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M sto Velké Mezi í í
po ádá ve st edu 16. 12. 2009

Z tohoto d vodu bude nám stí 
celý den uzav eno.     -red-

p

Z t h t d d b d á tí

PANASONIC TX-P37X10Y, plazma, 94 cm 15.990 13.490
PANASONIC TX-L32S10E, FULL HD, 82 cm 14.990 13.490
SKLADEM CCA 25 TYP  LCD+PLAZMA TV+NEO PDP

Instalujeme satelitní komplety pro p íjem eských 
a slovenských program , T, Nova, Nova Cinema, Ó ko, 

STV, Prima, Barandov
Akce: balí ek prémiových program  2 m síce zdarma

Velkomezi í sko 
nad luje

Váno ní dárek 
pro inzerenty

Pro nové i stávající inzerenty 
p ipravila redakce váno ní 
dárek. Zadejte si u nás jakýkoli 
inzerát a my vám p idáme jed-
no opakování zdarma. Nabídka 
platí jak pro  remní, tak i pro 
soukromou inzerci. Bližší in-
formace získáte na tel. íslech 
566 782 009 nebo 739 100 919 
od 8 do 15.30 hodin.    -red-
Více strana 5

Váno ní 
dárek 

pro tená e
Chcete ud lat radost svým 
blízkým zajímavým a prak-
tickým dárkem? V nujte jim 
ro ní p edplatné týdeníku 
Velkomezi í sko, a to bu  
v klasické tišt né form , nebo 
nové elektronické (formát 
*pdf), zasílané na e-mailovou 
adresu obdarovaného.     -red-

* Módní show Dany 
Dob ichovské
Pátek 4. 12. 2009 v Jupiter 
clubu od 19.30
Více strana 5

* Stetson nad luje
Sobota 5. 12. 2009 v Jupi-
ter clubu od 19.30
Více strana 8

* P edváno ní kon-
cert Petry Jan
St eda 9. 12. 2009 v Jupi-
ter clubu od 19.30
Více strana 8

Avizní okénko p ipravila:
Iva Horká

Den otev ených 
dve í
Zveme vás na Den otev ených 
dve í
ve tvrtek 10. prosince 2009 
v dob  od 8 do 16 hodin
v prostorách Hotelové školy 
Sv tlá a Obchodní akademie 
Velké Mezi í í.
Na p edváno ní návšt v  nabí-
zíme prohlídku školy a domo-
va mládeže, ukázky slavnostn  
prost ených tabulí, ochutnáv-
ku cukroví a malé ob erstvení. 
Jste srde n  zváni. T šíme se 
na vaši ú ast.

editelství HŠ Sv tlá a OA, 
Velké Mezi í í, U Sv tlé 36

V centru Velkého Mezi í í je pro-
dloužena doba parkování na dv  ho-
diny. Týká se to pochopiteln  všech 
míst vyhrazených k parkování 
s parkovacím kotou em. T ch je na 
nám stí zhruba devadesát, jsou vi-
diteln  vyzna ena a omezené stání 
na nich platí pouze v pracovní dny 
od sedmi do sedmnácti hodin. Mi-
mo tuto dobu na nich lze parkovat 
libovoln  dlouho. Na dalších asi sto 
deseti lze rovn ž stále zaparkovat 
neomezen . A beze zm ny z stala 
i zhruba ty icítka míst po obvodu 
nám stí, která je do devíti dopoled-
ne vyhrazena pro zásobování a pak 
je op t bez omezení. 

Zm nu doby parkování schválili 
zastupitelé v úterý 24. listopadu 
