např. velké nehody apod.) 
ani na dálnici, kam se přes ucpané 
silnice nedostanou, ani na samot-
ných zablokovaných silnicích.

Kraj Vysočina již požádal o prv-
ní stanovení dopravního značení 
zimní výbava a v okamžiku kladné-
ho vyřízení budou značky postupně 
osazovány na všechny silnice na 
hranicích kraje. Prioritně půjde 
o dílčí úseky komunikací v bezpro-
střední blízkosti D1 u hranic kraje 
Vysočina. Postupně by takto měla 
být označena celá hranice kraje Vy-
sočina. „Osazeny budou pouze části 
komunikací v blízkosti hranic kraje, 
neboť nechceme omezit pohyb 
občanů po našem regionu. Naším 
cílem je zamezit průjezdu kamionů 
bez příslušného zimního vybavení,“ 
uvedl L. Joukl.

Kraj Vysočina je připraven i nadá-
le veřejnost informovat o aktivitách 
souvisejících s osazování značky 
zimní výbava v regionu Vysočiny.

Eva Neuwirthová,
odbor sekretariátu hejtmana

Měřín, Velké Meziříčí a Velkou 
Bíteš pravděpodobně v budoucnu 
propojí cyklostezka. Zájem o její 
vybudování mají starostové zmí-
něných obcí. Akce je ve fázi zpra-
cování vyhledávací studie trasy, 
do níž investovali Velkomeziříčští 
60 tisíc korun. „Vyhledávací studie 
má být hotova v nejbližších dnech, 
takže brzy budeme moci představit 
konkrétní trasu cyklostezky D1,“ 
uvádí starosta František Bradáč 
a vysvětluje její název tím, že bude 
vedle krajské silnice II/602 kopí-
rovat i dálnici D1. Realizaci akce 
zaštítí Mikroregion Velkomeziříč-
sko-Bítešsko, tedy svazek obcí.

S nápadem na výstavbu cyklos-
tezky přišli Měřínští. „Je to tak, 
Měříňáci jezdí hodně na kole i do 
zaměstnání ve Velkém Meziříčí. 
Proto jsme původně mysleli alespoň 
na propojení Měřína s Meziříčím. 
Pak jsme oslovili starostu Bradáče 
a Báňu a dohodli jsme se na pro-
pojení až do Velké Bíteše,“ potvr-
zuje měřínský starosta Jiří Servít. 
Starostové se totiž shodují na tom, 
že krajská silnice II/602 je velice 
frekventovaná a pro cyklisty poměr-

ně nebezpečná. „Lidé si to určitě 
zaslouží. Za chvíli bude dokončen 
sklad Lidlu, pak bude silnice mezi 
Měřínem a Meziříčím plná kamionů 
a ohrožení cyklistů bude ještě větší.“ 
Cyklostezku by navíc mohli vedle 
kolařů využívat i lidé, kteří holdují 
jízdě na kolečkových bruslích.

Majetková příprava akce se jeví 
jako nejsložitější. Cyklostezka po-
vede přes značný počet pozemků 
různých vlastníků, což činí většinou 
problémy s výkupy apod. Podle sta-
rosty Servíta bude nejvhodnější držet 
se co nejblíže krajské silnice, kvůli 
zjednodušení majetkového vypořá-
dání, protože pět metrů vedle komu-
nikace jde ještě o krajský pozemek.

Finanční prostředky na tuto 
akci lze získat z různých grantů 
ministerstva dopravy, přičemž ža-
datelem o dotaci by byl již zmíněný 
svazek obcí mikroregionu. Celkový 
objem fi nancí zatím není vyčíslen. 
„Určitě bychom to nestavěli naráz. 
Až vyhledávací studie ukáže, kde 
bude nejschůdnější začít,“ doplňuje 
starosta Bradáč. Celková délka 
cyklostezky bude kolem třiceti 
kilometrů.          Martina Strnadová

Hledají přesnou trasu cyklostezky D1

Bítešští mají střední odbornou školu
Počátek 21. století byl prakticky pro všechny školy ve Velké Bíteši ob-

dobím poměrně výrazných změn. Kromě změn, které se týkaly vlastního 
chodu a provozu těchto zařízení v oblasti provozní a výchovně-vzdělávací, 
přiblížím vztah města Velké Bíteše k jednotlivým školským subjektům.

Na počátku roku 2009 sídlí na území města Velké Bíteše celkem 7 škol-
ských subjektů. Předškolní výchovu zajišťují dvě mateřské školy, základní 
vzdělávání poskytují tři základní školy a jedna základní umělecká škola, 
střední vzdělávání nabízí jedna střední škola.

Pouze Základní škola při dětské psychiatrické léčebně Velká Bíteš má 
jiného zřizovatele, a to kraj Vysočina. Zřizovatelem zbývajících šesti 
škol je město Velká Bíteš.

Mateřská škola Masarykovo náměstí a Mateřská škola U Stadionu 
jsou od 1. 1. 2003 na základě rozhodnutí městského zastupitelstva dva 
samostatné právní subjekty. V souhrnu nabízí více než 160 míst pro děti 
ve věku od 3 do 6 roků, což by mělo pokrýt zvýšenou poptávku po těchto 
školských zařízeních v následujících několika letech pro děti z Velké Bíte-
še a jejích místních částí. Společným pojítkem je moderní školní kuchyně 
v MŠ U Stadionu, která zajišťuje stravování v obou zařízeních.

Základní škola při DPL Velká Bíteš s kapacitou 48 žáků je školou na-
dregionálního významu. Žáci této školy, která je internátního charakteru, 
nemají k městu přímý vztah z hlediska bydliště, jejich počet se v průběhu 
roku mění. Většinou pocházejí z různých míst jižní části Moravy.

Základní škola Tišnovská 116 s kapacitou 54 žáků je pro veřejnost 
známější jako „speciální“ případně „zvláštní“ škola. Od 1. ledna 2005 
nepřipouští nový školský zákon jiné označení než základní škola.

V tomto školním roce do ní dochází 26 žáků, většina z nich nemá 
trvalé bydliště ve Velké Bíteši. Zřizovatelskou funkci přijalo pro tuto 
školu město Velká Bíteš poměrně nedávno, k 1. 1. 2004, jako jedno z mála 
měst v kraji Vysočina. Do té doby byl jejím zřizovatelem kraj Vysočina. 
V současnosti požádalo město Velká Bíteš kraj Vysočinu o opětovné 
převzetí zřizovatelské funkce této školy.

Základní škola Velká Bíteš s kapacitou 920 žáků se nachází v budo-
vách na ulici Tišnovská 115 (nezaměnit s bývalou zvláštní školou) a v no-
vém areálu Sadová 579. Poskytuje základní vzdělávání pro žáky širšího 
regionu, dojíždějí sem děti například z Jabloňova a Rudy, Krokočína 
a Ocmanic, z Lesního Hlubokého a Svatoslavi nebo z Lubného, Milešína 
a Skřinářova. V současnosti navštěvuje školu takřka 700 žáků, výuku 
a výchovu zajišťuje 43 pedagogů. Kromě standardních školních činností 
nabízí škola pestrou škálu dalších školních a mimoškolních aktivit – časté 
výjezdy do zahraničí, logopedickou péči, exkurze, práce v keramické 
dílně, lyžařské kurzy, připravovaný vodácký kurz a další.

Škola spolupracuje s mnoha subjekty ve městě i širším okolí, např. 
s První brněnskou strojírnou Velká Bíteš, a. s., základní uměleckou školou, 
učilištěm, mateřskými školami a dalšími.

Mezi priority školy patří výuka cizích jazyků (anglického, francouz-
ského, německého a ruského), informačních technologií, podpora rozvoje 
esteticko-výchovných předmětů, pohybových aktivit a environmentální 
výchovy (výchova vytvářející pozitivní vztah dětí k životnímu prostředí). 
Tyto priority jsou zakomponovány do strategického rozvoje školy, jsou 
základem nového školního vzdělávacího programu, jehož realizace zapo-
čala ve školním roce 2007/2008.                    (Pokračování na straně 8.)

SOU Jana Tiraye obdrželo již po třetí od Hospodářské komory ČR čestné 
uznání za vysokou úroveň praktické přípravy u oborů vzdělání cukrář–
výroba, kuchař číšník-pro pohostinství a kadeřník a současně devět 
nejlepších absolventek obdrželo certifi kát, jehož součástí byl i dodatek 
k výučnímu listu – europass. Slavnostní předání proběhlo v listopadu 
v Kongresovém sále HK ČR v Praze.                        Foto: SOU J. Tiraye
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K rozhovoru jsme se spolu s no-
vým děkanem velkomeziříčské far-
nosti P. Lukaszem Szendzielorzem 
sešli natřikrát. Poprvé na začátku 
září, když nastoupil do funkce, z če-
hož vznikl článek v č. 31/2008, který 
nového duchovního představil. Po-
druhé jsem otce Lukáše „zpovída-
la“ v jeho obývacím pokoji na faře. 
A potřetí to bylo po čtvrt roce, tedy 
v době, kdy se u nás už takzvaně 
trochu zabydlel. Z uvedených se-
tkání vznikl tento rozhovor a krát-
ká vizitka, připojená ke článku.
Jaké jsou vaše první dojmy z na-
šeho města?

Myslím, že je třeba rozlišit mí-
nění o  lidech a pak o farnosti jako 
takové. Město ještě moc neznám, 
ale lidi, se kterými jsem se zatím 
seznámil – to znamená na rad-
nici, v Jupiter clubu, v redakci 
týdeníku Velkomeziříčsko – na 
mě působí příjemně, sympatic-
ky. Jsem spokojen. Zatím. Co se 
týče farnosti, tak ta je výjimečná 
svým počtem farníků, pokud to 
srovnávám s některými jinými 
a připomíná mi spíš Polsko nebo 
Slovensko, ale ne Českou republiku. 
Vím, že je to neslušné, ale cítím se 
zde mnohem lépe než v Blučině.
Bylo něco, co vás po příjezdu do 
nového působiště příjemně či na-
opak nemile překvapilo?

Jsem nadšen tím, kolik lidí chodí 
v neděli do kostela, ke zpovědi. To 
jsem nečekal. Navíc jsem rád, že 
mi přibude práce. I když jí bude 
asi hodně, nevadí mi to. Naopak. 
V předchozím místě jsem se trochu 
nudil, a to já nerad. A co se mi tady 
nelíbí? Zatím o ničem nevím.
Už jste udělal změny, a to v do-
bách konání nedělních bohoslu-
žeb. Z jakého důvodu jste zrušil 
brzkou ranní mši a přesunul ji na 
podvečer? Ne že by mi to osobně 
vadilo, naopak, a věřím, že ani 
mnoha dalším, kteří chodí pozdě 
spát a neradi brzo vstávají. Ale 
starším osobám, které mají třeba 
potíže se spánkem a byly zvyklé 
na ni chodit, to asi nevyhovuje.

Velké Meziříčí je město s poměr-
ně vysokým počtem mladých lidí, 
a ti se rádi v sobotu baví do noci. 
Pak se jim pochopitelně nechce ráno 
vstávat. Změnu by mohly uvítat též 
rodiny s dětmi, které se vypraví 
na celovíkendový výlet a přitom 
nechtějí přijít o účast na mši, takže 
pohodlně v pátek odjedou, v neděli 
navečer se vrátí a v osmnáct hodin 
mohou jít do kostela. Do budoucna 
by bylo stejně dobré, kdyby mohla 
být takováto večerní mše každý 
den. Ale  uvidíme, jak to všechno 
bude vypadat. 
A nemohl jste ranní mši svatou 
v 6.15 ponechat a jednoduše při-
dat večerní v 18 hodin? 

Kdybych měl víc kněží, tak by to 
šlo. Myslím ale, že v tomto případě 
jde jistě i o kvalitu těch bohoslužeb. 
Ono je možné jich sloužit během 
jedné neděle několik, rychle za 
sebou, ale potom jenom sledujete 
hodinky. A krom toho, ono to také 

ROZHOVOR S NOVÝM VELKOMEZIŘÍČSKÝM DĚKANEM

kněze svým způsobem vyčerpává, 
když ze sebe vydá všechno a nechce 
ji jen tak ‚odsloužit‘. Čili nemá už 
potom kde brát energii. Řekl bych, 
že je lepší méně mší, ale o to hod-
notnějších. 
Jaké máte reakce na tuto no-
vinku?

Některé jsou pozitivní a jiné 
naopak negativní. To máte jako 
s každou jinou změnou, kterou se 
rozhodnete udělat. Uvidíme, jaké 
budou ohlasy na další novotu, že se 
od 14. prosince mění začátky neděl-
ních bohoslužeb na 9 a 10.30 hodin.

Můžete srovnat život a práci 
kněze u nás v České republice 
a u vás v Polsku?

Nejdřív bych měl tedy porovnat 
typickou polskou farnost s po-
dobnou třeba v okolí Brna. Práce 
kněze v Polsku je ve farnosti a ve 
škole, a proto je zaměstnancem jak 
farnosti, tak školy. Výuka nábožen-
ství totiž probíhá v rámci řádného 
vyučování. A i když je to nepovinný 
předmět, je přihlášen každý žák 
a student. Takže se předpokládá, 
že většina třídy do náboženství 
chodí, neboť se vyučuje na všech 
základních a středních školách, 
i na takzvaně civilních. Proto kněz 
funguje na plný úvazek, což před-
stavuje osmnáct vyučovacích hodin 
týdně. Jsou i výjimky, že bývá míň, 
anebo víc hodin. Čili kněz sedí ve 
škole od rána do pozdního odpoled-
ne, má všechna práva a povinnosti 
jako normální učitel – kromě toho, 
že nemůže být třídním –, včetně 
členství ve školské radě. Většinu 
svého pastoračního času tedy tráví 
ve škole. A potom ho čeká další 
úvazek, a to je činnost ve farnosti. 
Kdežto tady u vás je to úplně jinak. 
Vyučování náboženství probíhá pár 
hodin odpoledne, pak mše svatá, 
nějaká ta setkání, a to je všechno. 
V tom je ten největší rozdíl.
A který systém vám víc vyhovuje?

To nezáleží na mě, ale spíš, co je 
lepší pro ty žáky, ne? Jenomže ona 
je v tom trošku potíž. Těžko bych 
tady mohl zvládnout i se třemi far-
nostmi, včetně té v Borech a v Ne-
tíně, ještě 18 hodin učit ve škole. 
Přiznám se ale, že kdybych se měl 
vrátit zpátky, tak to není moc lákavá 
představa, co se tohoto týče.
Jak v Polsku funguje překládání 
kněží? Když jste skončil seminář, 

tak jste byl tři roky kaplanem…
Ano.

…a potom teprve dochází ke 
střídání?

Ano, většinou po třech letech, ale 
stává se, že to může být i za delší či 
kratší dobu.
A farářem se stává duchovní kdy?

No, to je právě problém. Může 
totiž počítat i s dvaceti lety…
Není to nějak moc dlouho?

No je. Protože záleží na tom, 
ve kterém místě jste. Někde je 
farnost a v ní farář s kaplanem. 
Kaplanská diecéze je takové spe-

cifi kum – je tam hodně 
kněží, přibližně přes 
tisíc, a farností asi 305 – 
to znamená 305 farářů. 
A těch dalších zhruba 
sedm set kněží musí 
biskup zaměstnat jinak. 
Takže někteří jdou do 
světa, třeba do Afri-
ky, jiní zastávají různé 
funkce. Proto kaplan 
čeká ve frontě, až se 
uvolní nějaké místo po 
faráři, které pak získá. 
A to může trvat třeba 
právě těch dvacet let. 
Jsou ale také oblasti 
v Polsku, kde je lhůta o 

polovinu i více kratší. To je různé. 
Jisté ale je, že se tam nestanete 
farářem za rok či dva, jako tady. 

Přiznám se, že moc nechápu 
překládání kněží u nás. Uve-
du příklad – páter Prnka ve 
Křtinách byl na jednom místě 
35 let, Metoděj Kotík v Křiža-
nově sloužil 40 let, náš býva-
lý děkan zde pobýval 18 let…

K tomu se já těžko mohu vyjadřo-
vat, to mohou vysvětlit na Petrově… 
Víte, ono se to může zdát na první 
pohled jako špatné rozhodnutí, 
ale věřte mi, že bych nechtěl být 
v kůži  generálního vikáře. Máte 
určitý počet farností a musíte je 
obsadit, ale nemáte kým, protože 
duchovních je málo. A taky je tu 
další věc – každý není vhodný pro 
tu kterou farnost, jeden se hodí tam, 
druhý zase jinam.
V Polsku jsou na tom tak nějak 
líp, že? 

Obecně by se to tak dalo říct, 
ale též nevědí, kdy a kam budou 
přeloženi. Ono jde totiž o to, že 
v Polsku má generální vikář k dis-
pozici ‚materiál‘, který může někam 
poslat, a tak je to jednodušší.
Jak jste už podotkl, mohl jste 
si zvolit působení v Norsku. Šel 
byste tam nebo třeba i do jiného 
daleko exotičtějšího místa, napří-
klad do zmiňované Afriky? Proč 
jste si nevybral tuhle zemi, když 
byste podle svých slov rád prožil 
nějaké dobrodružství?

Do Norska bych možná i šel, ale 
to připadlo kamarádovi. Ale do 
Afriky ne. To už by byla i na mě 
velká ‚divočina‘ a navíc je to hodně 
daleko a myslím totiž, že je náročná 
i po fyzické stránce. Ale takové 
Mexiko bych klidně vzal (smích). 
Jenže taková nabídka stejně nepři-

jde. Česká republika mi připadala 
prostě nejreálnější.

Uvažoval jste dopředu, že byste 
‚rodnou hroudu‘ opustil nebo jste 
se tím začal zabývat až ve chvíli, 
kdy se nabídka do ČR objevila?

Nepřemýšlel jsem o tom. Až pak. 
Říkal jsem si, že bych to zkusil, 
vždyť Česko není přeci daleko, je 
mi blízké i po jiných stránkách, 
jezdíval jsem na Moravu i do Čech 
už dřív. Také pro mne bylo podstat-
né, že mi končila ta tříletá lhůta.
Patrně tedy o návratu zpátky 
domů nepřemýšlíte…

Zatím jsem knězem katowické 
diecéze a občanem Polské republi-
ky. To znamená, že mě můj biskup 
může v podstatě kdykoliv povolat 
zpět. A protože jsem slíbil posluš-
nost, musel bych jít. Já to mám ještě 
o to horší, že o mně rozhodují dva 
biskupové. Český o věcech pasto-
račních a záležitostech na území 
diecéze, a ten náš o všem ostatním. 
A vy sám, jak to pociťujete? 

No co chci já? Někdy přijde 
taková nálada, že bych se nejraději 
sbalil a odjel. Ale víte, je to přece 
jenom problematičtější – protože 
nezáleží pouze na mně, jsou tady 
farníci a tak dále…
Jak zareagovala rodina, když jste 
jim oznámil své rozhodnutí stát 
se knězem?

Mamka se zprvu trochu bála, ale 
nakonec mi oba rodiče požehnali. 
Pak za mnou jezdili, takže to pro 
ně nebylo takové hrozné, že by mě 
třeba dlouho neviděli. 
Co vás k tomu vlastně vedlo?

Vyrůstal jsem v katolickém pro-
středí a přišlo mi tak nějak při-
rozené, že bych šel do semináře. 
Nemohu říct, že bych zaznamenal 
jeden jediný impuls jako někteří mí 
kolegové. Uvažoval jsem o tom už 
na konci základní školy.
Jste mladý člověk. Tak by mě zají-
malo, jak se díváte na celibát?

Začnu praktickou stránkou. Ne-
dovedu si představit, ale opravdu 
ne, jak by takový kněz, který se 
plně věnuje farnosti, staral dobře 
ještě o rodinu. Celý den i večer je 
pryč. Myslím, že by se vám také 
nelíbilo, kdyby byl muž pořád 
mimo domov. 
No ale jsou profese, které vyža-
dují také mimořádné pracovní 
nasazení… Nebo co evangelický 
kněz, ten má rodinu a stíhá být 
duchovním.

K té první části dodám, že potom 
záleží na kvalitě toho manželského 
života, která asi nebude nejlepší, 
a k evangelíkům – mám za to, že 
mají míň práce než my.

Takže vám to vyhovuje tak, 
jak to je?

Pochopitelně jsou chvíle, kdy asi 
každý – i kněz – zatouží mít ženu, 
děti. Ale jakmile o tom začnu pře-
mýšlet, brzo se z oblak snesu na zem 
a řeknu si, že je bezženství dobré. 
Když pak vidím, kolik manželství 
je v krizi či se rozvádí, tak stejně 
jako můj kamarád tvrdím: zlatý 
celibát!       Text a foto: Iva Horká

Návštěva z Champagne-Ardene 
Třídenní pracovní návštěva delegace z partnerského regionu Champag-

ne-Ardene (FR) na Vysočině se obsahově zaměřila na prohloubení vztahů 
v oblasti kultury a školství. Víceprezidentka regionu Claudine Ledoux 
s doprovodem přijela do našeho regionu domluvit a připravit další společné 
projekty, které lze fi nancovat z prostředků EU. Za krajskou radu hosty na 
půdě Vysočiny přivítal náměstek hejtmana Vladimír Novotný.

Kraj Vysočina a francouzský region Champagne-Ardene již rozjely 
spolupráci na bázi výměny studentů středních škol. První stážisté z Ho-
telové školy Světlá ve Velkém Meziříčí již studují ve Francii, další spolu-
práci navázala Střední umělecko-průmyslová škola Helenín Jihlava, kde 
rodilý mluvčí „zapadl“ do pedagogického sboru. „Studenti z Vysočiny 
dělají vašemu regionu čest. U nás patří k nejlepším studentům a svůj 
studijní pobyt v cizí zemi maximálně využívají nejen pro rozšíření svých 
jazykových znalostí,“ uvedl Claudine Ledoux. 

Spolupráce obou regionů zatím probíhá především v oblasti školství 
a kultury, rýsuje se však další aktivita související s blížícím se předsed-
nictvím ČR Evrospké unii, a to spolupráce v oblasti lesního hospodářství. 
„Spolupráce i v této oblasti se nabízí, neboť oba regiony jsou si velice 
podobné. Náš region je maximálně proevropský, máme nyní možnost 
a příležitost pracovat společně a společně tvořit novou Evropu,“ doplnila 
k tématu Claudine Ledoux.

Mezi nejbližší partnerské aktivity se už na přelomu května a června 
příštího roku zařadí i hostování hokejového týmu z Vysočiny na tradičním 
hokejovém turnaji ve Francii, kterého se budou účastnit i další zástupci 
partnerských regionů. „Do Francie za Vysočinu odjedou regionální 
hokejisté ve věku 17 až 19 let, tedy junioři až dorost. Záměrně nebude-
me vybírat mezi profesionály, kteří právě ukončí náročnou sezonu, ale 
zaměříme se na naše naděje, které chceme touto nabídkou motivovat,“ 
uvedl ředitel krajského úřadu Zdeněk Kadlec.

V programu měla víceprezidentka regionu Champegne-Ardene na 
Vysočině návštěvu Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, návštěvu odbo-
ru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu kraje Vysočina, setkání 
s krajskou samosprávou, návštěvu Telče (prohlídka památky UNESCO) 
nebo návštěvu Hotelové školy Světlá ve Velkém Meziříčí. 

Jitka Svatošová, tisková mluvčí Krajského úřadu kraje Vysočina

Osmatřicetiletý doktor teologie P. Lukasz Szendzielorz byl novým 
děkanem velkomeziříčské farnosti jmenován k 1. 8. 2008, funkce se 
defi nitivně ujal 1. 9. O tři dny později si připomněl deset let od svého 
příchodu do České republiky. Je tak jedním z mnoha polských kněží, jež 
slouží v českých farnostech a přitom zůstává občanem Polské republiky 
a knězem polského biskupství v Katowicích.

P. Lukasz Szendzielorz, jehož jméno lze číst počesku jako Lukáš Šin-
delář, se narodil 30. prosince 1970 ve Slezských Šemianovicích (polsky 
Siemianowice Śląskie), které leží sedm kilometrů od Katowic. Pochází ze 
tří dětí, z nichž je nejmladší. Jeho dvě o dvanáct a devět let starší sestry 
mají vlastní rodiny s dětmi. Otec byl povoláním architekt a matka kulturní 
referentka, ač strávila podstatnou část svého života v domácnosti. Loni 
ve svých dvaasedmdesáti letech zemřela.

Školní docházku začal o. Lukáš v sedmi letech, a protože v Polsku trvá 
osm let, skončil ji v roce 1985. Mezitím přistoupil k prvnímu svatému 
přijímání, a to v roce 1979, a o pět let později přijal svátost biřmování. 
Rok nato nastoupil na lyceum (v současné době jde o stejnou školu jako je 
české gymnázium) ve městě Chorzów, kde studoval biologicko-chemický 
směr. Odmaturoval v roce 1989 a na podzim zahájil fi lozofi cko-teologické 

studium v semináři v Katowicích, který ukončil po šesti letech. Třinác-
tého května 1995 přijal v témže městě kněžské svěcení. Poté ještě tři 
roky dálkově studoval postgraduál. V roce 2006 pak v Polsku dokončil 
doktorandské studium na téma Teologie českého kněze a teologa Josefa 
Zvěřiny a získal titul doktor teologie, u nás zkracovaný na ThDr. 

Od prvního září se stal kaplanem v polském městě Tychy se 150 000 
obyvateli, které leží asi dvacet kilometrů od Katowic.  Tam vykonával 
službu ve farnosti a ve škole. Polští kněží mají povinný úvazek ve školách, 
kde učí náboženství – týdně jde o osmnáct hodin výuky. Po třech letech 
využil nabídky na práci duchovního do Čech a na požadavek biskupa 
nastoupil 4. září 1998 jako farář do Moutnic na Brněnsku. O rok později 
byl přeložen do Blučiny a na jaře letošního roku dostal od generálního 
vikáře nabídku na přestup do Velkého Meziříčí, kde se stal děkanem. 

Rád podle svých slov vaří, chodí do kina, divadla, na operu, ale také 
cestuje. V minulosti autem, nyní stále častěji letadlem. Nejdál se vy-
pravil do Fatimy či Lisabonu, nejzajímavější mu připadal Egypt. Jestli 
je Polák dostatečně zbohemizovaný, to se prý pozná podle toho, že si 
namaže rohlík máslem na povrchu. Poláci ho totiž vždycky rozkrojí, 
a teprve pak namažou.                                                                 Iva Horká

Kdo je ThDr. Lukasz Szendzielorz

Nadchlo mě, kolik lidí u vás chodí do kostela

Každoroční předvánoční akce 
v sídle kraje Vysočina se letos 
zúčastnilo více než šest stovek 
návštěvníků. Největší zájem byl 
o balení dárků zdarma, o recepty na 
vánoční cukroví, o vánoční dekora-
ce a hlavně o ručně pletené zimní 
ponožky a proutěné košíky.

Tradiční nabídka zhruba dvou 
desítek krajských středních škol 
a domovů pro seniory navodila 
v sídle kraje Vysočina pravou ad-
ventní atmosféru. Koledy a voňavý 
vánoční strom ozdobený z velké 
části ručně vyrobenými ozdobami 
byly kulisou pro tradiční vánoční 

Barevné Vánoce:
Generální zkouška na letošní Vánoce

poštu, promítání vánočních pohá-
dek nebo ochutnávku cukroví včet-
ně vynikající švestkové omáčky. 
„Na základě podnětů návštěvníků 
budeme uvažovat o rozšíření pro-
gramu i na venkovní prostory sídla 
kraje Vysočina. Hodně však bude 
záležet na přízni počasí a ochotě 
našich škol s námi venkovní pro-
gram připravovat,“ uvedla Ivana 
Šteklová z krajského sekretariátu 
hejtmana.

Svou vánoční ozdobu na krajský 
vánoční stromeček přidali i jednot-
liví členové Rady kraje Vysočina.

Jitka Svatošová

Projekt podpory podnikání odstartován
V době postupující ekonomické krize, které se stále silněji dotýká 

i života na Vysočině, je z pohledu kraje podpora malých a středních 
podnikatelů jednou ze stěžejních priorit veřejné správy. Odstartování 
mezinárodního projektu šesti evropských regionů ICHNOS Plus, fi -
nancovaného z evropského fondu Interreg IVC, je jednou z výrazných 
aktivit kraje na tomto poli. Dle poslední statistiky Evropské komise je 
průměrná velikost fi rmy v členských státech EU 5 zaměstnanců. Podobně 
je tomu také v ČR. Růst sektoru malých a středních fi rem je jedním ze 
základních faktorů ekonomického rozvoje. Na Vysočině pak tento fakt 
díky tradici drobných živnostníků platí dvojnásob. Jedním ze způsobů 
podpory této části podnikatelského sektoru ze strany veřejné správy je 
maximální zjednodušení a minimalizace úředních procesů mezi podni-
katelem a veřejnou správou. Všechny členské státy Evropské unie mají 
nově povinnost zřídit síť tzv. One-Stop-Shops – kontaktních míst veřejné 
správy, která dokáží na jednom místě zařídit všechny potřebné úkony pro 
založení nebo změnu fi rmy.

Kraj Vysočina spolu s partnery z regionů v Itálii, Estonsku, Španěl-
sku, Řecku a Polsku zahájil na konferenci v sardinském hlavním městě 
Cagliari úvodní konferencí dvouletý projekt ICHNOS Plus. Cílem je 
výměna zkušeností a aplikace dobrých praxí mezi evropskými regiony 
právě v oblasti fungování kontaktních míst veřejné správy. V programu 
konference se za Vysočinu v rámci neformálních diskuzí představila 
krajská delegace, která se zajímala zejména o současné procesy zefektiv-
nění veřejných služeb v evropských státech a regionech. Právě evropské 
projekty tohoto charakteru Vysočina využívá k mapování budoucích 
aktivit vedoucích ke kvalitněji poskytovaným službám a zahájení spo-
lupráce s odborníky z ostatních evropských regionů. Více o projektu 
ICHNOS Plus naleznete na www.ichnos-project.org.       Eva Neuwirthová

Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí, Žižkova 57, 
Jihlava
Oznamuje záměr
Posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího záměru 

Protipovodňová ochrana města 
Velké Meziříčí

je k dispozici k nahlédnutí po dobu 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto 
oznámení v úředních hodinách v podatelně MěÚ a na odboru život-
ního prostředí MěÚ Velké Meziříčí.
KÚ kraje Vysočina, odbor životního prostředí, textovou část oznáme-
ní rovněž zpřístupňuje na internetu na adrese http://www.cenia.cz/eia
                                                                                       -měú-
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OKÉNKO POLICIE

PŘÍSPĚVKY OD ČTENÁŘŮŘÁDKY NA NEDĚLI

Jdeme na panáka?!
Jdeme na panáka?! – navrhuje mladý kluk.
Jdeme na to! – odpovídají ostatní.
A okamžitě jsou u baru a ve skleničkách se třpytí zlatá tekutina Jelzina. 

Potom druhá řada – vodka s citronem a na konec ošklivě zelený Absinth. 
Tak to probíhá skoro na každé zábavě, diskotéce. Minulý víkend bohužel 
někteří měli smůlu. U stejného baru se objevila policie a začalo peklo – 
občanky, alkomaty, čísla na rodiče, varování obchodníků. Ukázalo se, že 
někteří mladí jsou nezletilí. A sdělovací prostředky zase mají téma. 

A co na to já? Je samozřejmé, že každý zákon má funkci výchovnou. 
A proto je normální, že existuje zákon o zákazu prodeje alkoholu mladist-
vým. Bohužel na co zákon, který je mrtvý. Na co zákon, když společnost 
není důsledná v jednání. Na co zákon, kterého dodržování není možné. 
Problém je v něčem jiném. Než jsem se odhodlal napsat tento článek, 
mluvil jsem s některými mladými lidmi a potom s dospělými – rodiči 
a prarodiči mladých. Ti druzí samozřejmě jsou proti volnému přístupu 
nezletilých k alkoholu. Dokonce tvrdili, že u nich doma – ale bylo to 
kdysi – mládež alkohol nepila. A dnes – mládež – všichni z dotazované 
skupiny řekli, že aspoň jednou v životě pili v přítomnosti rodičů. Ba, 
některým samotní rodiče alkohol nalévali. Pravděpodobně tito dospělí 
byli názoru, že lepší je, když si jejich dítě dá něco málo doma, než by 
mělo někde „chlastat “ v hospodě. Blbost! Možná, že u některých, tak 
to funguje, ale na druhé straně existuje nebezpečí, že synovi nebo dceři 
alkohol zachutná a potom budou sami vyhledávat pramen zakázaného 
moku. Co horší, budou se omlouvat, možná i před policisty, že přece 
doma je to povolené. 

Zákon ať zůstane! Rodiče a vůbec my všichni dbejme na výchovu 
dětí a mládeže! A policisté ať nám opravdu pomáhají a chrání nás před 
skutečným zločinem!                                                               J. Drlíček

Středa 17. 12.
Velké Meziříčí 6.30 – 8.00
Netín od 15.00 do 16.30
Bory od 17.00 do 18.00
Čtvrtek 18. 12.
Velké Meziříčí 6.30 – 8.00
Pátek 19. 12.
V. Meziříčí 7.30 – 9.00 a 13.00 – 16.30
Heřmanov od 15.00 do 16.30
Velká Bíteš od 17.00 do 20.00
Netín 16.00 – 18.00
Bory 16.00 – 18.00 Bory
Sobota 20. 12.
Velké Meziříčí 6.30 – 12.00
Osová Bítýška 16.00 – 18.00

Svátost smíření před Vánocemi 2008 
ve farnostech velkomeziříčského děkanství

Neděle 21. 12.
Velké Meziříčí 7.00 – 11.00
Křižanov 14.00-15.30
Budišov 14.00-15.30
Pyšel 16.00-17.00
Tasov 17.30-18.30
Pondělí 22. 12.
Velké Meziříčí 6.30 – 8.00
Radostín nad Oslavou 17.00 – 19.00
Pavlov 17.00 – 18.00
Úterý 23. 12.
Velké Meziříčí 6.30 – 8.00
Měřín 13.00 – 18.00
Štědrý den
Velké Meziříčí 6.30 – 8.00 – f-

Vánoční bohoslužby 2008
v děkanství velkomeziříčském

 Kostel 24. 12. 25. 12. 26. 12.  31. 12. 1. 1. 2009 
Velké Meziříčí  16.00, 24,00 7.30, 9.00, 10.30, 18.00  7.30, 9.00, 10.30, 18.00 16.00  7.30, 9.00, 10.30, 18.00

Bory  24.00  9.45  9.45 Bory, 11.00 Dolní Bory 16.00   9.45

Netín 24.00  8.00  8.00  8.30  8.00

Křižanov 24.00  7.30, 10.30  7.30 Křižanov, 10.30 H. Lib. –  7.30, 10.30

Heřmanov 21.00  9.00  9.00 17.00  9.00

Tasov 24.00  10.30  8.00, 10.30  17.00  10.30

Osová Bítýška 24.00  9.00  9.00 15,00   9.00

Ronov 22.00 11.00 11.00 - 11.00

Ruda 22.00  8.00  8.00 17.00  8.00

Uhřínov 19.30 10.30 10.30 15.00 10.30

Radostín nad Oslavou 22.00  7.45, 11.00  7.45, 11.00 –  7.45, 11.00

Pavlov u Radostína n. O. 20.00  9.30  9.30 –  9.30

Měřín 22.00 8.00, 10.30  8.00, 10.30 16.00  8.00, 10.30

Budišov 22.00  8.00  8.00 18.00  8.00

Pyšel 16.00 10.00 10.00 16.00 10.00 

Velká Bíteš 16.00, 24.00  8.00, 9.30  8.00, 9.30 17.00  8.00, 9.30

Březí 22.00 11.00 11.00 16.00 11.00

J. Drlíček

Vánoční a novoroční bohoslužby 
v evangelickém sboru

Husův dům, U Světlé 24, Velké Meziříčí
21. 12. v 9 hodin – 4. neděle adventní: dětská vánoční slavnost
25. 12. v 9 hodin – Boží hod vánoční: bohoslužby s vysluhováním 
 večeře Páně
1. 1. v 9 hodin – Nový rok: bohoslužby 
Neděle 4. ledna 2009, 16 hodin
 Novoroční koncert v Husově domě
 Kuspokon
 Kuchyňské sdružení Poláškovi a Konvalinkovi
 Spirituály a jiné písně                                         -pj-

Okresní ředitelství Policie ČR ve 
Žďáru nad Sázavou se obrací na ob-
čany s žádostí o pomoc při ustano-
vení svědků fyzického napadení, ke 
kterému došlo 17. září 2008 v době 
kolem 18.05 hodin před budovou 
Střediska ekologické výchovy na 
ulici Ostrůvek ve Velkém Meziříčí. 
Dva muži ve věku 35 a 34 let zde 
údajně napadli šedesátiletého muže, 
v důsledku čehož utrpěl drobná 
poranění na obličeji a pravé ruce. 

Během incidentu byl poškozenému 
odcizen digitální fotoaparát.

Dle jeho sdělení byla svědkem 
fyzického napadení blíže neusta-
novená žena.

Žádáme tímto občany, kteří byli 
případnými svědky tohoto inciden-
tu, aby kontaktovali policistu, který 
případ vyšetřuje (tel. 974 282 336), 
případně nejbližší útvar Policie ČR 
nebo využili bezplatnou linku 158.

Děkujeme za spolupráci.        -vk

Žádáme o spolupráci při hledání 
svědků fyzického napadení

Jak již bylo naznačeno v minu-
lém pojednání, pravděpodobnost, 
že se proboříte v lese nad poto-
kem Babačka u Dolních Borů, je 
takříkajíc „silně malá“, totiž až 
téměř nulová. Ovšem přesto: na 
poddolovaném území raracha radši 
zbytečně nepokoušejte; no to víte, 
ten přece nikdy nespí… Rozhodně 
zde při úmyslném klamání sobě 
blízké osoby nepoužívejte onu již 
poněkud zprofanovanou formulaci 
„…a ať se na místě propadu, jestli 
lžu!“, neboť právě tady by vaše 
lehkovážně pronesená rouhačská 
věta mohla jaksi neplánovaně dojít 
svého osudového naplnění. 

Minerály z Borů najdete mezi 
exponáty Národního muzea v Pra-
ze, Moravského zemského muzea 
v Brně, Muzea Vysočiny na Masa-
rykově náměstí v Jihlavě, Západo-
moravského muzea v Třebíči, jakož 
i ve vitrínách dalších muzeí, a to 
prosím také zahraničních.

Nosnou osou mineralogického 
zájmu zde byla pověstná žíla „Ol-
dřich“ – a není divu, že lokality 
u Dolních Borů se staly přitažli-
vým prostorem a objektem jak pro 
profesionální odborníky, tak i pro 
obyčejné „kamínkáře“; tedy pro 
sběratele nerostů ze zájmu, kteří 
berou tento obor jako svůj koníček, 
a nikoli jako celoživotní profesi. 
Důl Hatě za Dolními Bory a jeho 
výsypka fungovaly na tyto lidičky 
asi tak, jako účinkuje elektro-
magnet na železný šrot, smíme-li 
ovšem vůbec použít toto podivné 
přirovnání… Nalézt zde křišťály, 
záhnědy, růženíny, černé turmalíny, 
„skoryly“, albit, sekaninait, velké 
srostlice plátových slíd – světlého 
muskovitu a tmavého biotitu – , 
červenohnědé granáty „almandiny“, 
sloupkovitý andalusit, případně 
i různobarevné opály, chalcedon, 
pazourek nebo citrín, to bylo cílem 

mnohdy i docela početných výprav. 
Přičemž výčet zde přítomných 
a nacházených nerostů tím není ani 
zdaleka uzavřen. Černé šestihranné, 
jakoby „prutovité“ skoryly tu dosa-
hovaly někdy až nevídaných délek 
(i přes půl metru) a vyskytovaly se 
zde i jejich různosměrné srostlice 
– neboli „drúzy“ – známé pro svou 
paprskovitost také jako tzv. „černá 
slunce“. Co se týče záhněd, zhruba 
okolo roku 1975 zde byl nalezen 
kolosální kombinovaný superkrys-
tal o hmotnosti mnoha kilogramů, 
který byl šťastným nálezcem pozdě-
ji odvezen (na kotouči!) k vystavení 
v místní škole. Hned následující noci 
byl však po vloupání ukraden (asi ne 
jednotlivcem, to určitě spíš několika 
osobami) a zmizel neznámo kam, 
pravděpodobně do ciziny, a to zcela 
jasně za řádně mastnou provizi. 
Byl tedy skutečně a v pravém toho 
slova smyslu „odcizen“, a to prý do 
Rakouska; možná snad dokonce po 
daném avízu a na objednávku. Po-
dezřelým byl jistý Š. či Sch., důkazy 
však chyběly, a usvědčit se ho proto 
nepodařilo. – Jaké však bylo moje 
překvapení před čtyřmi roky na vě-
hlasné Mezinárodní mineralogické 
výstavě v Tišnově, když se u jedno-
ho superexponátu skvěla cedulka 
Záhněda – Dolní Bory – Hatě 1975; 
takříkajíc „seděl“ i onen legendární 
tvar (taková jakoby koňská hlava); 
ovšem na uváděnou cenu se radši 
ani neptejte… vydělávali byste na ni 
několik měsíců. Asi se tu po mnoha 
letech kdosi konečně odhodlal dát 
„to“ znovu všanc čili k dispozici; 
pochopitelně ovšem tak, aby mu to 
něco hodilo, totiž vyneslo. Ostatně, 
čertví, kolik majitelů už tento unikát 
během let postupně vystřídal…

 – A víte vy co? Pro dnešek už 
radši dost. 

Pokračování v lednu.
Vladimír Pařil 

Malý seriál lokální mineralogie (19)
Bory a okolí III

Knihovna v Měříně slavila svátek
Dne 4. 11. 2008 městys Měřín obdržel od Krajské knihovny Vysočiny 

z Havlíčkův Brod pozvánku na malou knihovnickou slavnost, která se 
uskutečnila 26. 11. 2008 v Havlíčkově Brodě v sále staré radnice.

Na  tuto slavnost jsme byli pozváni z důvodu vyhodnocení naší knihov-
ny v roce 2008 jako jedné z nejlépe pracujících knihoven v kraji Vysočina, 
který má 566 knihoven a ta naše se umístila mezi 16 nejlepšími. Byl ceněn 
vzhled knihoven, útočiště pro děti – dětský kout, zavedení internetu, 
počet čtenářů, obrat knih.

Nejdůležitější však i nadále zůstává lidský faktor, tedy paní knihovnice 
– Helena Strnadová – a její spolupráce s úřadem městyse Měřín.

V roce 2005 byla provedena velká oprava knihovny. Ta byla vybavena 
novým nábytkem, zedníky upravena, vymalována, doplněna záclonami 
a jinými drobnými doplňky.

H. Strnadová zastává funkci knihovnice již 20 let. Knihovna má stálých 
217 čtenářů a 1 705 ostatních návštěvníků. Stav knižních svazků je 6 626.

Knihovna je obsahově dobře vybavena pro děti i dospělé. Máme radost, 
že naší paní knihovnici nechybí mladický elán do práce a že ji zajímá 
vše, co ke knížkám patří. Je ochotna uskutečňovat besedy o knížkách a je 
nadšena, když se čtenáři cítí v přítomnosti knížek jako v ráji. Nesmírně 
si vážíme její práce a do dalších let 
jí přejeme hodně zdraví, pohody, 
elánu a chuti. Paní knihovnice 
spolupracuje s knihovnou J. Sychry 
ve Žďáře nad Sázavou a městskou 
knihovnou ve Velkém Meziříčí.

Děkujeme za toto ocenění naší 
práce a přejeme si, aby i nadále byla 
pravda, když slyšíme: „Řekni mi, 
co čteš a já ti povím, kdo jsi!“ 

Anna Oulehlová, místostarostka

Cinky – linky, co to zvoní,
Mikuláš jde a čert s andělem 

se honí.
Bez ďábla jen s andílkem zavítal 

mezi žáky 1. a 2. třídy ZŠ Sokolov-
ská Mikuláš.

Vlídným slovem pohladil, na 
nikoho se nezlobil. Pak rozdal po 
zásluze dárky a s pomocníkem 
běžel zpátky. To starší děti, ty 
se třásly. Tam početnější přišla 
družina. Krom andělů a Mikuláše, 
vedli si s sebou i čerty – barnabáše. 
Hudrali a blekotali, jen aby se děcka 
bály. Dobře to však dopadlo. Bez 
hříšnic a hříšníků vraceli se zpátky 

Mikulášská
k peklu, neb nikoho si nepobrali do 
svých začouzených pytlů.

Děti prvních a druhých tříd pak 
trávily dopoledne v ekologickém 
centru Ostrůvek. Zde rozpohy-
bovaly nejenom své prstíky, ale 
i celé tělo. Starší žáci se odebrali 
do výtvarné, hudební a pohybové 
dílničky. Zde si za pomoci svých 
vyučujících vyzkoušeli zdatnost 
při plnění pekelných úkolů či 
poslušnost prstů při výrobě mi-
kulášských postaviček. Dílnou 
hudební se pak linuly vánoční 
koledy a písně.

ZŠ Sokolovská

Novinky ve veřejné dopravě
V neděli 14. 12. 2008 vstoupí opět v platnost nové jízdní řády veřejné 

dopravy. V železničních jízdních řádech ani v jízdních řádech veřejné 
autobusové dopravy v našem regionu nedochází k tomuto termínu 
k žádným zásadním systémovým změnám. Cestující každým rokem 
v jízdních řádech linkové osobní dopravy nachází více spojů základní 
dopravní obslužnosti. Dopravní spojení je však vždy vhodné případně 
ověřit na www.idos.cz.

V letošním roce zajišťovalo základní dopravní obslužnost v kraji Vysoči-
na ve veřejné linkové osobní dopravě 21 dopravců a ve veřejné drážní osobní 
dopravě 2 dopravci. Na základě požadavků obcí se v roce 2008 rozšířila 
nabídka o nových devět autobusových spojů. V letošním roce byly zatím 
zahájeny další tři zkušební provozy nových autobusových spojů, o něž má 
veřejnost zájem (např. V. Meziříčí-V. Bíteš). „V důsledku ukončení provo-
zu skláren ve Světlé nad Sázavou už krajský úřad zahájil licenční řízení na 
zřízení nové linky Světlá nad Sázavou – ČKD Kutná Hora,“ uvedl Zdeněk 
Navrkal z krajského odboru dopravy a silničního hospodářství.

V současné době mohou občané na Vysočině využívat více než 350 
autobusových linek a více než 4 000 autobusových spojů. 

V železniční dopravě stojí za zmínku pouze některé podstatnější úpravy, 
které vybočují z již dříve zavedeného systému tzv. pravidelné dopravy 
na většině tratí (pravidelné intervaly mezi spoji, zpravidla hodina nebo 
dvě). Pokud jde o redukci, pak pouze vlaků v noční době na trati 212 a ve 
večerní a ranní době na tratích 227 a 241. ČD avizují také posun času od-
jezdu nebo příjezdu vlaků na tratích 224, 225, 230 a 243. V tomto případě 
se jedná v několika případech o změny vyvolané samotnými cestujícími. 
Spoj tak lépe kopíruje např. časové požadavky studentů cestujících za 
vzděláním. Omezena nebo rozšířena četnost jízdy vlaků bude na tratích 
224, 225, 230, 240, 241 a 252 a změna trasy vlaků bude provedena na 
tratích 230, 240, 250 a 251 (více na www.cd.cz nebo Krajské centrum 
osobní dopravy Jihlava).

Vzniknou nové přestupní vazby na tratích 225, 240 a 251. Na trati 225 
dojde ke ztrátě přípoje posunutím vlaku v trase Horní Cerekev–Jihlava 
do dřívější časové polohy, ale vlak bude nově v pracovní dny zajíždět až 
na zastávku Jihlava Bosch Diesel s příjezdem ve 21.39 hodin. 

Jitka Svatošová, K rajský úřad kraje Vysočina

Střelec
(23. 11.–21. 12.)

Znamení: ohnivé
Vládce znamení: Jupiter
Expanze, hledání smyslu
Kvalita: proměnlivé/jang
Motto: „Věřím“
Roční období: advent
Strážní andělé: Izrael a Kamael
Tělo: kyčle, stehna, játra, žluč
Povaha: výbušná, nekompromisní

Kameny rezonující s tímto zna-
mením: alabastr, ametyst, chalce-
don, obsidián, sodalit, granát, achát, 
lazurit, tyrkys, malachit a další

Charakteristika povahy: Střelec 
je neposedný, nevydrží na jednom 
místě, neustále musí být v činnosti. 
Je nápadný se zjevnou sebejistotou, 
nic jej nezastaví ani neznejistí. 
Jdou za svým cílem. Přitahuje je 
nebezpečí při práci, ve sportu nebo 
koníčku. Riziko ho vzrušuje, miluje 
rychlost a nezastaví se před ničím. 
Často se stává, že se někoho dotkne, 
aniž by si to uvědomil. Pak se snaží 
vysvětlit, že to myslel dobře, do 
čehož se však zamotává a nakonec 
je zdrcen vlastním nedostatkem 
taktnosti. U tohoto znamení platí 
co na srdci, to na jazyku. Jeho 
upřímnost však opravdový přítel 
vždy pochopí a ocení.

ALABASTR
Jde o jeden z nejsilnějších krys-

talů, pokud jde o nové velice jemné 

pozemské vibrace. Do mysli vnáší 
jas, otevírá korunní a vyšší čakru. 
Bílý alabastr je obda-
řen nadpozemskými 
vlastnostmi. Každý, 
kdo drží v ruce kus 
alabastru vydávající 
ryzí vibrace, je schopen telepatie. 

Velký kus alabastru položený 
v domě vytvoří klidnou a mírumi-
lovnou atmosféru.

Výborně se hodí k meditaci nebo 
k duchovní práci. 

Lze jej použít k vytvoření ochran-
né mřížky kolem domu a současně 
jím nastolit klid v prostoru, kam 
nemají zasahovat vnější vlivy. 
Chrání svého majitele před negativ-
ními energiemi. V duševní rovině 
pomáhá alabastr při vynášení soudů 
a schopnosti proniknout do jádra 
věci. Mentálně nabízí uklidnění 
zmatků a napomáhá hlubšímu po-
hledu. Přináší porozumění dějům, 
jež se odehrávají v podvědomí. 
Dokáže rozptýlit a stabilizovat 
nevyzpytatelné city.

Léčebné využit í:  Alabast r 
rovná páteř a zvyšuje její oheb-
nost. Zklidňuje neurózy, strachy, 
chrání spánek. Pro kojící matky 
a výživu dítěte je 
nepostradatelným 
pomocníkem. Je to 
kámen nejjemněj-
ších energií, je vhodný pro všechna 
znamení.                     -gerode-

Léčivé kameny ve znamení zvěrokruhu

Zdislava má střevíčky
jako malé perličky.
Tancovala celou noc
protančila minulost.
Potom ráno, když už vstala
očička si umývala.
Potom někdo zaťukal
na dřevěné dveře.
Kdo to asi mohl být?
Za stromečkem keře.
Byla to další pozvánka na bál. 
Zdislava se svým kumpánem 
utíkala v dál. 
Do kostela pospíchali,
vlaštovky jim na cestu zpívaly.
Usadili se do lavice
a modlili se velice.
A když se vraceli domů,
viděli chlapce u tří stromů.
Chudák malý nedýchal, 
na ruce ho totiž trn popíchal.
Zdislava mu na čelo položila dlaň, 
chlapec malý vstal 
a Zdislavě poděkoval. 
Zdislava se svým pánem 
navštívila Křižanov
rodiče ji objímali a krásně přivítali. 

Když návštěva po hojném pohoštění 
skončila, 
Zdislava se všem pokorně poklonila! 
Napsala Denisa Pohanková, 9 let, 
Osová Bítýška
Takto vidí svatou Zdislavu devíti-
letá holčička. Další seznamování 
s onou světicí připravila mimo jiné 
zdejší knihovna. Ta pořádá pro 
školáky tematické besedy. Jednou 
z nich je právě povídání o uvedené 
patronce rodin, ale také například 
o Karlu IV. a dalších.           -ivh-

O svaté Zdislavě

Foto: M. Strnadová



Číslo 45 17. prosince 2008 strana 5

Znáte to – chcete hrát, ale vaše 
výchozí situace není zrovna růžo-
vá. Můžete hru hned na začátku 
„zabalit“, anebo se pokusit hrát 
s tím, co jste dostali – aniž jste to 
mohli nějak ovlivnit, aniž jste si to 
zasloužili. I se špatnými kartami 
se dá totiž hrát a dokonce i vyhrát! 
Chce to jen důvěru v sebe a ve své 
schopnosti. A pokud ji nemáte, 
mohou pomoci lidé kolem – ti, co 
vám věří, povzbuzují vás a podají 
vám pomocnou ruku.

Pár příběhů začínajících špatně 
rozdanými kartami vám přinášíme…

Chci, aby moje dítě 
mělo mámu

Je mi 17 let. Narodila jsem se 
v Olomouci, ale od narození byd-
lím jen s otcem a dvěma brášky ve 
Valašském Meziříčí. Staršímu je 19 
let a mladšímu 15 let.

Otec měl odjakživa zdravotní pro-
blémy, nemůže vykonávat práci, na 
kterou se vyučil. Nikdy jsme neměli 
moc peněz, sotva jen na živobytí. 
Nemohli jsme si dovolit oblékat se, 
jak bychom chtěli, jezdit po výletech, 
do zahraničí na dovolenou apod.

Ve škole se mi už jako malé holce 
smáli, že nosím oblečení po starších 
sestřenicích, tetách nebo bráchovi, že 
nikam nejezdím, že jsem pořád jen 
„doma před barákem“. S tím začaly 
mé problémy. Jednou už jsem to ne-
zvládala a ve škole jsem jedné holce 
ze třídy ukradla peněženku, protože 
měla bohaté rodiče a já jí záviděla. 
Šla jsem si koupit oblečení. Přišlo 
se na to hned druhý den, když jsem 
přišla v novém oblečení do školy. 
Všichni mi nadávali do zlodějky a já 
jsem se strašně styděla. Bála jsem 
se chodit do školy. To bylo poprvé, 
co jsem šla za školu. Bylo mi 10.

Za školou jsem, bohužel, poznala 
pár starších dětí a několik už dospě-
lých lidí … (tehdy jsem myslela, že 
kamarádů). Byli o mnoho let starší 
než já, ale mně s nimi bylo dobře. Cí-
tila jsem, že mi rozumí. Začala jsem 
s nimi bývat každý den (za školou, 
po škole až do večera a někdy i po 
nocích). Vzali mě do party. Když byla 
venku zima, chodívala jsem s nimi 
do hospody, začala jsem se opíjet, 
hulit trávu, vyzkoušela jsem pár 
tvrdých drog. S jedním klukem z té 
party jsem začala chodit. Bylo mu 
26 a mě 12. Byla jsem s ním pořád, 
ve dne v noci, měla jsem strach, že 
mě jinak opustí. Přestala jsem cho-
dit domů, nebo jsem se vracela nad 
ránem i přes školní dobu. Byly třídní 
schůzky a zjistilo se, že chodím za 
školu… Tenkrát to už ale začala 

řešit sociálka. I přesto, že to nebylo 
správné, byl má jediná opora. Dával 
mi to, co jsem doma postrádala.

Skončilo to ale blbě, on fetoval, 
já jsem o tom věděla, párkrát jsem 
si dávala s ním, ale slíbil mi, když 
jsem ho o to prosila, že kvůli 
mně s pervitinem skončí a fetovat 
přestane. Ale když jsem se doma 
kvůli němu pohádala s tátou, utekla 
jsem za ním a našla jsem ho pod 
mostem, jak si opět šlehá perník do 
žil. Skončila jsem s ním a nechtěla 
jsem ho už nikdy vidět. Šla jsem se 
pořezat, chtěla jsem umřít. Poprvé 
jsem vzala žiletku do ruky a snažila 
jsem si přeřezat žíly.

Skončila jsem v DDÚ na sv. 
Kopečku u Olomouce. Tam jsem 
se chovala slušně, protože mi řekli, 
že půjdu domů. Ale po měsíci jsem 
zjistila, že mi lhali. Nakonec jsem 
skončila v DDŠ Kouty nad Desnou. 
Tam jsem se po tři čtvrtě roce za 
velmi dobré chování dostala do 
DD v Liptále, kde jsem dokončila 
ZŠ. Dostala jsem se snad zázrakem 
na Střední pedagogickou školu 
v Kroměříži, což byl můj velký sen. 
Vždycky jsem chtěla dělat s dětmi. 
V přijímačkách jsem byla 36. ze 120 
holek a byla jsem poprvé šťastná.

Jenže jsem poznala kluka, který 
už pracoval. Já jsem bydlela na 
internátě, tím pádem jsme spolu ne-
mohli skoro vůbec bývat, teoreticky 
jen o sobotách. To se mu nelíbilo, 
mně taky ne, navíc mi nikdo z DD 
nevěřil, že tu školu udělám, bývala 
jsem často nemocná… Kvůli tomu 
všemu jsem se rozhodla, že školu 
ukončím a najdu si někde v místě 
bydliště nějaký učební obor, abych 
mohla být s ním. Po měsíci, když 
už jsem chodila na tu druhou školu, 
se se mnou rozešel. Byla jsem ne-
šťastná a zklamaná. Zase jsem se šla 
pořezat. Nařízla jsem si žílu a málem 
jsem umřela kamarádce v náručí. 
V nemocnici mě ale zachránili a řek-
li mi, že jestli to udělám ještě jednou, 
tak skončím v psychiatrické léčebně, 
což jsem samozřejmě nechtěla, a tak 
to znovu začalo. Přestala jsem chodit 
do školy, utíkala jsem z DD, vracela 
se z vycházek pozdě, opilá. Skončila 
jsem tady ve výchovném ústavu ve 
Velkém Meziříčí.

Teď dobře vím, kolik chyb jsem 
v životě udělala, že bych mnoho 
věcí udělala jinak, kdybych mohla 
vrátit čas. Vím, kolik lidí jsem 
zklamala a kolik lidí taky zklamalo 
mě. Nechci, aby tak jednou žilo mé 
dítě a udělám pro to cokoliv. Hlavně 
chci, aby mělo to, co já jsem nikdy 
neměla – mámu.              Josefína

KDYŽ ŽIVOT ROZDÁ
ŠPATNÉ KARTY…

(příběhy zpoza plotu)
Vážení čtenáři, již tradičně vám v předvánočním čísle přinášíme tipy 

na vánoční cukroví, recepty na zajímavá štědrovečerní jídla, která mo-
hou obohatit vaše štědrovečerní menu, dozvíte se i několik zajímavostí 
o vánočních pověrách a zvycích dodržovaných v českých zemích.

Ze staročeské kuchařky na štědrovečerní stůl
Staročeská rybí polévka

Vezměte očištěnou rybí hlavu, kterou jste zbavili žáber, dále ocas 
a vnitřnosti, to vše dobře povařte v hrnci. Potom vše proceďte, zahustěte 
světlou jíškou a přidejte osmaženou zeleninu. Mezi tím z kostí oberte rybí 
maso, které přidejte do polévky spolu s jikrami a mlíčím, vše povařte, 
okořeňte květem a zelenou petrželí. Do hotové polévky nasypte nadrobno 
nakrájenou housku.

Ryba na černo (se sladkou omáčkou)
Do hrnce s litrem vody se daly 4 lžíce vinného octa, půl malé cibule, 

půl lžíce rozkrájené mrkve, půl lžíce celeru a petržele, jeden malý bob-
kový list, jeden hřebíček, tři zrna nového 
koření, čtyři zrnka pepře, lžička soli, dvě 
lžíce piva a vše se nechalo zvolna vařit. 
Když zelenina změkla, přidal se porco-
vaný nasolený kapr, který se na mírném 
plameni vařil asi čtvrt hodiny. Potom se 
maso vyndalo a nechalo se na míse někde 
v teple. Do šťávy v hrnci se přidalo šest jader vlašských ořechů, tři tabulky 
strouhaného perníku a vše se chvíli vařilo, aby omáčka mírně zhoustla. 
Potom se přidala špetka citronové kůry, lžička citronové šťávy, dvě lžíce 
červeného vína a lžíce malinové zavařeniny. Vše se důkladně rozmíchalo 
a mírně povařilo. Jakmile měla omáčka správnou chuť, procedila se, 
vložila se k ní zpět ryba, k tomu lžíce hrozinek a lžíce oloupaných, na 
kousky pokrájených mandlí. Hospodyně doporučovaly připravit vše den 
předem, rozleželá omáčka byla chutnější.

Jahelník
Spaří se dva díly jahel a jeden díl rýže, dobře se promíchají; k tomu se 

přidají sušené švestky, nakrájená jablka a omastek, podle chuti se přisolí 
či přisladí. Vše se důkladně promíchá, vloží do vymaštěné formy a zaleje 
mlékem. Potom se jahelník peče v troubě.

Vánoční muzika
Tradiční vánoční dezert z ovoce. Sušené švestky, jablka, hrušky či 

meruňky se rozvařily s kouskem skořice, badyánu, několika hřebíčky, 
kouskem vanilky a citronové kůry. Dobře uvařená směs se prolisovala 
přes plátýnko či cedník, přidala se lžíce švestkových povidel, hrozinky, 
nastrouhané ořechy, loupané mandle a strouhaný perník. Vše se chvíli 
povařilo, potom odstavilo a dochutilo cukrem, medem a trochou rumu, 
promíchalo a podávalo v miskách.

Zapečený bramborový salát s medem
Půl hrnku medu, 6 brambor, 6 plátků špeku, 1 malá cibule (jemně 

nakrájená), 6 lžiček vinného octa, 1 lžíce polohrubé mouky, 1 lžička 
soli, špetka pepře.

Brambory uvařte ve slupce, oloupejte a nakrájejte na kostičky. Špek 
nakrájejte na drobnější kostičky a usmažte do křupava. Přidejte ostatní pří-
sady a nechte přejít „varem“. Nakrájené brambory dejte do zapékací misky, 
přelijte vzniklou omáčkou a zapečte v troubě při 170 °C 20 minut.

Tradice a tradiční pověry
Advent

Advent (latinsky adventus) znamená doslova „příchod“. Proto doba 
adventní, která trvá čtyři neděle a je přípravou na vánoční svátky, zna-
mená oslavu čtyř tisíc let, po které lidstvo čekalo na příchod Vykupitele. 
Pro věřící to byla doba postní, v níž se měli zdržet nadměrného jídla 
a pití a místo toho se věnovat intenzivnímu zbožnému rozjímání, zaká-
zány byly zábavy, tanec a zpěv. Přesto se o adventu konaly četné lidové 
obřady, které postní zásady porušovaly. Zvyk vyrábět adventní věnce 
a zapalovat na nich každou adventní neděli jednu svíčku, pochází teprve 
z první poloviny devatenáctého století. Kruhový tvar věnců symbolizuje 
jednotu společenství lidí a Boha, svíčky jsou naopak symbolem Ježíše 
Krista, plamene lásky k bližnímu.

Vánoce
Vánoce jsou v dnešní době spojovány především s narozením Ježíše 

Krista. Původně však šlo o svátky pohanské. Pohané věřili, že jejich bůh 
Slunce se každý rok opětovně rodí, a právě noc z 24. na 25. prosince 
považovali za čas onoho zrodu. Slunovrat oslavo-
vali nočním bděním a přísným půstem a prováděli 
rozličné obřady, které měly zajistit bohatou úrodu, 
hojnost potravy a zdraví pro nadcházející rok. Teprve 
ve 4. století našeho letopočtu byly pohanské svátky 
slunovratu překryty křesťanskou oslavou Kristova 
narození. Svátek Adventus Domini neboli Příchod 
Páně slavili křesťané poprvé v Římě v roce 354. His-
toricky vzato, o Vánocích má tedy každý co slavit. 
Křesťan i bezvěrec.

Na stole by měl být přichystán jeden talíř navíc, kdyby se objevil 
náhodný host. Pod jeden talíř pak ukryjte zlatý penízek, který přinese 
nálezci v nadcházejícím roce bohatství. A aby nás peníze jen tak neopus-
tily, připravte na stůl také několik šupin z kapra, které přinášejí štěstí. 
Hostina by se pak měla skládat z tradiční rybí polévky a kapra podávaným 
společně s bramborovým salátem.

Betlém
Do Guinnessovy knihy rekordů byl zapsán největší mechanický lidový 

betlém na světě, zvaný Krýzovy jesličky. Skládá se z více než třinácti set 
fi gurek, z nichž na 130 se pohybuje. Betlém je vytvořen ze dřeva, látek 
a kašírovací hmoty. Více než šedesát let na něm pracoval měšťan Tomáš 
Krýza (1838–1918). Nachází se v muzeu v Jindřichově Hradci. Samo-
statným unikátem je barokní přírodní betlém z dílny Matyáše Bernarda 
Brauna, který vznikl v letech 1723 až 1733. Tvoří jej skupina reliéfů 
vytesaných do skalních stěn a soch zhotovených z obrovských kamen-
ných bloků. Podle ústředního díla se soubor nazývá Betlém. Plastiky se 
rozkládají ve volné krajině v okolí Kuksu.

Jmelí
Je tradiční „vánoční rostlinou“. Lidé si jeho zelené, postříbřené či po-

zlacené snítky nejčastěji připevňují na lustr, případně nad dveře. Zřejmě 
proto, že pod zavěšeným jmelím má muž právo políbit jakoukoli dívku 
či ženu. Nebo proto, že „kdo se pod jmelím políbí, druhému se zalíbí“ 
a jejich láska bude po způsobu jmelí věčně zelená. Každopádně darované 
jmelí nosí štěstí, a tak se při vánočních návštěvách hodí s sebou snítku 
přinést.

Kam zamíří střevíc
Na Štědrý den se svobodné dívky mohou 

svého osudu zeptat, čeká-li je v příštím roce 
svatba. Dívka hází střevícem přes hlavu. Jestliže 
dopadne patou ke dveřím, zůstane i nadále doma. 
Pokud ale bota zamíří špičkou ze dveří ven, če-
kají dotyčnou vdavky a odchod od rodičů.

Koleda
Tradice koledování sahá v českých zemích až do středověku a ještě 

v nedávné době byl tento zvyk součástí především venkovského prostře-
dí. Koledníci obcházeli stavení, zpívali písně a za přání všeho dobrého 
dostávali od hospodářů výslužku. Hlavní dobou koledování bylo období 
mezi Štědrým dnem a svátkem Tří králů (tj. 24. 12. – 6. 1.). S tradiční 
vánoční koledou je spojen například svátek sv. Štěpána (26. 12.). Verše 
Koleda, koleda Štěpáne, co to neseš ve džbáně? Nesu, nesu koledu, upad 
sem s ní na ledu znají i děti, které se koledovat už nevydávají.

Nový rok
První den v roce je provázen rčením „Jak na Nový 

rok, tak po celý rok“. Je proto záhodno vyvarovat se jak 
všech hádek a rozepří, tak i nepříjemné práce. K obě-
du se tradičně podává čočka nebo polévka s drobnou 
krupicí. Podle zvyku si těmito pokrmy člověk zajišťuje 
dobrou fi nanční situaci na celý rok. Naopak tradice 
nedoporučuje servírovat zajíce či drůbež, a to aby štěstí 
neuteklo nebo neulétlo.

Tři králové
Šestého ledna obcházejí domácnosti chlapci převlečení za tři krále, 

koledují a přejí vše dobré. Na vchody domů a bytů píší svěcenou křídou 
K+M+B, tedy zkratku latinské věty Christus mansionem benedicat, 
Kristus ať žehná tomuto příbytku. V tento den se také pořádají různé 
charitativní sbírky. Na Tři krále končí cyklus vánočních svátků. Lidé 
odstrojují stromeček a ukládají betlém, aby se k němu zase napřesrok 
vrátili.

Svobodu kaprům!
Hlavní roli hraje o Vánocích především kapr. Mnozí nemohou kapra ani 

cítit, jiní si bez něj Vánoce nedokáží představit. A jak vlastně kapr k Váno-
cům přišel? Jíst na Štědrý večer rybu je v Evropě spíše rarita než tradice. 
Ani v Čechách ale nemá kapr dlouhou historii. Například naše prababičky 
se musely spokojit s mnohem chudší stravou, rybu měli jen v rybníkář-
ských krajích a opravdovou tradicí se pojídání kapra stalo až v 19. století.
Dnes je ale kaprů dost a aby jich po Vánocích nějak výrazně neubylo, 
oblíbili si lidé jejich vypouštění zpět do řeky. Mnozí odborníci nad tím 
kroutí hlavou a varují, že kapr nepřežije. Buď prý zemře hlady, nebo 
nepřežije tepelný šok. Tak či onak, kapři stále před Vánocemi plavou 
doma ve vaně a spousta lidí je radši pustí zpět do vody, než aby je vlast-
noručně zabila.

České vánoční tradice pro děvčata
● Lití olova – rozžhavené olovo se vylije do nádoby s vodou nebo ko-

vového lavoru a podle vzniklého tvaru by měla dívka rozpoznat, jak 
vypadá ten, jehož si vezme.

● Pouštění lodiček – Do půlky skořápky vlašského ořechu se připevní 
vánoční svíčka a celá se položí na vodu. Lodičky se zapálenými svíč-
kami se nechají plout po vodě. Majitel lodičky, která popluje ke středu 
brzy odejde do světa, naopak ten, kterého lodička se drží při kraji, 
zůstane ještě rok doma.

● Patky od vánoček – pokud sebere dívka o Vánocích devět patek, do 
roka se vdá.

● Krájení jablka – po večeři se nožem napříč přepůlí jablko. Pokud má 
vnitřní část tvar pěti nebo vícecípé hvězdy, sejdou se všichni za rok ve 
zdraví. Pokud má ale jen čtyři cípy, někdo z přítomných podle tradice 
onemocní nebo zemře.

● Zápalky – do jablka se zapíchnou tři sirky. Každá symbolizuje jednoho 
nápadníka. Ta, která bude hořet nejdéle, zastupuje mládence, kterého 
si dívka do roka vezme.

● Cizí věci v domě – do konce roku by se měly vrátit všechny půjčené 
a cizí věci.
Zdroj: Církevní rok a lidové obyčeje Vlastimila Vondrušky, internetové 

stránky http://www.czech.cz/cz/publicistika/kulturni-dedictvi/ceske-va-
nocni-tradice, http://stisk.fss.muni.cz, archiv redakce.

Připravila: Jitka Kočí

Restaurace byla plná, jak se 
ostatně v tuto pokročilou večerní 
dobu dalo čekat. Venku noc již 
jasně zvítězila nad dnem a četní 
vánoční návštěvníci našeho města 
hledali úkryt před nepříjemně úto-
čícím mrazem. Ledovou krásu paní 
Zimy bylo určitě lepší pozorovat 
lehce zarosenými okny příjemné-
ho restauračního zařízení, než ze 
sice do barvy Vánoc ustrojených, 
ale přesto ostře ledových ulic. Již, 
již jsem myslel, že budu muset jít 
o dům dál, ale tu můj zrak radostně 
padl na jediné – jakoby zázrakem 
opuštěné místečko.

No vlastně nebylo úplně opuš-
těné – u stolu seděl ještě vysoký 
mladý muž a pomalu popíjel svou 
kávičku.

„Máte zde prosím volno?“ ne-
zapomněl jsem samozřejmě na 
zdvořilostní formulku a za krátkou 
chvíli jsem i já spokojeně usrkával 
příjemně horkou kávu.

„Je hezká zima, že?“ pokusil 
jsem se navodit alespoň malou – 
a samozřejmě nezávaznou – kon-
verzaci. „To je, to máte pravdu,“ 
odpověděl můj společník. „Brzy 
budou Vánoce a venku je to již 
znát…“ snažil jsem se pokračovat 

v přátelském duchu. „To budou, 
také to již cítím…“ odpověděla 
krátce protisedící postava. Ach 
jo, to si asi moc nepopovídám… 
pomyslel jsem si. Nechšť, zkusím 
to ještě…

„Taky milujete tu vánoční at-
mosféru, ty krásné, načančané 
a nasvětlené výlohy, a co říkáte 
náměstí – svítí hezky, že, jen ten 
vánoční strom tam chybí….“ Můj 
společník se konečně na mě podí-
val a já jsem znejistěl. Jeho hlu-
boké oči jakoby byly odlidštěny, 
jakoby z nich vyřazoval hluboký 
smutek či hluboké poznání, nevím. 
Výrazná bělost jeho obličeje ostře 
kontrastovala s černými, havran-
ními vlasy, které splývaly až na 
ramena. Chvíli bylo ticho a pak 
konečně promluvil.

„Víte, já mám Vánoce velmi rád. 
Já je opravdu, ale opravdu silně 
prožívám, já je přímo cítím. Mně 
voní. Voní dětstvím a domovem. 

Voní přátelstvím a voní láskou. 
Krásné výlohy a osvětlená náměstí 
mě ale skutečně nezajímají…“ 
„Vy nemáte rád ty barvy, vám 
se nelíbí světla, vy nemáte rád 
předvánoční shon, tu tajemnou 

atmosféru, vy snad nerad naku-
pujete pro své blízké…?“ otázal 
jsem se potichu.

„Předvánoční shon, nákupy, 
barvy a světla… víte, pane, mám 
takový dojem, že v poslední době 
lidé úplně zapomněli, k čemu Vá-
noce byly určeny. A tak z oslavy 
naděje se stala oslava konzumu, vy 
lidé se předháníte v nádheře svých 
dárků, musíte navenek ukazovat 
svou hmotnou majetnost, a při tom 
při všem zapomínáte na podsta-
tu…“ Můj soused se pomalu zvedl 
od stolu, otočil se za sebe, jakoby 
s určitou nejistotou si oblékl dlou-
hý, černý plášť a zašátral směrem 
do rohu místnosti.

Pak jsem si jí teprve všiml. Stá-

la tam opřená o zeď, tichá a bílá 
a trpělivě čekala na svého pána. 
Slepecká hůl…

To jsem ale nezvládl… napadlo 
mě. Já mu vyprávím o světlech, 
o barvě Vánoc a on nevidí…

„Pane, pane…“ volal jsem za 
odcházející postavou… „promiňte, 
moc promiňte, ale co jste myslel tou 
podstatou?…“ Černá postava se na 
chvíli zastavila a ukázala do proti-
lehlého rohu místnosti… Pečlivý 
a zbožný majitel tam měl vysta-
veny jesličky s krásným děťátkem 
v kolíbce a biblickými postavami 
kolem něj. Dítě bylo opravdu velmi 
hezké a usmívalo se na celý svět. 
Pochopil jsem…

Vyběhl jsem do osvětlené ulice, 
narazil do několika spěchajících 
a nervózních chodců, ale černou 
postavu jsem zahlédl již jen neostře 
a v dálce… Jakoby se rozpíjela 
na obzoru, aby s ním po několika 
vteřinách splynula…

Vrátil jsem se k nedopité kávě 
a měl najednou takový zvláštní, 
nadčasový pocit. Jako bych byl na-
jednou v místnosti zcela sám – jen 
já, jesličky a postavy kolem nich… 
Co myslíte, kdo byl slepý?

-K-

Vůně Vánoc
aneb Povídka vánoční

Střípky vánočních zajímavostí, staročeské recepty a zvyky

j



Číslo 45 17. prosince 2008 strana 6

Nabídka zam�stnání

Dynamicky se rozvíjející firma zabývající se výrobou motorizovaných 
v�tro�� hledá uchaze�e na pracovní pozici referentka administrativy. 

Požadavky:    samostatnost, odpov�dnost, flexibilita, základy ú�etnictví,
                        orientace ve skladovém hospodá�ství, PC uživatelsky, AJ    
                        nebo NJ komunikativn�, �idi�ský pr�kaz sk. B. 
Místo výkonu: COMP-LET, s.r.o., organiza�ní složka, 

       Zahradní 995, Velké Mezi�í�í. 
Kontakt:  Ing. Jan Friedl, Ph.D., mob.: 739303051, j.friedl@testandfly.cz

masáže, sauna
Tel.: 728 382 202

zahajuje provoz.
Moderní jednokotlová technologie
o objemu 300 l na tuhá paliva.
Kontakt: Skryja Jiří, Lavičky 111
Tel.: 608 038 550.
Prodej nezávadných plastových sudů od potravin.

– OD 10. 12. PRODEJ SUDOVÝCH VÍN
– prodej moravských vín z vinařské obce Zaječí
– prodej zahraničních vín
– dodávka vín na vaše fi remní a rodinné akce
– dovoz vín do domácích vinoték
Ulice Novosady, budova České pojišťovny • tel.: 777 241 002, 724 742 145

Po–Pá 9.00–17.30; So, adventní neděle 9.00–11.00

REALITNÍ KANCELÁŘ

Novosady 102/93
594 01 Velké Meziříčí

Zprostředkování prodeje a koupě
nemovitostí.

Zajištění kupních a darovacích smluv.
Pro klienty RK znalecké posudky zdarma.

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

OCEŇOVÁNÍ

Vypracování posudků v ceně zjištěné 
pro koupi, darování a dědictví.

Vypracování posudků v ceně obvyklé 
pro hypotéky a stavební spořitelny.

Oceňování majetku pro veškeré účely.

Ing. Josef Bradáč, mobil: 777 734 540
Ing. Oldřich Klapal, mobil: 777 734 530

znalecký ústav

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

nemoconsult@nemoconsult.cz

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
Pandík 100 g  8,60 Kč
Para ořechy volně 100 g 12,- Kč
Kešu pražené solené, volně 100 g 15,50 Kč

Ceny platí od 17. 12. do 31. 12. 2008.

si vám dovolují nabídnout AKČNÍ CENY následujících výrobků

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

Pistácie pražené solené 500 g 49,90 Kč
Kleopatra směs ovoce a dražé 500 g 49,90 Kč
Kukuřice pražená, solená 200 g  8,40 Kč

Ceny platí od 17. 12. do 31. 12. 2008.

volejte 604 157 827.

Město Velké Meziříčí zveřejnilo 8. 12. 2008 záměr prodeje havarovaného 
vozidla 
Suzuki Vitara 1.6 Roadster
Druh:
havarované terénní
Vyrobeno:
3. 12. 1997
Motor: 1590 ccm 
71 kW/96ps
Palivo: benzín 91
Stav km: 130.000
STK: 28. 11. 2009
Barva:
zelená metalíza
Cena: 18.700 Kč,
dohoda možná
Koupeno v CZ
Výbava: el. okna, 
el. zrcátka, pohon 4×4, posilovač řízení, shrnovací střecha, tažné zařízení, 
uzávěrka diferenciálu
Popis: vozidlo havarované na pravou stranu, poškozený blatník, rám, 
pravé dveře, motor OK, „nový“ potah střechy, pneu 70 %

Řeznictví Jiří Ma lec
Velké Meziříčí, Sokolovská 278

Radostné Vánoce a šťastný nový rok
přeje kolektiv zaměstnanců. 
Děkujeme za projevenou důvěru
v roce 2008.
Vánoční akce:
při nákupu od 350 Kč
bonus 1× čerstvé máslo 250 g

oceňování nemovitostí a projekty staveb

přeje všem svým současným i budoucím klientům
a přátelům mnoho zdraví a úspěchů do roku 2009.
Ing. Zdeněk Ambrož – autorizovaný inženýr a soudní znalec

Krásné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok
všem přeje Stolařství Kališ. 

Současně vám oznamujeme přemístění provozovny z ulice Nad Gymnáziem
na ulici Uhřínovská.

Stolařství Kališ, Uhřínovská 2110, Velké Meziříčí
Tel.: 566 524 031, 604 153 318, stolarstvi@kalis.cz, www.kalis.cz

Nad Gymnáziem 1349
594 01 Velké Mezi�í�í
Tel.:564 403 085,739 572 921

barvy@macounvm.cz           www.macounvm.cz

Sleva až 25% na vybranou zahradní techniku
nebo ost�i�ka na �et�zy zdarma

nebo náhradní �et�z zdarma

Dárky pod strome�ek výhodn� jedin� od nás

K bouracím kladiv�m 
kufr se seká�i v hodnot� 

990,- K� zdarma.    

www.vel ko me zi ricsko.cz, e-mail: vel ko me zi ricsko@vel ko me zi ricsko.cz
Telefon: 566 524 649

Dárkový poukaz na výklad karet
Objednávky a info na tel.: 603 184 919.

I. esoterický obchod ve Velkém Meziříčí
AKCE

Křišťálové koule –50 %
Luxusní plesové šperky z kamenů –30 %

Alabastr od 200 Kč
Léčivé kameny, výklad karet, vonné oleje, svíce, alabastr…

Otevřeno: Po–Pá 9–11, 14–17 hodin, So–Ne 9–11 hodin
Štědrý den 9–11 hodin

U Brány – Komenského 2/20. Tel.: 603 184 919

fenku menšího vzrůstu
(kříženec teriéra), 2 roky; 
fenku křížence černého labradora –
8 měsíců stará; 
psa černého labradora;
dvouměsíční štěně (pejsek)
křížence černé barvy. 
Tel.: 723 778 248.

vám přeje

Velké Meziříčí, a. s.
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PRO DÁM • KOUPÍM • VYMÌNÍM

Buffalo Happy squash club
604 245 017, 566 520 399 604 103 997
Radnická 6, Velké Meziříčí Zdenky Vorlové 21, Velké Meziříčí
– podlahy 
– dveře
– schodiště
– portská vína
www.buffalovm.cz

Zubní pohotovost
20. 12. MUDr. Marcela Koutská, Sněžné 134
21. 12. MUDr. Jitka Kašparová, Nová říše 624/2
24. 12. MUDr. Marie Kozáková, Zahradní 271, Bystřice nad Pern.
25. 12. MUDr. Rostislav Kozák, Zahradní 271, Bystřice nad Pern.
26. 12. MUDr. Věra Havlíčková, Radostín nad Oslavou 71
27. 12. MUDr. Miloslav Michal, Studentská 7, Žďár nad Sázavou
28 . 12. MUDr. Jana Michalová, Studentská 7, Žďár nad Sázavou
1. 1. 2009 MUDr. Marie Chromá, Křižanov, zdravotní středisko

Rybářství VM, a. s.

bude prodávat kapry
na sádkách za Motorpalem
ve dnech 21. až 23. 12 od 8 do 16 hodin.

Štěpánská koleda
Pořad národopisného souboru Bítešan

sestavený z lidových písní a zvyků doby vánoční
– chrám sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši 26. prosince 2008 v 15 hodin.

LINDE
Velké Meziříčí

Zahradní ul. 993

Firma TROJAN 
oznamuje

aktuální ceny PB
2 kg 70 Kč

10 kg 327 Kč
33 kg 970 Kč

Zaškolení zdarma,
nejvyšší provize v oboru.

Hezké a klidné prožití
vánočních svátků i vstup 

do nového roku
vám přeje fi rma

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.

kadeřnictví, kosmetika, solárium, 
lymfodrenážní masáže, permanentní 
make-up
oznamuje snížení ceny permanen-
tek na solárium o 20 %.
Akce potrvá od 4. 12.
do 23. 12. 2008.
tel.: 566 520 888 Čermákova 29
po 13. hodině Čechovy sady

5 druhů: smrkové
 bukové
 kůrové
 rašelinové
 z technického konopí
Cena od 39 Kč/10 kg
Doprava do 20 km zdarma!!!
Tel.: 728 476 241
 774 321 329
www.jamir.estranky.cz

pro začátečníky i pokročilé.
Velké Meziříčí a okolí.
Informace na tel. čísle 

721 622 700.

Nabízím individuální
a skupinovou výuku

Tel.: 777 034 567.

Ivana Wasserbauerová
Papírnictví, umělé květiny – Náměstí 110, Měřín

U Penny Marketu (u autobusového nádraží)
Na Sádkách Mostiště (přímo v obci Mostiště)
Ve dnech 21., 22. a 23. 12. 2008 od 8 do 16 hodin.

Prodám
■ Fasádní zateplovací vatu Roc-
kwool Fasrock 4 cm, tloušťka 
60×100 cm, cena za 1 m2 180 Kč. 
Zateplovací vatu na střechu mezi 
krokve Nobasil, 6 cm tloušťka, cena 
za 1 m2 50 Kč. Fasádní polystyren 1 
a 2 cm tloušťka. Tel.: 606 821 055.
■ Broušené příčkovky GIMA, 
možno lepit i vázat maltou. Roz. 
37,5×25×11,5 cm, 7 palet, à 80 ks. 
Lepidlo v ceně. Cena 20 Kč/ks. Tel.: 
737 139 503, 732 787 053.
■ Prase, doma krmené. Levně, 
váha asi 150 kg. Tel.: 566 520 077.
■ Štěňátka yorkšírského teriéra, 
bez PP, odčervená, očkovaná, cena 
dohodou. Hodí se k dětem, rychle 
se učí, jsou nádherná. Odběr mož-
ný ihned. Možnost je vidět. Tel.: 
731 274 618.
■ Škodu Felicii, dovoz NL, 1.3 
benzín, bez koroze, na díly, přestav-
bu atd. Možné i platné české dokla-
dy z jiného auta. Cena 25.000 Kč. 
Tel.: 723 059 704.
■ Posilovací stroj Total Triner, 
dětské kolo Kros, Simson 12 V, 
4 rychlosti. Cena dohodou. Tel.: 
603 543 550.
■ PC: CPU – AMD Atlon 2600+1.9 
GHZ, RAM – 1 GB, HDD – 80 GB, 
VGA – ati radeon 128 MB, CD-ROM 
– LG DVD RW, zakl. d. – ASUS. 
Cena 3.800 Kč. Tel.: 739 845 341.
■ Štěně zlatého retrívra bez PP. 
Stáří 2 měsíce. Cena 4.000 Kč. Tel.: 
777 310 989.
■ Škoda Fabie I orig. Al kola 
s pneu letní 185/60/14, kola nepo-
škozena, pneu dobré, cena 5.600 Kč. 
Tel.: 777 182 760.
■ R Megan, Clio, Thalia, Kan-
goo 4 ks zimní obutá kola s pneu 
175/65/14 kumho – dobrý stav, cena 
3.000 Kč. Na R Twingo 4 ks ráfků 
za 1.000 Kč. Tel.: 777 182 760.
■ Dětské sjezdové lyže, délka 
110 cm, cena 500 Kč. Litinový 
kotel Viadrus U22 na tuhá paliva, 

5 článků. Cena 15.000 Kč, dohoda. 
Tel.: 776 634 525.
■ Daewoo Lanos 1,5 po GO 
motoru, dobrý stav, zimní pneu, 
střešní nosič, nosiče na kola. R. 
v. 1999. Cena do 45.000 Kč. Tel.: 
724 133 314.
■ Na sádrokarton – 300 ks kří-
žových spojek, 100 ks spojek, 200 
ks přímých závěsů 120/0,8, 250 ks 
hmoždinek 6/35, 700 ks texů, 500 
ks vrutů hrubého závitu 4,2/35 
a těsnění na konstrukci 25 cm. Tel.: 
737 191 534.
■ Ječmen, cena 350 Kč za 1 q. Tel.: 
603 713 892.
■ Starší chladničku s mrazákem 
(výška 180 cm), ložnici, obývací 
stěnu, studentský pokoj + 2 psací 
stolky. Tel.: 605 814 703.
■ Škodu Favorit 135 L, r. v. 1990, 
závěs, STK do 2/2010, cena doho-
dou. Tel.: 737 137 288.
■ Deset let starou velkou roho-
vou sedačku a křeslo. Hnědá, 
čalouněná. Stav velmi dobrý. Cena 
2.000 Kč. Tel.: 732 853 825.
■ Brambory výborné chuti, na 
uskladnění, 5 Kč/kg, možnost do-
vozu od 25 kg. Jeden kg loupaných 
ořechů, 135 Kč. Tel. od 16–18 hodin 
733 530 355.
■ Ford Tranzit 280 T 2.0 Du-
ratorq. Najeto 218 tis. km, r. v. 
2001, ve velmi dobrém stavu, po 
STK. Cena 145 tis.Kč + DPH. Tel. 
777 252 287.
■ Starší plynový kotel Viad-
rus G 25. Cena 4.000 Kč. Tel.: 
608 401 132.
■ Toyotu Yaris 1,0i za 149.000 Kč. 
Motorovou pilu STIHL za 7.500 Kč. 
Rozkládací gauč 200×180 cm 
za 2.700 Kč. Tel. po 17. hodině 
777 873 810.
■ Rozkládací přenosnou postýl-
ku Apollo – závěsné lůžko, přeba-
lovací pult, vibrace, světlo, melodie. 
Tel.: 606 738 265.

■ 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.

Koupím
■ El. motor, síla 3,5–4 kW, otáč-
ky 1450 ot./min, novějšího typu. 
Předem děkuji za nabídku. Tel.: 
724 071 828.
■ Pláště 5.90×15. Jiří Kytnar, Ve 
Vilách 35, VM.
■ Zetor Super 50. I bez SPZ. V po-
jízdném stavu. Tel.: 608 277 928.
■ 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.
Nemovitosti
■ Prodám novostavbu v Lavič-
kách u Velkého Meziříčí. Tel.: 
568 420 414.
■ Dvoupatrovou nemovitost 
v obci Vídeň u Velkého Meziříčí. 
Tel.: 776 611 016.
■ Vyměním cihlový byt 3+1 v OV 
ve Velkém Meziříčí za byt 1+1 ve 
Velkém Meziříčí, popř. Velké Bíte-
ši. Tel.: 604 320 136.
■ Mladá rodina koupí rodinný 

domek ve Vel. Meziříčí, i k rekon-
strukci. Tel.: 776 584 310.
Pronájem
■ Bezdětný pár hledá podná-
jem 1+1, 1+2 i starších lidí v RD. 
Výpomoc v domácnosti, při opra-
vách apod. Křižanov a okolí. Tel.: 
721 037 202.
■ Hledám pronájem bytu 2+1 ve 
Velkém Meziříčí. Tel.: 775 310 730.
■ Pronajmu byt 2+1 ve VM, 
v klidné části města, nejlépe dlou-
hodobě, volný od 1. 1. 2009. Volejte, 
prosím, po 16. hodině 775 355 848.
■ Pronajmu byt 1+1 na ul. Gen. 
Jaroše. Tel.: 602 794 359.
■ Hledám podnájem ve Velkém 
Meziříčí. Tel.: 605 260 199.
■ Hledám pronájem garáže v lo-
kalitě Nad Gymnáziem za příznivou 
cenu. Spěchá. Tel.: 737 961 919.
■ Nabízím ubytování ve dvou-
lůžkových pokojích, vybavená 
kuchyně včetně nádobí, koupelna, 
WC – společné. Mob: 723 531 154.
■ Hledám pronájem nebo koupi 
garsonky ve Velkém Meziříčí. Tel.: 
604 952 990.
■ Pronájem v rodinném domě, po-
koj pro dvě osoby. Tel.: 604 419 483.
Různé
■ Pozor, změna času odjezdu! 
Hledám spolucestující na každo-
denní dojíždění do Brna. Odjezd 
z VM v 6.45 hodin, z Brna – Po, Út, 
Čt v 17. hodin, St, Pá v 16. hodin. 
Více na tel. 602 737 941.
■ Svobodný, bezdětný, 34/186 
pracující nekuřák hledá hodnou, 
svobodnou, bezdětnou dívku do 
33 let pro společný život. Tel.: 
731 855 665.
■ Hledám práci na ranní směnu do 
kuchyně, Po-Pá. Tel.: 720 414 676.

20. prosince 2008 - sokolovna Tasov
odpolední koncert – 17 hodin

večerní koncert – 20 hodin
ÚČINKUJÍ:

Vendula Příhodová za doprovodu Olgy Komárkové, Jaroslava 
Malého a dalších

Vždy půlhodiny předem program ve dvoře.
Pořadatel koncertu: TJ SOKOL TASOV ve spolupráci s OÚ TASOV

P�ipravujeme od 1. 1. 2009
PRIMALEX SLEVA - 10 %
PRIMALEX míchaný odstín
SLEVA - 20 %
D�kujeme všem zákazník�m
za p�íze� v letošním roce.

– squash
– kardio fi t centrum
– fotbálek, elektronické šipky
Osvěžení na baru:
 Alko a nealko míchané nápoje
 Horké nápoje, káva, koktejly…
 Gambrinus, Plzeň
 Pizza…
www.squashvm.cz

Děkujeme všem obchodním partnerům a zákazníkům za spolupráci 
v roce 2008, přejeme veselé vánoční svátky a šťastný nový rok.
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Pátek 9., sobota 10. v 18 hodin
MADAGASKAR 2
Stále spolu. Stále ztraceni.
Vzpomínáte si na trosky letadla zaklíněné v koruně obřího baobabu, které 
lemuří král Julián používal coby trůní sál? Tak přesně to se stane klíčovou 
součástí geniálního únikového plánu, který vymysleli vynalézaví tučňáci. 
Na cestu domů se kromě nich vydávají i lev Alex, zebra Marty, hrošice 
Glorie, žirafák Melman a šimpanzi Phil s Masonem. Doprovázejí je král 
Julián, jeho pobočník Maurice a capart Mort, kteří chtějí poznat, jak to 
v tom civilizovaném světě chodí. Start pospravovaného letadla proběhne 
hladce, jenže o dalším průběhu letu se to říct nedá. Nejdřív vynechá jeden 
motor, pak druhý a neovladatelné letadlo se řítí k zemi. A ne k ledajaké 
zemi. Rozmazlení hrdinové přistanou uprostřed nejdivočejší africké 
divočiny, kde na každého z nich čeká vlastní příběh. Režie: E. Darnell, 
T. McGrath.
Hrají v českém znění: F. Blažek, F. Švarc, M. Pleštilová, V. Vydra, Z. 
Pantíček. Rodinná animovaná komedie USA, český dabing. Mládeži 
přístupný.
Vstupné: 70, 72 Kč 90 minut
Úterý 13. v 18 hodin, středa 14. v 19.30 hodin
MUZIKÁL ZE STŘEDNÍ 3: MATURITNÍ ROČNÍK
Muzikál ze střední nám ukazuje studentské „mazáky“ Troye a Gabriellu 
v okamžiku, kdy se vyrovnávají s faktem, že se jejich cesty rozejdou, 
protože každý z nich směřuje na jinou univerzitu. S ostatními spolužáky 
se rozhodnou, že nastudují propracovaný muzikál, ve kterém se pokusí 
zobrazit všechny své dosavadní zkušenosti, své touhy a zároveň obavy ze 
změn, jež budoucnost přináší. Se skvělou muzikou a úžasnými tanečními 
čísly, která maximálně využijí potenciál velkého formátu fi lmového plát-
na, bude tento fi lm pro mladé publikum skvělou zábavou s elektrizující 
energií. Režie: K. Ortega. Hrají: Zac Efron, Vanessa Anne Hudgensová, 
Selena Gomezová, Ashley Tisdaleová, Lucas Grabeel. Muzikálová ro-
dinná komedie USA, český dabing. Mládeži přístupný.
Vstupné: 75, 77 Kč 112 minut

(Pokračování ze strany 2.)
Základní uměleckou školu převzalo město pod svá křídla také od kraje 

Vysočina ke stejnému datu jako u Základní školy Tišnovská 116. Kapacita 
300 žáků je v souvislosti se současným demografi ckým vývojem dostačující. 
V posledních letech byly do budovy školy investovány značné fi nanční pro-
středky, což umožnilo vytvořit dobré prostorové podmínky pro její činnost.

Nová etapa středoškolského vzdělávání ve Velké Bíteši
Na konci roku 1998 bylo doručeno tehdejšímu novému vedení města 

rozhodnutí Ministerstva zemědělství ČR (jako zřizovatele), kterým bylo 
zrušeno bítešské zemědělské učiliště k 1. únoru 1999. Veškerá činnost sou-
visející s tímto učilištěm byla přenesena na obdobné učiliště do Velkého Me-
ziříčí. Současně potvrdilo ministerstvo školství ukončení činnosti nedávno 
vzniknuvších rodinných škol, což se týkalo také tohoto typu školy existující 
v té době ve Velké Bíteši. K 1. 9. 1999 mělo město Velká Bíteš ztratit jeden 
ze základních atributů města jako takového – střední školství.

Vedení města předložilo okamžitě městskému zastupitelstvu návrh na 
zřízení městského učiliště, jeho schválení umožnilo zahájit intenzivní složi-
tá jednání na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, přestože stano-
visko Školského úřadu ve Žďáře nad Sázavou bylo kategoricky záporné.

Dne 15. dubna 1999 schválilo ministerstvo školství, mládeže a tělový-
chovy (MŠMT) zřízení SOU Jana Tiraye Velká Bíteš k 1. září 1999, čímž 
byla zajištěna tak důležitá kontinuita středního školství ve Velké Bíteši.

Kapacita 190 žáků byla vzhledem k velikosti spádového regionu zcela 
optimální, nabídka oborů vycházela z potřeb zaměstnavatelů ve městě 
a okolí. V současné době se zde vyučují čtyři obory vzdělání: obráběč 
kovů, kadeřník, cukrář–výroba a kuchař–číšník pro pohostinství.

Výrazné snížení počtu žáků středních škol v celé České republice očeká-
vané počátkem nového decenia vedlo člena Rady města Velké Bíteše Mgr. 
Dalibora Koláře koncem roku 2007 k předložení návrhu ředitelce SOU JT 
Velká Bíteš ing. Marii Šabacké prostřednictvím Rady města, který dopo-
ručoval rozšířit nabídku stávajících tříletých učební oborů o nové studijní 
čtyřleté maturitní obory. Vedení učiliště zvolilo pro dívky oblast sociálních 
služeb, pro chlapce oblast strojírenskou. Uvedené obory byly předloženy 
MŠMT, které následně povolilo obor mechanik seřizovač. Bohužel MŠMT 
nepovolilo zvýšení cílové kapacity školy na požadovaných 250 žáků.

Následné podání rozkladu proti části rozhodnutí ze strany města, 
kterým bylo zamítnuto navýšení cílové kapacity školy na 250 žáků, bylo 
doloženo souborem věcných argumentů (mj. poloha města na hranici 
dvou krajů, přirozená spádovost ze tří okresů, silná pozice a požadavky 
zaměstnavatelů čekajících na vysoce kvalifi kované pracovníky v této 
oblasti a další). Tyto argumenty vedly ředitele odboru správy školského 
rejstříku MŠMT ing. Svatopluka Spurného k vydání kladného stanoviska 
také ke zvýšení kapacity školy.

Rozhodnutím MŠMT z 22. 10. 2008 (obor) a následně (kapacita) z 1. 
12. 2008 byl SOU Jana Tiraye povolen čtyřletý maturitní studijní obor 
Mechanik seřizovač s účinností od 1. 9. 2009.

Vzhledem k této významné skutečnosti, kdy škola bude „produkovat“ 
maturanty, dochází od 1. 9. 2009 ke změně názvu školy na Střední od-
borná škola Jana Tiraye Velká Bíteš.

Závěrem chci všem školám popřát do nového roku 2009 dostatek 
slušných žáků a studentů chtivých poznání.

Mgr. Dalibor Kolář, člen Rady města Velké Bíteše s kompetencí pro školství

Bítešští mají střední odbornou školu
(Pokr. ze strany 1.) „Čechomoři mě sami oslovili na základě mého cédéč-

ka About Beautiful Acoustic Sound, které se k nim dostalo,“ popsala Eliška 
Ptáčková prvotní impulz ke vzájemné spolupráci. Sama vedle tohoto hos-
tování účinkuje i ve dvou svých skupinách – Jazz Band a Acoustic Sound. 
Z dalších členů Čechomoru zahráli na křídlovku, akordeon a zobcovou 
fl étnu Radek Pobořil, na violoncello a české dudy Michal Pavlík, Martin 
Vajgl na bicí a Taras Voloshchuk na kontrabas.

Překvapením koncertu byl krátký fi lm Psíma očima, který představil 
asistenční psy. Turné Čechomoru totiž podporuje obecně prospěšnou 
společnost Pomocné tlapky, jež se specializuje právě na výcvik těchto 
nenahraditelných pomocníků osob s tělesným postiženým. Výtěžek 
z prodeje propagačních předmětů a dárcovských zpráv DMS je určen 
pro úhradu nákladů spojených s výchovou a výcvikem těchto psů. 
Také návštěvníci velkomeziříčského koncertu si po jeho skončení 
mohli zakoupit a nechat podepsat od hudebníků trička, karty či singl Ej 
padá, padá, a podpořit tím dobrou věc.                  Martina Strnadová

Čechomoři koledovali za Pomocné tlapky

(Pokr. ze strany 1.) A protože 
celým koncertem je provázán Netín 
a jeho varhany, svými písněmi při-
spěl i netínský dětský pěvecký sbor 
pod vedením manželů Sklenářo-
vých. V podání všech účinkujících 
se nádvořím nesly vesměs skladby 
vánoční, koledy, ale i lidovky či 
lovecké fanfáry a další. Hřejivá 
atmosféra koncertu tak vyvažovala 
nevlídné a chladné počasí prová-
zené větrem, jenž se občas zatočil 
nádvořím a zahvízdal do mikrofo-
nů. Promrzlí návštěvníci tak s po-
vděkem přijali pozvání hostitelů na 
občerstvení, které připravila zdejší 
střední škola řemesel a služeb. Tep-
lý čaj, káva či nejlépe vánoční punč 
přišly jistě vhod stejně jako cukroví 
či třeba tlačenka.

Na závěr poděkování pořadatelů 
patří všem lidem, kteří přišli neje-
nom na letošní koncert, ale i na dva 
předchozí, a přispěli tak do sbírky 
na netínské varhany. Stejný dík 
patří i účinkujícím, kteří zazpívali 
a zahráli bez nároku na honorář, také 
moderátorkám a všem dalším zú-
častněným – mezi nimi fi rmě Music 
Data za skvělý zvuk a světla a Jiřímu 
Michlíčkovi a Vítězslavu Havelkovi 
za pořízení videozáznamu z akce. 
Mediálním partnerem všech tří kon-
certů byl týdeník Velkomeziříčsko.   

Martina Strnadová

Máme chvíli po koncertě, takže 
jak se vám u nás hrálo?

Výborně. My jsme tady v Jupi-
ter clubu dokonce letos jeden den 
zkoušeli, když jsme jeli na turné 
s Malou muzikou Martina Hrbáče 
a dělali jsme si tady takovou tech-
nickou zkoušku. A publikum zde 
bylo skvělé.

Měli jste čas prohlédnout si 
naše město?

Tak jelikož do vašeho města 
jezdíme často, tak jsme tu možnost 
měli, protože jsme hráli už i na 
zámku, potom v Music Datech 
a jezdíme sem zkoušet.

Od roku 2008 máte dva nové 
členy, jak se vám s nimi hraje?

M y  m á m e  n o v é h o  č l e n a 
Mar tina Vajgla, ten vyst ř ídal 
bubeníka  Romana Lomtadzeho, 
který odešel do Ameriky, šel tam 
za svým štěstím, tak doufáme, že 
ho najde a držíme mu palce. Jinak 
s Martinem jsme spolupracovali od 
roku 2002, takže my se známe už 
hodně dlouho a Martin byl takový, 
myslím si, správný výběr a dlouho 
jsme kolem sebe tak chodili, že 
spolu budeme hrát, a teď to dopadlo. 
A ten druhý člen od letošního roku, 
který s námi spolupracuje také 

od roku 2004, je kontrabasista 
Taras Voloshchuk, který pochází 
z Kyjeva a my si ho zveme sem 
tam na desky, že s námi nahrává, 
když potřebujeme 
kont r abas  a  od 
l e t o š n í ho  r ok u 
s námi hraje jako 
člen kapely.

V letošním roce 
jste se zúčastnili 
soutěže Eurosong. 
Jak na tuto soutěž 
vzpomínáte?

O slov i l a  n á s 
Česká telev ize, 
protože když jsme 
začínali, tak ČT 
byla jediná televi-
ze, která nás něja-
kým způsobem to-
čila. Natočila nám 
i koncert, natočila 
nám nějaké doku-
menty a oni chtěli, aby ta soutěž 
dostala nějakou prestiž, tak nás 
tam pozvali.

My jsme se toho zúčastnili 
a samozřejmě jsme do té soutě-
že šli, ale systém hlasování je 
samozřejmě t rošku nešťastný, 
takže jsme od toho ani nic neče-

 den datum název plesu hudba
pátek  9. 1. PLES HOTEL. ŠKOLY A OBCHOD. AKADEMIE F-BOX, NOISE
sobota 17. 1. PLES MĚSTA M.E.Š., cimbálová muzika Václava Kováříka
sobota 24. 1. ČOKOLÁDOVÝ PLES VENKOVSKÁ KAPELA
sobota  7. 2. HASIČSKÝ PLES MARATON
sobota 14. 2. STUDENTSKÝ PLES M.E.Š., F.BOX
sobota 21. 2. SPORTOVNÍ PLES M.E.Š. 
pátek  6. 3. CHARITATIVNÍ PLES M.E.Š.
Poznámka: Zpracováno ke dni 10. 12. 2008. Přehled bude průběžně doplňován.
Změna vyhrazena!                                                                                                                           -prog. odd JC-

KINO JUPITER CLUB LEDEN 

Rozhovor s Karlem Holasem z Čechomoru

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

Malý rekordman
je z našeho města

(Pokračování ze strany 1.)
Ve svém věku tak patří k nejmlad-
ším rekordmanům a podle rekordní 
databanky je tak nejmladší Čech, 
který nafoukne celý balonek. Od 
nadšených rodičů, kteří ho k re-
kordu přihlásili na popud známých, 
dostal za svůj výkon další spoustu 
balonků. „Agentura nás pozvala, 
protože podobný rekord zatím ne-
měla. Prostředí mu tam sice nesvěd-
čilo, ale jeden balonek se podařilo 
nafouknout. Nakonec jsme byli za-
psáni do České knihy rekordů, což 

je pro nás ten nejkrásnější vánoční 
dárek,“ dodala hrdá maminka.

Radost rodičů ale nesdílí od-
borníci, kteří se k tomuto rekordu 
vyjádřili. Podle nich může u takto 
malých dětí způsobit usilovné 
vydechování do gumového ba-
lonku hiperventilaci, která může 
skončit nevolností až mdlobou, 
v horším případě k barotrauma-
tu, což je poškození obalu plíce. 
Balonek totiž běžně nedokáží 
nafouknout ani čtyřleté a starší 
děti.     Zpracovala: Jitka Kočí

kali, a tak to takhle krásně do-
padlo. Prestiž zůstala zachována.

Po zhlédnutí fi lmu Rok ďábla 
mě napadá otázka: Jaký máte 

vztah k alkoholu?
Velmi k ladný, 

akorát že s alkoho-
lem se musí zachá-
zet velmi opatrně, 
protože je takových 
třináct schodů bla-
ženosti, a když se 
někdo dostane na 
ten třináctý, tak pak 
už padá. 

K r omě t oho , 
ž e  p í š e t e  s vou 
hudbu, vydáváte 
i hudbu pro fi lmy 
a divadla. Jak tolik 
činností zvládáte?

Tak já si na to 
udělám čas, protože 
to chci dělat a líbí 

se mi to. Je to něco jiného, člověku 
to rozšiřuje hudební obzor, může 
si vyzkoušet spoustu jiných věcí, 
takže si na to vždycky rád udělám 
čas. Teď mě navíc v lednu čeká 
jeden fi lm do Polska.

Jak byste zhodnotil uplynulý 
rok 2008? 

Já bych řekl, že byl úspěšný, 
skvělý. Sice nám trošku komunisti 
vlezli do krajů, v tom bych ho 
hodnotil velmi smutně, protože 
bychom se jako voliči měli za-
myslet koho volíme, ale jinak byl 
výborný.

Co máte v plánu na příšt í 
rok?

No my jsme letos vydali Pověsti 
o hradech a zámcích, vyšly v listo-
padu, a příští rok nás čekají další 
dva díly – české a slezské hrady. 
Do toho bychom chtěli vymýšlet 
novou desku a kromě toho nás 
čeká strašně moc krásných zájezdů, 
a to do Mongolska, Číny, Etiopie, 
Sarajeva, Ameriky a možná, ale to 
asi přeložíme na rok 2010, bychom 
měli jet také do Austrálie.

Když už jsme u toho projektu 
pověstí hradů a zámků, můžete 
nám ho trošku přiblížit?

To jsou vlastně pověsti o hradech 
a zámcích, ty pověsti vždycky 
někdo vymyslí nebo přepíše, mi-
mochodem teď to byl pan Vladyka, 
a my jsme to doplnili písní k té 
pověsti, takže je to takový ucelený 
útvar, v kterém je sedm pověstí 
a sedm písniček.                       

 Text a foto: -miš-

Přerovští trubači.                                                                                                         Foto: Martina Strnadová

Zámecké vánoční koncerty na opravu varhan…

Moderátorka Irena Tronečková. 
Foto: Martina Strnadová

Český dudák Miloš Černý.
Foto Martina Strnadová

Rusínská houslistka M. Lacová-
Hupcej.   Foto Martina Strnadová



Číslo 45 17. prosince 2008 strana 9

HOKEJ

MIKULÁŠSKÝ TURNAJ

STOLNÍ TENIS

LYŽOVÁNÍŠKOLNÍ SPORT

HANDICAP SPORT CLUB
VELKÉ MEZIŘÍČÍ o. s.

BOCCIA

HC Sokol Křižanov – HHK VM 
B 1:11 (0:6; 1:1; 0:4)
Rozhodčí: Maloušek – Todorov, 
Kavina. Branky HC Křižanov: 31. 
Komínek A. (Malý). Branky HHK 
V. Meziříčí B: 2. Krča (Kudláček 
J., Invald), 6. Šlapal (Krča, Vondrá-
ček), 12. Kudláček J. (Chatrný), 14. 
Krča (Šlapal, Peterka), 16. Navrátil 
R. (Šmejkal), 17. Chatrný (Vrána), 
25. Krča (Vrána), 41. Krča (Tůma), 
42. Vrána (Malec), 51. Pelíšek 
(Křípal, Vondráček), 57. Vrána 
(Malec). Vyloučení: 8:4; využití 0:1; 
oslabení 0:1. Sestava HC Křižanov: 
Nekvapil, od 21. Suchý, Komínek 
D., Škrob, Komínek A., Veselý L., 
Kotík, Krátký, Štěpánek, Andrla, 
Bílovský, Malý, Veselý M., Musil 
J., Musil L. Sestava V. Meziříčí: 
Štourač (Komínek) – Kudláček M., 
Martinec – Peterka, Bradáč – Von-
dráček, Invald – Krča, Šlapal, Tůma 
– Chatrný, Vrána, Malec – Šoukal, 
Šmejkal, Navrátil R. – Pelíšek, 
Kudláček J., Křípal.
Hostům se tak jako s Mostištěmi vy-
platilo hrát na čtyři lajny a vytvořili 
si tím trvalou herní převahu. To se 
odrazilo na skóre první třetiny, která 
prakticky rozhodla o utkání.
Do druhé třetiny domácí vyměnili 
brankáře, který se hned od počátku 
jevil daleko šikovnější, než jeho 
předchůdce. Když se k tomu přidalo 
uspokojení hostů s výsledkem a je-
jich hra začala čím dál častěji připo-
mínat „profesorský“ hokej, skončila 
prostřední část hry nerozhodně.
Po domluvě v kabině a gólu hned 
v první minutě třetí části se hráči 
HHK dostali do herní pohody 
z první třetiny. Hokejisté Křižano-
va se potom už jenom snažili o to, 
nedostat gólů až příliš. I tak zápas 
skončil o deset.
Meziříčští dosáhli celkem bez 
problémů na povinné dva body 
a brankový rozdíl přesně odpovídá 
kvalitám obou týmů.
V sobotu 20. 12. 2008 se naše 
družstvo utká na ledě HC Nedvě-
dice B.                                     -ht-
Okresní přebor v ledním hokeji

9. kolo
Náměšť A – V. Bítýška 2:4
Křižanov – HHK VM B 1:11
Šerkovice – Nedvědice B 7:3
Mostiště – V. Bíteš B 8:1
Branky Mostišť: Freibauer 4, To-
man 3, Svoboda Jiří

Tabulka:
1. Mostiště 8 620 52:25 14
2. V. Bítýška 8 602 58:20 12
3. V. Bíteš B 8 602 38:34 12
4. Náměšť A 7 412 39:22 9
5. Řečice 8 413 50:54 9

6. V. Meziříčí B 8 323 35:28 8
7. Šerkovice 8 107 35:65 2
8. Křižanov 8 107 32:66 2
9. Nedvědice B 7 106 15:40 2
Pozvánka: Mostiště – V. Bítýška 19. 
12. v 16.30 na ZS ve Velkém Meziří-
čí, přijďte podpořit mužstva.  -kov-

Dorost
HHK VM – HC Břeclav 2:1 (1:1, 
0:0, 1:0)
V dalším kole jsme přivítali na 
bítešském zimním stadionu celek 
Břeclavi, který v dosavadních 12 
svých utkáních nezískal ani bod, 
a tak by se dalo očekávat, že bychom 
si mohli vylepšit naše pasivní skóre. 
V sestavě chyběl pro nemoc obránce 
Suk a útočník Kochánek, povoláni 
byli hráči starších žáků (Vidlák, 
Střecha). Zápas začal opatrně s čas-
tými nepřesnostmi na obou stranách. 
V 9. minutě jsme se ujali vedení, 
kdy za záda břeclavského gólmana 
proklouzla nenápadná střela. Sou-
peř brzy vyrovnal, když potrestal 
chybu a ztrátu kotouče v naší třetině. 
Další průběh až do konce utkání měl 
společného jmenovatele. Sice jsme 
měli převahu v poli, ale naše poku-
sy v útočné fázi byly nepřesné, bez 
nápadu, a když už jsme se dostali do 
gólové šance, chyběl důraz, moment 
překvapení a i trocha štěstí. Vítězné 
branky jsme se dočkali v úvodu 
třetí třetiny. Akci druhé útočné řady 
zakončil dorážkou do soupeřovy sítě 
M. Hándl a zajistil tak oba body.
Branky (asistence): 9. Kroutil, 43. 
Hándl (Budín, Rozmahel).
Sestava: Tomečka (Škoda) – Ko-
mínek M., Urbánek – Vidlák, Kala 
– Sáblík – Nedoma, Janák, Ště-
pánek – Hándl, Budín, Rozmahel 
– Kroutil, Joch, Střecha.       -sys-
V sobotu se střetli ve Velké Bíteši 
naši hráči proti stejně starým hrá-
čům Orlů ze Znojma.

5. třída
HHK VM – HC Znojemští orli 4:1 
(1:1, 1:0, 2:0)
Branky a nahrávky: Čermák (My-
nář), Strnad M., (Mičánek), Čermák 
(Mynář), Mynář (Čermák). Sestava 
HHK: Vitešník – Smažil, Strnad T., 
Báňa, Kampas – Tichý, Čermák, 
Mynář – Šilpoch, Mičánek, Strnad 
M. Vyloučení: 4:3. Využití: 0:0. 
Zásahy brankářů: 14:23.

4. třída
HHK VM – HC Znojemští orli 3:1 
(1:1, 0:0, 2:0)
Branky a nahrávky: Slabý (Kará-
sek), Novák (Loup), Slabý (Bartes). 
Sestava HHK: J. Juda – Dundálek, 
Janoušek, Karásek, Juráček – Slabý, 
Bartes, Sedlák – Müller, Úlovec, 
Novák – Loup, Brym. Vyloučení: 
3:4. Využití: 1:0. Zásahy brankářů: 
14:24.                              -hhk-

Budeme rekapit u lovat ,  m i l í 
příznivci sportu. Rok 2008 byl 
změnami přímo nabit. Začneme 
třeba v boccie. Martin Fajkus 
získal třetí místo v žebříčku, možná 
přijde i nějaká soutěž v cizině. Jana 
Paulíková objevila kouzlo tohoto 
sportu a začala s bocciou vážně. 
Zuzka Švecová se doslova a do 

písmene pomalu, ale jistě ,,škrábe“ 
zpět mezi elitu. Maruška Folvarská, 
bohužel z elity odešla, ale nic není 
ztraceno. Rosťa Štursa bojuje svým 
nenapodobitelným stylem a v roce 
2009 zkusí štěstí i v nové atleti-
cké disciplíně – hodu kuželkou. 
Dostáváme se k atletice. Královna 
sportu má v TJ DS Březejc silné 
zastoupení. Stávající atleti rozšiřují 
své sportovní nasazení, vracejí 

se i tváře, které atletiku 
dělaly kdysi, rekreačním 
způsobem, aby zúročily 
tyto dovednosti na mis-
trovstvích ČR. Radek Ur-
bánek, zkušený kuželníkář 
s pořádnou ránou, jistě 
v hodech a vrzích za-
boduje. Katka Hanusová 
stejnou měrou, s kterou 
zvyšuje skóre v závěsném 
kuželníku, bude sbírat 
body  z a  hody,  v rhy. 
Atletika přinesla svým 
sportovcům mnoho radosti 
z medailí. Tomáš Řehák, 
zlatý sprinter z Olomouce, 
j i s t ě  na  sv ůj  ú spě ch 
vzpomíná. Největší radost 
ze své sportovní kari-
éry měla Jana Slavíková, 
když byla Českou fede-
rací Spastic Handicap 
v yhlášena nejlepším 

15. ročník Mikulášské laťky
V pátek 5. prosince uspořádali uči-
telé tělesné výchovy v prostorách 
tělocvičny Základní školy Oslavic-
ká Velké Meziříčí již tradiční a v le-
tošním kalendářním roce jubilejní 
XV. ročník sportovní atletické sou-
těže ve skoku vysokém. Celkově 
se zúčastnilo měření skokanských 
dovedností 16 dívek a 29 chlapců 8.-
9. tříd. Nejlepší závodníci v každé 
věkové kategorii obdrželi diplom 
a mikulášskou nadílku. V soutěži 
dívek 9. tříd zvítězila Tereza Au-
gustová výkonem 133 cm, první 
příčku 8. tříd získala Karolína 
Novotná za 130 cm. V nepoměrně 
dramatičtějším klání chlapců si 
zajistil prvenství mezi 9. ročníky 
Matěj Uchytil a v kategorii 8. 
ročníků Martin Bouček, oba dva 
shodným výkonem 164 cm.

Výsledky 9. třídy:
1. AUGUSTOVÁ Tereza 133 cm
2. KRIŠTOFOVÁ Michaela 133 cm
3. ŠPAČKOVÁ Eliška 130 cm
4.–5. KŘÍŽOVÁ Kristýna 127 cm
4.–5. ŠPAČKOVÁ Klára 127 cm
1. UCHYTIL Matěj 164 cm
2. HOMOLA Lukáš 164 cm
3. VIDLÁK Jakub 152 cm
4.–5. LIPKA Tomáš 146 cm
4.–5. ŠPAČEK Jiří 146 cm

Výsledky 8. třídy:
1. NOVOTNÁ Karolína 130 cm
2. HORTOVÁ Eva 127 cm
3. NOVÁKOVÁ Adéla 124 cm
4. MALCOVÁ Šárka 124 cm
5. VRÁBELOVÁ Kristýna 124 cm
1. BOUČEK Martin 164 cm 
2. FIKR Ondřej 152 cm
3. HAVLÍČEK Jakub 152 cm
4. KOMÍNEK Adam 149 cm
5. TOMEK Miloš 143 cm
Vítězi okresního kola házené zá-
kladních škol – dívky ZŠ Oslavická 
Velké Meziříčí a chlapci ZŠ a MŠ 
Nové Veselí.
Ve čtvrtek 11. prosince proběhlo ve 
sportovní hale Nové Veselí okresní 
kolo školní sportovní soutěže v há-

zené. V chlapecké kategorii se sešlo 
pět týmů. Ve vzájemných duelech 
nepoznalo vítězné družstvo pořá-
dající školy porážku a s přehledem 
postupuje do kola krajského, které 
proběhne 18. prosince ve sportovní 
hale Nové Veselí. Soutěž dívek se-
stávala pouze ze dvou celků, které 
se utkaly dvoukolově. Šťastnějším 
a zároveň postupujícím týmem se 
stala děvčata ZŠ Oslavická Velké 
Meziříčí.

Výsledky:
Chlapci
ZŠ Nížkov – Biskupské gymnázium ŽR 17:1
ZŠ Nové Veselí – ZŠ Oslavická VM 13:4
ZŠ Nížkov – ZŠ Školní VM 12:2
ZŠ Oslavická VM – Biskup. gymnázium ŽR 20:8
ZŠ Nové Veselí – ZŠ Školní VM 19:4
ZŠ Nížkov – ZŠ Oslavická VM 15:12
Biskupské gymnázium ŽR – ZŠ Nové Veselí 3:15
ZŠ Oslavická VM – ZŠ Školní VM 11:11
Biskupské gymnázium ŽR – ZŠ Školní VM 2:13
ZŠ Nové Veselí – ZŠ Nížkov 13:7

Pořadí:
1. ZŠ Nové Veselí 4 4 0 0 60:18 +42 8

2. ZŠ Nížkov 4 3 0 1 51:28 +23 6

3. ZŠ Oslavická 4 1 1 2 47:47 0 3

4. ZŠ Školní VM 4 1 1 2 30:44 -24 3

5. Biskupské gymnázium ŽR 4 0 0 4 14:55 -41 0

Hráli: Kotačka T. – Svoboda J. (17), 
Pavliš D. (10), Juránek J.(7), Polan-
ský J. (3), Špaček J. (2), Havlíček 
Jak. (2), Fikr O. (2), Bárta L. (2), 
Kališ M. (2), Bouček M., Sysel D.

Dívky
ZŠ Oslavická VM – ZŠ Školní 
VM 22:13
ZŠ Oslavická VM – ZŠ Školní 
VM 20:20

Pořadí:
1. ZŠ Oslavická 2 1 1 0 42:33 +9 3

2. ZŠ Školní 2 0 1 1 33:42 -9 1

Hrály: Lukášková L. (2), Krištofová 
M-Kratochvílová M. (21), Seknič-
ková B. (9), Partlová Mark. (4), 
Novotná Kar. (2), Nováková A. (2), 
Večeřová B. (1), Dudová P., Povová 
B., Zezulová Kr., Zezulová Mart., 
Vávrová M. Vedoucí družstva V. 
Záviška.                                  -záv-

V sobotu 6. prosince uspořádaly 
Handicap sport club, Dům dětí 
a mládeže tentokrát ve spolupráci se 
základní organizací KSČM ve Vel-
kém Meziříčí v pořadí třetí ročník 
Mikulášského turnaje v šachu pro 
naše handicapované spoluobčany.
Ve startovní listině se letos žel 
objevila jen dvě jména za Velké 
Meziříčí, jinak ji tvořili z větší 
části hráči z SK Kociánka Brno. 
Přesto se naši hráči neztratili a po 
zajímavém průběhu obsadili Jose-
fem Dvořákem čtvrté a Zdenkem 
Mejzlíkem páté místo. Třetí skončil 
Ivo Koblasa st., druhý Jakub Lukáč 
a z vítězství v turnaji se již potřetí 
radoval Petr Horáček, který sice 
prohrál svůj první duel s Jakubem 

Němcem (který obsadil až osmé 
místo), ale potom nedal soupeřům 
sebemenší šanci a zaslouženě přijal 
diplom za první místo.
Pořadatel akce velmi děkuje ředi-
telce Střední školy řemesel a služeb 
Velké Meziříčí paní Vodové za bez-
platné zapůjčení tělocvičny, panu 
Krejčímu z DDM, bez jehož zku-
šeností a počítače by to nešlo, panu 
Mejzlíkovi, který je pro tento turnaj 
jakožto rozhodčí nepostradatelný 
a v neposlední řadě panu Janštovi 
za rady a nezištnou pomoc.
Všichni protagonisté turnaje se 
těší na čtvrtý ročník a doufají, že 
se startovní listina rozroste o další 
jména.

Martin Klement

Výbor HSC VM o. s. děkuje za 
své sportovce, asistenty a členy, 
městu Velké Meziříčí, mediálnímu 
partneru našeho oddílu týdeníku 
Velkomeziříčsko, všem sponzorům, 
kteří přispěli v roce 2008 jakoukoli 
fi nanční částkou na provoz organi-
zace a náklady spojené s cestová-
ním, ubytováním na sportovních 
akcích, kterých se naši sportovci 
zúčastnili. Náklady jsou o to vyšší, 
že handicapovaný sportovec na 
sportovních akcích potřebuje asis-
tenta. Děkujeme sponzorům:
Autocolor s. r. o. Velké Meziříčí, 

Jurko transport s. r. o., Plazmatech 
Systems s. r. o. Nové Město na 
Moravě, Wiegel žárové zinkování 
s. r. o., Enviro – ekoanalytika s. r. o., 
Výtahy s. r. o. , Petr Malec Lavičky, 
Zámečnictví Oldřich Machát Osová 
Bítýška, Vezeko s. r. o. , Trachem 
s. r. o., A – DRO spol. s r. o. Václav 
Krejčí Mostiště. Zastupitelům 
města Velké Meziříčí, týdeníku 
Velkomeziříčsko, všem sponzo-
rům a příznivcům sportu přejeme 
šťastné prožití svátku vánočních 
a úspěšný rok 2009.

-hsc-

STOLNÍ TENIS
NA VELKOMEZIŘÍČSKU

Okresní přebor 1. třídy, 8. kolo
Sokol Žďár n. Sáz. B – Velké Me-
ziříčí B 13:5
Okresní přebor 2. třídy, 8.kolo
Lhotky B – Vojnův Městec B 4:14
Nové Dvory – V. Meziříčí C 16:2
Sněžné – Oslavice B nehlášeno
Nové Veselí – Netín 12:6
Okresní přebor 3. třídy, 8.kolo
Malá Losenice – Netín B 12:6
Poděšín – Uhřínov 7:11
Okresní přebor 4. třídy, 8.kolo
Netín C – Lhotky C 9:9
Dolní Heřmanice – Poděšín C 9:9
Okresní přebor 5. třídy, 8.kolo
Lhotky D – N. Veselí B 7:11
Oslavice C – Jámy B 9:9

Tabulka okresního přeboru
5. třídy

 1. Oslavice C 8 6 1 1 98:46  21
 2. Nové Veselí B 8 6 0 2 85:59  20
 3. Jámy B 8 5 2 1 86:58  20
 4. Lhotky D 8 5 1 2 91:53  19
 5. Orel Bystřice n. P. A 7 4 2 1 76:50  17
 6. Nížkov D 8 4 1 3 87:57  17
 7. Borovnice B 8 2 1 5 60:84  13

 8. Doubravník A 8 2 0 6 50:94  12
 9. Nové Dvory B 8 1 0 7 44:100 10
10. Sokol Žďár n. S. D 7 0 0 7 25:101  7

Okresní soutěž skupiny B,
8. kolo

Lhotky E – Uhřínov B 17:1
Orel Nové Město – Dolní Heřma-
nice B 14:4
Vlkov – Bory 7:11

Tabulka okresní skupiny B
1. Orel Nové Město A 8 8 0 0 120:24  24
2. Dolní Heřmanice B 8 6 0 2  98:46  20
3. Bory A 8 5 0 3  83:61  18
4. Vlkov A 8 3 0 5  73:71  14
5. Lhotky E 8 2 0 6  52:92  12
6. Uhřínov B 8 0 0 8   6:138  8
TK AUTOCOLOR OSLAVICE 
B – SOKOL ŽĎÁR NAD SÁZA-
VOU C 10:8
Sady 43:31
Vrabec Víťa 2,5, Vrabec Jar. 2,5, 
Šoukal Frant. 2,5, Klusáček Patrik 
2,5
TK AUTOCOLOR OSLAVI-
CE C – NÍŽKOV D 9:9
Klusáček Patrik 3,5, Vrabec Jar. 3,5, 
Havlíček Jakub 1, Vyskočil Jar. 1

-šou-

Tradiční

Vánoční
házenkářský 

turnaj 
proběhne v neděli 28. prosince 
od 13 do 20 hodin ve sportovní 
hale TJ Sokol Velké Meziříčí.

SK Sokol Lhotky pořádá v pá-
tek 26. 12. 2008 v KD Lhotky již

19. ročník 
Vánočního 

turnaje 
neregistrovaných 

hráčů
ve stolním tenisu.
Turnaj je určen pro neregistro-
vané hráče a hráčky všech vě-
kových kategorií. Prezentace 
je od 12.30, začátek ve 13.00, 
startovné 40 Kč. Na vítěze 
čeká putovní pohár, na ostatní 
hráče věcné ceny. Srdečně 
zvou pořadatelé!

sportovcem tělovýchovných jed-
not a sportovních klubů do 23 
let roku 2008 na slavnostním 
vyhlašování nejlepších sportovců, 
cvičitelů a trenérů Spastic Handi-
cap ve Svinčících u Mostu 28. 
l istopadu. Nominována byla 
za třetí místo ve vrhu koulí na 
Mezinárodním mistrovství ČR 
v Brně v květnu 2008. Gratu-
lujeme. Posledním spor tem je 
závěsný kuželník. Ten se vůbec 
v roce 2008 povedl. Družstvo 
Mravenců si udrželo čtvrtou po-
zici, a Medvědi jsou v celkovém 
součtu druhé ligy druzí. Víte, co 
to znamená? Zaútočí na ligu první. 
Myslím, že se dílo podaří, a to 
i díky Žanetě Abeskové, která si 
kuželník vzala pod patronát. Na 
závěr rekapitulace bych chtěla 
poděkovat všem, kteří nezištně 
TJ pomáhají. Zlatým babičkám, 
které jezdí jako doprovod na každé 
závody, všem sponzorům, hlavně 
pak Spolku rodičů a přátel DS 
Březejc za nemalou fi nanční pod-
poru. Přejeme všem sportovcům, 
aby jim chuť sportovat neutuchala, 
spoustu medailí a hlavně víru 
v to, že když dnes nezvítězí, tak 
příště to bude lepší a že je máme 
rádi a obdivujeme je. Máte na 
to děcka!!! V novém roce hodně 
zdraví a lásky všem.          -dos-

12. ročník vánočního
turnaje o pohár starosty města
V sobotu 27. 12. 2008 proběhne již 12. ročník 
vánočního turnaje o pohár starosty města 
v malé kopané. Zájemci o turnaj nechť se 
přihlásí na tel. čísle 608126661 u Dana Rau-
se. Startovné ve výši 1.000 Kč můžete zaslat 
na adresu Raus Daniel, Zdenky Vorlové 17, 
594 01 Velké Meziříčí, nebo v hotovosti v pro-
dejně Elektro, Radnická 5, Velké Meziříčí. 
Pozor, omezený počet startujících.   -myn-

Vyhlášená atletka Jana Slavíková. 
Foto: Monika Doskočilová

Tak už je to tady, první závody 
lyžařské sezony se uskutečnily 
v rakouském středisku Sallbach-
Hinterglemm 13.–14. 12. 2008. 
Šlo o závody série FILA SPRINT 
EUROSKICUP, což je evropský 
pohár žactva v obřím slalomu. 
Tohoto závodu se zúčastnilo 540 
závodníků z 12 zemí a také dvě 
závodnice našeho SKI KLUBU 
Velké Meziříčí Veronika Čamková 

a Karolína Bednářová (na snímku 
dole). Veronika Čamková obsadila 
8. místo v kategorii mladších žákyň 
a Karolína Bednářová 9. místo 
v kategorii starších žákyň. A tak 
našim závodnicím popřejme další 
úspěchy v závodech evropského 
poháru, ale také v republikových 
klasif ikačních závodech, které 
začínají již 20.–21. 12. 2008 v Kruš-
ných horách na Klínovci. Tam naše 
závodnice čeká závod ve slalomu 
a obřím slalomu.          Text a foto:-id-



Středa 17. v 19.30 hodin
MALÉ OSLAVY
Příběh o vztahu mezi matkou a dcerou v rytmu salsy, která je prý 
stejně dobrá jako sex. Filmový vztah matky a dcery je o to opravdo-
vější a intenzivnější, že ho ve fi lmu ztvárnily skutečná matka s dcerou. 
Osmatřicetiletá Magda má za sebou své životní prohry a tou poslední je 
vlastní kadeřnický salón, který zkrachoval dřív než vůbec otevřel. A tak 
má Magda spoustu dluhů, výpověď z pronajatého bytu a strach o sebe 
a svoji dospívající dceru Agátu. Agáta, která právě objevuje první lásku 
a nesmělé doteky, se snaží s matčinou bezradností a prohlubující se de-
presí vyrovnat po svém. Magdina kamarádka jí nabídne, že Agáta může 
na čas zůstat u ní, ale ve chvíli, kdy se seznámí s bohatým emigrantem, 
začne na provokující mladou dívku s krásným tělem žárlit a Agátu posílá 
okamžitě pryč. Agáta se stěhuje za matkou na ubytovnu, z bolestné reality 
ale utíká k rebelující partě mladých grázlů a zlodějíčků do světa, kde nic 
není problém. Záblesky štěstí se však mohou rodit i z nouze.
Film Slovenska.Režie: Zdeněk Tyc. V hlavní roli T. Nvotová, B. Polívka, 
A. Šišková. Slovenské znění. Mládeži od 13 let přístupný.
Vstupné: 65, 67 Kč 96 minut
Čtvrtek 18. v 19 hodin
Filmový klub
KATYŇ
Příběh o zločinu, který měl zůstat zapomenut.
Katyň – jedna z nejtemnějších událostí polských dějin: 
masakr 22 500 polských vojáků i civilistů, který provedla 
sovětská tajná policie NKVD v roce 1940. Osou fi lmu jsou osudy žen, 
které ztratily své manžely, bratry, syny. Některé z nich se také dostávají 
do sovětského zajetí, jiné hledají důkazy o jejich přežití, další apaticky 
čekají, smířené s osudem.
Kolem katyňského masakru vznikla řada kontroverzí a nejasností. Hro-
madné hroby obětí odhalili Němci v roce 1941. Moskva na oplátku z masa-
kru obvinila Němce, západ o masakru mlčel… Rusko až po padesáti letech 
mlčení v roce 1990 přiznalo, že Stalin vraždy polské vojenské a společen-
ské elity opravdu nařídil. Přesto Rusko stále odmítá odtajnit dokumenty 
týkající se této události a uznat masakr za genocidu. Drama Polska. Režie 
Andrzej Wajda. Původní znění, české titulky. Mládeži přístuné od 15 let.
Vstupné: 45, 75 Kč 118 minut
Pátek 19., sobota 20. v 19.30 hodin
NESTYDA
Komedie podle bestselleru Michala Viewegha „Povídky o manželství 
a sexu“ s Jiřím Macháčkem v hlavní roli.
Oskar by měl být podle všech předpokladů šťastný. Jako milovaný manžel, 
starostlivý otec a populární moderátor televizní předpovědi počasí drží 
v ruce všechny trumfy úspěšného muže v nejlepších letech. Kde je problém? 
Oskar začíná ztrácet hlavu. Hnán neurotickým strachem, že mu život bez 
opravdové lásky utíká mezi prsty, opouští svoji ženu kvůli mladé milence 
s dokonale plnou postavou a úplně prázdnou hlavou. Je snad tohle láska? 
Na cestě z extrému do extrému se pak Oskar zaplétá se slavnou zpěvačkou 
Norou, která je sice krásná, inteligentní a jemná, leč poněkud v nejlepších 
letech. Oskar je opilý svobodou a jeho život se mění v divokou jízdu ztřeš-
těných situací… Komedie ČR. Režie J. Hřebejk. Hrají P. Liška, E. Vašáry-
ová, J. Macháček, P. Landovský, R. Luknár. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 77, 79 Kč 88 minut
Úterý 30. v 19.30 hodin
ŽENY
Komedie, ve které se dozvíte, po čem ženy doopravdy touží.
Mary má ideální život: krásný dům, rozkošná dcera, úspěšný manžel 
a částečný úvazek návrhářky v oděvní fi rmě. A navíc se může spoleh-
nout na své úžasné kamarádky, především na nejlepší přítelkyni Sylvii. 
Do jejich věrné trojky patří ještě Edie, výstřední žena, která dělá matku 
kamarádkám i svému stále se rozrůstajícímu potomstvu. Dále je zde 
humoristická esejistka Alex, okouzlující lady se zvláštním darem říkat 
lidem věci, které rozhodně nechtějí slyšet. Ideální život je ale málokdy 
věčný. K jeho zruinování stačí často úplná prkotina. Hrají M. Ryanová, 
A. Beningová, E. Mendesová, D. Messingová, J. P. Smithová .

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
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LOUTKOVÉ PŘEDSTAVENÍ

KINO JUPITER CLUB VM
PROSINEC 2008

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

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

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!

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.

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
30. 12.  přednáška Cesta za polární kruh Karel Charvát

Změna programu vyhrazena!

Pondělí 29. prosince 2008, velký sál JC, 17–21 hodin

ukázky a výuka BREAK DANCE v podání taneční skupiny 
HALF BROTHERS CREW Jihlava

Vstupné: 50 Kč
určeno pro žáky ve věku 12–15 let

Jupiter club, s. r. o. Velké Meziříčí a taneční škola STARLET Brno
manželů Buryanových pořádá 23. 1. 2009 v 19 hodin

Neděle 21. prosince 2008, výstavní síň Jupiter clubu, vernisáž ve 14 hodin
Občanské sdružení SLEPÍŠI pořádá výstavu s názvem

„Bible“ – sochařský cyklus
nevidících autorů – světový unikát

Otevřeno v době vánočních svátků: 25., 26. 12. od 15 do 17 hodin, 
 28. 12. od 14 do 17 hodin
 1. 1. od 15 do 17 hodin
 4. 1. od 14 do 16 hodin.
 22., 23., 29., 30., 31. prosince zavřeno.
Leden – otevřeno: Po–Pá 8–16 hodin, Ne 14–16 hodin 
Výstava potrvá do 23. ledna 2009.                                                 

Na základě dlouhodobé iniciativy manželů Axmanových představit 
odborné i laické veřejnosti tvorbu nevidících lidí vzešla myšlenka realizace 
sochařského cyklu nevidících autorů. „BIBLE“– téma, které může oslovit 
nevidící bez ohledu na národnost. Má výtvarnou tradici a je srozumitelné 
pro širokou diváckou veřejnost. První inspirativní příběhy z Bible vznikly 
v roce 1995 a jejich autoři byli nevidící Božena Přikrylová a Petr Pavelek, 
kteří jsou dnes profesionálními výtvarníky. V průběhu let přibývaly vý-
tvarné práce dalších nevidících autorů. Rozrůstající se sochařský soubor 
dal podnět ke vzniku ojedinělé výtvarné akce – Mezinárodního pracovního 

setkání nevidících výtvarníků, kte-
rého se zúčastnili nevidomí autoři 
nejen z České republiky, ale také 
ze Slovinska, Slovenska a Finska. 
Od roku 2003 tato setkání realizuje 
v Mezinárodním centru ATM v Ta-
sově Občanské sdružení Slepíši. 
V současnosti zahrnuje sochařský 
cyklus „BIBLE“ celkem 33 vol-
ných plastik a reliéfů vytvořených 
z pálené hlíny a je nejrozsáhlejším 
tematickým sochařským souborem 
nevidících autorů na světě.

Na výstavě můžete vidět napří-
klad Poslední večeři, Golgotu, Jana 
Křtitele, Lotovu ženu, Noemovu ar-
chu, Vyvedení z Egypta,Tančícího 
krále Davida nebo Josefa s Ježíšem 
(na fotografi i) a další.        -prog-

Sobota 10. a 24. ledna 2009 v 15 hodin,
malá scéna Jupiter clubu VM

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

na závěrečné ukončení kurzů tance
a společenského chování.
Hraje taneční skupina M.E.Š.,
reprodukovaná hudba, DJ BOND.
Účastníci tanečního kurzu mají vstup zdarma.
Rezervace míst od 10. prosince 2008.
Prodej vstupenek a místenek od 5. ledna 2009,
kancelář program. oddělení v pracovní dny od 8 do 16 hodin. 
Vstupné: 70 Kč, 20 Kč místenka. Vstup pouze ve společenském oděvu.

Horácké divadlo Jihlava
Programové oddělení Jupiter clubu oznamuje, že druhé 
představení divadelní sezony 2008-2009 pro skupinu O 
(platí pouze pro předplatné) se uskuteční ve středu 7. ledna 
2009 v 19 hodin

(pohádková komedie).
Odjezd od Jupiter clubu v 18 hodin. Prosíme přijďte včas!           -prog-

Sbor dobrovolných hasičů Velká Bíteš zve na 

která proběhne 27. prosince 2008 v 7.30 hodin v 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

Neděle 8. února 2009 v 15 hodin
NEBOJTE SE STRAŠIDEL
(loutková revue pro děti s loutkami Jů a Hele)
Pátek 27. března 2009 v 19.30 hodin
NEJVĚTŠÍ HITY PETRA SPÁLENÉHO
(Petr Spálený se skup. New Apollo band a Miluše Voborníková)
Sobota 28. března 2009
KOUZELNÁ ŠKOLKA S MICHALEM
Pátek 17. duben 2009 
KONCERT SKUPINY KAMELOT
Sobota 18. dubna 2009
KONCERT SKUPINY OLYMPIC
Úterý 21. dubna 2009
…A VO TOM TO JE
Zábavný pořad s Ivanem Mládkem, Lenkou Plačkovou atd.
Středa 20. května 2009
KOŽÍŠEK JE JAKO HRON
Zábavná kouzelnická show s Pavlem Kožíškem doplněná zpěvem v podání 
Vladimíra Hrona.
Sobota 23. května 2009
KONCERT HANY ZAGOROVÉ S PETREM REZKEM
Změna programu vyhrazena.                                                                -zh-

Starosta města Velké Meziříčí vás srdečně zve na

který se koná v sobotu 17. ledna 2009 v Jupiter clubu.
Zahájení plesu je ve 20 hodin.

K tanci a poslechu hraje hudební skupina M.E.Š. (velký sál) 
a Cimbálová muzika Václava Kováříka (výstavní síň).

Vstupenky s místenkou je možno zakoupit v informačním centru 
na Městském úřadu ve Velkém Meziříčí v pracovní dny

od 7. 1. 2009 v době od 8 do 15 hodin.
Ing. František Bradáč

Velbloud bude v Měříně i letos
Měřínští ochotníci opět přichys-

tali Živý Betlém. Již dva měsíce 
připravují představení, kde vylepší 
své každoroční štědrodenní vy-
stoupení. Loni jste se zde mohli 
nechat příjemně okouzlit divadel-
ním ztvárněním příběhů, které se 
udály v Betlémě. Vše bylo zahaleno 
v barvité živé hudbě v podání mě-
řínských muzikantů.

Letos bude k vidění opět vel-
bloud, oslík a jiná zvířata. Určitě 

jsou přichystány i perníčky a zlatá 
prasátka pro děti a něco na zahřátí 
pro ostatní.

Chcete si zpříjemnit Štědrý den? 
Neváhejte a přijďte, budete očeká-
váni. Věříme, že se místním nad-
šencům podaří posunout uměleckou 
laťku ještě výše. První vystoupení 
je v 10 hodin a hlavní večerní vy-
stoupení s překvapením je ve 20.30 
na náměstí v Měříně.

-jpa-
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Blahopřání

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Vzpomínky

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.

PRODEJNÍ VÝSTAVA 
VÝTVARNÝCH PRACÍ
žáků Základní školy speciální
a Praktické školy Březejc 
 do 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

se svými hosty. 
Chrám sv. Mikuláše Velké Meziříčí
25. 12. 2008
POZOR ZMĚNA!!!
Začínáme již v 16 hodin.

Srdečně vás zveme na 
VÁNOČNÍ KONCERT 
skupiny

Zveme vás na výstavu, která bude probíhat na školní půdě ZŠ Lavičky 
do 19. 12. 2008, vždy pondělí až pátek od 8 do 16 hodin.

Vystaveny budou výrobky a dekorace spojené s touto tematikou, 
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.

Zveme vás na již tradiční

19. 12. Nové Syrovice
20. 12. Čechtice
25. 12. Čáslavice (svoz viz plakáty)
26. 12. Studenec (svoz viz plakáty)
27. 12. Želetava
31. 12. Heraltice (svoz viz plakáty)

Neděle 28. 12. 2008 ve 14 hodin
před kostelem svatého Mikuláše ve Velkém Meziříčí.

Zvveme e vás na již tradičníj

který se uskuteční 25. prosince 2008 v sále hasičské zbrojnice.

K tanci a poslechu hraje skupina MARATON.

Začátek je ve 20 hodin.

Občerstvení a točené pivo zajištěno.
Informace na tel. 603 983 091.
Srdečně zvou pořadatelé SDH Velké Meziříčí

Prodej nástěnných kalendářů z cest po Nepálu – Everest trek 2009 
– od Zdeňka Boučka byl zahájen v programovém oddělení Jupiter 
clubu a v knihkupectví Charvátová na náměstí ve Velkém Meziříčí. 
Celý výtěžek z prodeje bude věnován Dětskému středisku Březejc.

Ve čtvrtek oslaví své 44. naroze-
niny pan 
Pavel Mahel 
z Laviček. 
Hodně zdraví, štěstí a pracovních 

úspěchů přejí a za lásku
a obětavost děkují manželka a děti.

Karolínka posílá velkou pusu. 

Poslední sbohem
jsi nám nestačil dát,
zaplakal každý,
kdo měl Tě rád.
Dne 12. prosince 2008 uplynul 1 rok, 
kdy nás navždy opustil náš milova-
ný manžel, tatínek a dědeček, pan 
Josef Kaštan 
z Jívoví
a dne 5. 1. 2009 uplyne rok, kdy 
zemřela maminka, paní 
Emilie Beranová 
z Jívoví.

S láskou vzpomínají
a nikdy nezapomenou manželka, 

syn a dcera s rodinou. 

Smutek a žal tu po Tobě zbyl, 
nemohlas žít, nemělas sil. 
Jen květiny na hrob Ti můžeme dát, 
na Tvou lásku jen vzpomínat.
Dne 18. prosince si připomeneme 
9. smutné výročí úmrtí naší mi-
lované maminky, babičky, sestry 
a tety, paní 
Anny Prachařové 
z Velkého Meziříčí.

Za tichou vzpomínku děkuje
dcera Iveta s rodinou. 

Dne 19. prosince uplyne dlouhých 23 let, kdy nás navždy opustil náš 
milý tatínek, pan
Karel Škoda
z Měřína.

Stále vzpomínají syn Karel a dcera Zdeňka s rodinami. 

Kdo ho znal, 
vzpomene,
kdo ho měl rád, 
nezapomene.
Dne 21. prosince vzpomeneme 
8. výročí úmrtí pana 
Antonína Střechy
ze Lhotek.
S láskou vzpomíná sestra s rodinou. 

Když se probouzelo ráno
a nastal nový den,
odešlel jsi náhle snít svůj sen.
Tvé usměvavé oči, Zdeňku,
nám všude schází,
vzpomínky na Tebe
nás stále doprovází. 
Dne 21. prosince 2008 uplyne 
dlouhých a přesmutných 6 let, které 
jsme prožili bez našeho milovaného 
a báječného syna
Zdeňka Požára
z Rudy. 
Navždy zůstaneš, Zdeňku,
v naší mysli a srdéčku

Za všechny, kteří na něj s láskou 
vzpomínají, maminka, tatínek 

a sestra. 

Oči se mlží, srdce bolí,
čas plyne jak tiché řeky proud,
jen vzpomínky zůstávají
a nedají zapomenout.
Dnes jen kytičku na hrob Ti dáme.
A tiše vzpomínáme. 
Ve čtvrtek 21. prosince tomu bude již 6 let, co nás náhle po tragické 
nehodě opustil náš kamarád
Zdeněk Požár
z Rudy.

Vzpomínají kamarádi z Rudy. 

Za základní organizaci Českého svazu ochránců přírody
PhDr. Arne Němec, předseda základní organizace

Dne 30. 12. 2008 vzpomeneme 
8. výročí úmrtí pana
Antonína Štěpánka.

Stále vzpomínají manželka
a synové s rodinami. 

Děti a zaměstnanci Dětského střediska Březejc

Sbor dobrovolných hasičů ve Velkém Meziříčí vás zve na

bar Blues Brothers
úterý 23. prosince 2008

Start ve 20 hodin.

Více fotek ve fotogalerii
Ve fotogalerii na našich webových stránkách najdete více fotografi í 
z některých zajímavých akcí, které se nevydaly do tištěné podoby, jako 
například módní přehlídka Dany Dobřichovské, Barevná prodloužená, 
vánoční koncert skupiny Čechomor či charitativní koncert na zámku.

obrazy Milady Zikmundové
naleznete v Městské knihovně Velké Meziříčí

do 12. 1. 2009 (vyjma 20. 12.–4.1.2009) 
Po, St, Pá 7.30-11.30 a 12.30-18.00

Út, Čt 7.30-12.30

Životní jubilea
Rada města Velké Meziříčí pro-

jednala návrh nového systému 
gratulací občanům při dosažení 
životního jubilea a schválila hra-
nici věku návštěvy jubilantů na 

70, dále 75 let a výše. To znamená, 
že ženy spolku Ludmila nebudou 
navštěvovat jubilanty ve věku 71, 
72, 73 a 74 let. 

-mat-
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Sport též str. 9.

BILIÁR

HÁZENÁ

VEŘEJNÉ
BRUSLENÍ

RALLYE DAKAR

HOKEJ
HHK VM – Salith Šumperk 4:2 
(1:0, 0:1, 3:1)
Branky: 16. Vlašín (Jonáš, Nekva-
sil), 41. Smejkal (Janda, Bukáček), 
58. Kunstmüller (Janda), 60. Jonáš 
(Kunstmüller) – 32. Vrtík, 43. 
Osina (Novosad). Sestava HHK 
Velké Meziříčí: Betinec (Kousal) 
– Smejkal, Stráňovský, Vlašín, 
Plch, Macháček, Pálka, Heřmanský 
– Bukáček, Janda, Bula, Kunstmül-
ler, Nekvasil, Jonáš, Bašnár, Dostál, 
Sobotka, Krča, Jánský.
Sestava Salith Šumperk: Maláč 
(Daneček) – Vrtík, Holík, Osina, 
Blanár, Sedlák, Ondráček, Rozum – 
Meluzín, Vymazal, Brunec, Hulva, 
Ambruz, Novosad, Duba, Stejskal, 
Čížek, Drábek, Fischer. Rozhodčí: 
Mech – Blažek Paulík. Vyloučení: 
5:4, využití: 2:0. Diváků: 300.
Poprvé pod vedením nového trenéra 
Josefa Zavadila se náš tým předsta-
vil domácímu publiku. Premiéra 
slovenskému kouči snad nemohla 
vyjít lépe, tým pod jeho taktovkou 
ožil a favoritovi ze Šumperka 
byl vyrovnaným soupeřem. Naši 
hráči od začátku utkání výborně 
napadali rozehrávku soupeře, čímž 
především v první třetině otupili 
šumperský útok. Jedinou branku 1. 
třetiny vstřelil Petr Vlašín, na jehož 
nahození od modré čáry byl Maláč 
krátký. Ve druhé části převzal ini-
ciativu Šumperk a na Petera Betince 
se valil jeden útok za druhým. Jen 
díky výborně chytajícímu Betin-
covi a notné dávce štěstí dokázal 
soupeř skórovat pouze jednou, když 
v polovině zápasu Vrtík potrestal 
naše nepřesné vyhození. Do třetí 
třetiny jsme vstoupili s výhodou 
jednoho muže v poli. Petr Janda 
našel před brankou osamoceného 
Tomáše Smejkala, a ten bez pro-
blému zavěsil do odkryté klece. Za 
dvě minuty vypálil hostující Osina 
od modré a bylo vyrovnáno. Když 
už to začínalo vypadat, že se opět 
dočkáme prodloužení, našel Petr 
Janda rozjetého Luboše Kunstmül-
lera, a ten přesným blafákem poslal 
kotouč za Maláče a strhl obrovskou 
lavinu radosti na velkomeziříčském 

stadionu. Hosté si poté vybrali 
oddechový čas, po němž zkoušeli 
štěstí s šesti muži v poli. 20 vte-
řin před koncem zasadil hostům 
poslední úder David Jonáš, který 
přesně trefi l prázdnou branku.
Ostatní výsledky 26. kola: Pelhři-
mov – Prostějov 3:4, Vsetín – Břec-
lav 6:2, Přerov – Orlová 7:2, Nový 
Jičín – Valašské Meziříčí 5:4 SN, 
Opava – Šternberk 2:4, Žďár n. S. – 
Hodonín 2:3 PP, Uničov – Technika 
Brno 4:5 PP.
HC Orlová – HHK VM 5:1 (5:0, 
0:0, 0:1)
Branky: 2. Chomič (Škatula, Potoč-
ný), 6. J. Dušek (Kraft), 10. J. Dušek 
(Grygar), 11. Kotásek (Studený, 
Blatoň), 20. Chomič (Škatula, Min-
těl) – 41. Janda (Smejkal). Sestava 
HC Orlová: Šafránek – Jurčík, Cho-
mič, Kudláček, Machálek, Samiec, 
Grygar, Goláb, Stránský, Kotásek, 
Blatoň, Studený, Škatula, Mintěl J., 
Dušek, Potočný C., Kraft, Prokop.
Sestava HHK Velké Meziříčí: Kou-
sal (11. Betinec) – Smejkal, Strá-
ňovský, Vlašín, Plch, Macháček, 
Heřmanský, Kochánek – Bukáček, 
Janda, Sobotka – Kunstmüller, 
Nekvasil, Bula – Bašnár, Dostál, 
Jánský. Rozhodčí: Mrkva – Fiala, 
Mikler. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:0. 
V oslabení: 0:0. Diváci: 550.
Ostatní výsledky 25. kola: Technika 
Brno – Pelhřimov 5:4, Hodonín – 
Uničov 5:4, Šternberk – Žďár n. S. 
5:6, Valašské Meziříčí – Opava 5:3, 
Šumperk – Nový Jičín 1:4, Břeclav 
– Přerov 2:4, Prostějov – Vsetín 
2:6.                                   -hhk-

Tabulka skupiny Východ
po 26. kolech:

II. liga ČSLH sk. Východ
 1. HC Valašské Meziříčí 26 16 4 0 3 3 124 : 83 59
 2. SHK Hodonín 26 15 4 0 1 6 97 : 69 54
 3. HC Slovan Orlová 26 14 5 0 0 7 100 : 82 52
 4. Salith Šumperk 26 16 0 0 2 8 97 : 62 50
 5. HC Slezan Opava 26 12 3 0 4 7 97 : 78 46
 6. VSK Technika Brno 26 13 3 0 1 9 104 : 86 46
 7. HC Nový Jičín 26 10 4 0 3 9 88 : 82 41
 8. VHK Vsetín 26 10 3 0 3 10 91 : 84 39
 9. HC Uničov 26 11 1 0 3 11 95 : 94 38
10. HC TJ Šternberk 26 11 1 0 3 11 87 : 98 38
11. HC ZUBR Přerov 26 9 2 0 2 13 78 : 93 33
12. SKLH Žďár nad Sáz. 26 9 2 0 1 14 76 : 106 32
13. Spartak Pelhřimov 26 8 1 0 3 14 85 : 103 29
14. HK Prostějov 26 7 2 0 2 15 73 : 102 27
15. HHK Velké Meziříčí 26 5 1 0 4 16 71 : 102 21
16. HC Břeclav 26 5 1 0 2 18 64 : 103 19

Po rezignaci trenéra Prachaře se ve-
dení HHK Velké Meziříčí podařilo 
angažovat zkušeného slovenského 
trenéra Jozefa Zavadila, který po-
slední dvě sezóny trénoval Zagłębie 
Sosnowiec hrající polskou extraligu.
Jozef Zavadil – * 17. 7. 1948, licen-
ce A, 38 let trenérské praxe

Trenérská kariéra:

V sobotu 13. prosince se uskutečnil 
již 14. ročník vánočního turnaje v bi-
liáru dvojic. Plných 7 hodin se hráči 
snažili ukázat své hráčské umění na 
zeleném plátně v herně v restaurace 
U Kozů. Vítězem se stala dvojice M. 
Badalík – R. Mašek, kteří se ziskem 
6 bodů s jednou porážkou měli 
nejvyrovnanější výkony. Na dru-
hém místě skončila před turnajem 
favorizovaná dvojice I. Vávra – J. 
Melichar a na třetím zkušená dvojice 
A. Dvořák – J. Doležal.
Známá hráčská parta po vyhlášení 
výsledů vzpomenula slovy prezi-
denta turnaje Z. Horáka bohatou 
sportovní historii a s pietou za-
vzpomínala na tři své kamarády, 

kteří již nejsou mezi živými – Jiřího 
Nedomu, Karla Hladíka a Josefa 
Novotného. Všichni na ně vzpo-
mínali s láskou a úctou. Letos však 
pro zranění chyběl i dlouholetý 
hráč, veselý kolega, výborný par-
ťák, František Kučera (dlouhá léta 
hrající s V. Šmídem jako „třebíčští 
skunci“). Touto cestou mu všichni 
účastníci posílají pozdrav s přáním 
brzkého uzdravení!
Naše společné poděkování pat-
ří celému vedení restaurace, ale 
především paní Haně, která opět 
připravila výborné pohoštění. Díky!
Vám čtenářům Velkomeziříčska 
přejí všichni členové biliárového 
klubu pěkné svátky vánoční a do 
nového roku 2009 především pevné 
zdraví!                               -zh, ad-

Turnaj žen ve Vršovicích
Zimní soutěžní přestávku vyplnily 
druholigové velkomeziříčské ženy 
účastí na pražském turnaji. Celková 
druhá příčka mezi prvo a druho 
ligovými účastníky byla s ohledem 
na úzký a věkově rozličný kádr vel-
mi lichotivá. Za zmínku stojí velmi 
dobrý výkon v podání ještě věkem 
mladší dorostenky Ivany Salašové. 
V utkání s domácím a také posléze 
s vítězným prvoligovým týmem As-
try se nepodařilo zachytit úvod, poté 
ještě série neproměněných šancí 
znamenala, že po většinu hrací doby 
jsme pouze „tahali za kratší konec“. 
V ostatních soubojích jsme již dale-

Zhodnocení podzimní části 2. ligy 
mužů A týmu

TJ Sokol Velké Meziříčí
Do letošní sezony po náročné letoš-
ní přípravě nastupoval přebudovaný 
a výrazně omlazený kádr s ambi-
cemi na umístění v přední části 
ligové tabulky. Výraznou oporou 
se stal příchozí Roman Matušík. 
Velkou škodou byla naopak ztráta 
opor a zkušených hráčů Tomáše 
Chlubny a Pavola Živčice z důvodu 
dlouhodobých zranění. V případě 
možnosti bylo možno využívat 
hráče nově vzniklého B týmu. Po 
výborně odehraných předsezónních 
turnajích náš tým v prvním kole 
deklasoval HC Zubří. Bohužel od 
tohoto zápasu tým výkonnostně 
i bodově upadal. Proti vyrovnaným 
soupeřům jsme nedokázali držet 
krok a zápasy často prohrávali po 
vlastních chybách (zejména zápas 
proti Novému Veselí a SHC Ma-
loměřice). Výjimkou bylo skvěle 
odehrané pohárové utkání proti 
prvoligovému KP Brno. Naše pohá-
rové ambice následně zmrazila ve 3. 
kole až suverénní Karviná.
Náš tým je sestaven z individuálně 
výborně fyzicky i herně disponova-
ných hráčů. I přes řadu ukvapených 
akcí hráči vynikali zejména v útoč-

né části (Matušík, Večeřa, Fischer). 
Výrazným problémem byla naopak 
nekompaktní obranná hra. Týmu 
se nedařilo příliš se sehrát, působil 
nervózním dojmem a nedokázal 
měnit rytmus hry dle vývoje utkání. 
Tyto nedostatky jsou ovšem způso-
beny nízkým věkovým průměrem 
hráčů (v základní sestavě se 4 
dorostenci). Cílem zimní přípravy 
je tyto nedostatky odstranit. Nutné 
je najít optimální sestavu hráčů, 
která se bude více sehrávat, zvýšit 
koncentrovanost a organizovanost 
v obranné fázi a najít hecíře a vůdce 
týmu, který v kritických chvílích 
týmu pomůže.
Ve zlepšení herního projevu by 
měla pomoct účast v minimálně 
dvou přípravných turnajích.
Nezbývá, než doufat a týmu popřát, 
aby se postavení v jarní části sou-
těže podařilo minimálně o 2 příčky 
vylepšit.                              -nav-
 1. HC Zlín 11 10 1 0 317 : 244 21
 2. TJ Sokol Nové Veselí 11 8 2 1 332 : 281 18
 3. HK Ivančice 11 8 0 3 337 : 314 16
 4. Tatran Bohunice 11 7 1 3 297 : 268 15
 5. HC Zubří 11 7 0 4 360 : 322 14
 6. SHC Maloměřice 11 6 2 3 323 : 285 14
 7. TJ Sokol Velké Meziříčí 11 6 0 5 340 : 315 12
 8. SK HC Tišnov 11 4 0 7 266 : 296 8
 9. SK Kuřim 11 4 0 7 274 : 338 8
10. TJ Sokol Juliánov 11 2 0 9 283 : 329 4
11. TJ Sokol Telnice 11 1 0 10 280 : 344 2
12. Sokol Dolní Cerekev 11 0 0 11 279 : 352 0

ko lépe zužitkovali herní a střelec-
kou převahu, obzvláště cenné je pak 
vítězství nad účastnicemi prvoligové 
scény – hráčkami Kobylis.

Výsledky:
Sokol VM – Praha Astra 15:18, – 
Praha Kobylisy 25:15, Praha Vr-
šovice 27:19, – Sokol Písek 25:8.

Pořadí:
1. Astra Praha, 2. Velké Meziříčí, 3. 
Kobylisy, 4. Vršovice, 5. Písek.
Hrály: Lavická, Panáková, – Hrů-
zová (32), Krejzlová (12/4), Pla-
chetská (12), Hammerová T. (14), 
Salašová (8/1), Chmelíčková (7). 
Trenér ing. Tvarůžek.            -záv-
Více na hazenavm.cz

Velké Meziříčí – Žďár nad Sá-
zavou 4:10
Body: Říkovský 3, Klíma Petr 1, 
Bednář Ivan 0, Klíma Tomáš 0
Velké Meziříčí – Nížkov 5:10
Body: Klíma Petr 2,5, Říkovský 
Aleš 1,5, Šoukal Slavomír 1, Klíma 
Tomáš 0
V sobotu se odehrála poslední dvě 
mistrovská utkání první půlky 

této sezony. První zápas se podařil 
pouze Říkovskému, který nepro-
hrál žádný zápas. Bohužel pro nás 
obě dvě domácí utkání dopadla ve 
prospěch hostů. Je jasné, že tento 
rok bude pro naše stolní tenisty ve-
lice těžký. Tabulku vám přineseme 
v příštím čísle.
Velké Meziříčí C – Nové Veselí 2:16
Body: Kampas Jan 2, Zelený Tomáš 
0, Zelený David 0, Prachař Vít 0 

-pk-

Odvetu v Ostravě junioři příliš 
nezvládli. V domácím prostředí ve 
druhém kole sice dokázali dlouho-
letého soupeře ze severu Moravy 
dvakrát porazit, z odvet si však 
přivezli pouhý set.
VK DHL Ostrava – Sp. Velké 
Meziříčí 3:1 (20, 17, -23, 22) a 3:0 
(15, 21, 22)
V posledním letošním mistrovském 
dvojutkání čekala naše volejbalové 
juniory cesta na sever Moravy. 
Volejbalisté DHL se usadili v prů-
běhu soutěže na druhé příčce a byli 
mírným favoritem. To se projevilo 
i obou zápasech, domácí připustili 
komplikace pouze ve třetím setu 
prvního utkání.
Do nového roku tak budou muset 
naši borci napnout všechny síly na 
uhájení čtvrté příčky. Nejdůležitěj-
ším utkáním z tohoto pohledu bude 
odveta s největším konkurentem, 
Hradcem Králové, která se bude hrát 
v náhradním termínu 18. 1. 2009.
Sestava VM: Kliment, Šimek, 
Málek, Trojan, Vrána, Vašíček, 
Sklenář, Veselý.

Ostatní výsledky: Nový Jičín – Brno 
1:3, 2:3; Zlín – Olomouc 3:2, 3:2

Tabulka EX-JRI, sk. B
po 9. dvoukole:

1. Volejbal Brno 18 18 0 54:12 36
2. DHL Ostrava 16 11 5 38:21 27
3. Fatra Zlín 16 11 5 38:28 27
4. TJ Spartak Velké Meziříčí 18 7 11 34:37 25
5. Slavia Hradec Králové 16 5 11 23:38 21
6. TJ Nový Jičín 16 4 12 20:39 20
7. UP Olomouc 16 1 15 12:47 17
8. SCM ČVS kadeti 8 5 3 17:14 13

Pozvánka na „svařáček“
Volejbalisté VELMEZU zvou touto 
formou všechny pravidelné i občas-
né příznivce na druhý ročník vánoč-
ního svařáčku. V pátek 26. 12. se 
v tělocvičně u kostela sice nebude 
hrát o mistrovské body, přesto bude 
k vidění zajímavý volejbal. Nejprve 
se od 10.00 odehraje miniturnaj za 
účasti družstev juniorů, mužů a od-
chovanců (účast přislíbili mj. Kryš-
tof, Doležal, Novák, Barák a další). 
Od 14.00 je pak na pořadu přátelské 
utkání kadetské reprezentace ČR 
vedené Petrem Judou, ke kterému 
by měl nastoupit výběr toho nej-
lepšího, co hrálo v meziříčském 
dresu. No a k dispozici bude i ten 
svařáček.                               -kon-

Dvě velkomeziříčská želízka 
v dakarském ohni

Jak je všem našim čtenářům jistě 
známo, nadcházejícího ročníku 
dakarské rallye, jež byla z tradič-
ního afrického kontinentu přemís-
těna do Jižní Ameriky, se v lednu 
zúčastní místní rodák, zkušený 
a ostřílený závodník Ivo Kaštan. 
Argentinské a chilské písky bude 
tentokrát brázdit na unikátní malé 
motorce pitbike vlastní konstrukce. 
Málokdo však ví, že právě díky 
Ivošovi bude v nejtěžším závodě 
planety nejen Českou republiku, 
ale i Velké Meziříčí reprezentovat 
Tomáš Ouředníček z velkomezi-
říčské firmy MusicData. Tomáš, 
kterého k Dakaru přivedl právě 
Ivo Kaštan, bude v barvách teamu 
OFFROADSPORT.CZ navigovat 
několikanásobného mistra ČR a na-
šeho nejlepšího pilota v kategorii 
aut T1, Miroslava Zapletala. V exto-
várním pouštním speciálu Mitsub-
ishi L200 Stracar (viz foto dole) se 
startovním číslem 340 se společně 
pokusí pokořit pětitisícové vrcholy 
And, nejsušší poušť světa Ataca-

mu i pustou patagonskou tabuli.
Navíc se čtenáři Velkomeziříčska 
dozvídají dosud mediálně nezve-
řejněnou informaci jako první – 
našim posádkám pojede v patách 
unikátní reportérská posádka ve 
složení: kameraman Jaroslav Jindra 
a v roli reportéra v terénu frontman 
skupiny Chinaski Michal Malátný. 
A tak jak se tomuto charismatické-
mu zpěvákovi úspěšně daří zůstat 
v hudbě originální a svůj, o čemž 
mimo jiné svědčí i nejnovější stří-
brný přírůstek do rodiny hudebních 
cen Slavík, tak i jeho osobité kaž-
dodenní reportáže na rádiu Evropa 
2 budou zábavným zpravodaj-
stvím o aktuálním dění v závodě. 
Jejich obrazová zpravodajství na 
pozadí neuvěřitelně krásné, ale 
i drsné argentinské přírody budou 
posléze k vidění v celovečerním 
dokumentárním fi lmu.     -best-
Více na: www.offroadsport.cz 
nebo na www.ivokastan.cz + kaž-
dovečerní záběry na ČT4 Sport 
+ každodenní reportáže Vierky 
Kaštanové v regionálním rádiu či 
v celostátním deníku.

So 20. 12. 14.15 – 15.45
Ne 21. 12. 15.00 – 16.30
So 20. 12. 12.30 – 14.00
Ne 21. 12. 13.45 – 15.15
Út 23. 12. 10.00 – 11.30
St 24. 12. 13.00 – 14.30
Čt 25. 12. 13.30 – 15.00
Pá 26. 12. 13.30 – 15.00
Ne 28. 12. 13.00 – 14.30
St 31. 12. 12.30 – 14.00
Čt  1. 1. 12.30 – 14.00
So  3. 1. 14.45 – 16.15
Ne  4. 1. 14.00 – 15.30
VSTUPNÉ – bruslící 20 Kč, do-
provod 10 Kč

Pozvánka na okresní kolo 
soutěže ve skoku vysokém

12. ročník
Vánoční laťky.

Akce se koná pod patrona-
cí ředitelství ZŠ Oslavická 
Velké Meziříčí a f inanční 
podpory Okresní rady Aso-
ciace školních sportovních 
k lubů Žďár nad Sázavou

ve čtvrtek 18. prosince
V době 8.30–13.00 hodin 
v prostorách velké tělocvičny 
ZŠ Oslavická Velké Meziříčí.

Změna víkendových utkání
Od tohoto víkendu se mění hrací den ze soboty na neděli, začátky 

jsou v 17.00 hodin.
Program na tento týden:

Středa 17. 12. HC Bobři Valašské Meziříčí – HHK Velké Meziříčí, 
utkání začíná v 18.00 hodin (ZS Valašské Meziříčí).
V NEDĚLI 21. 12. OD 17.00 DOMA PROTI ŠTERNBERKU.

Nový trenér HHK Foto: -nav-




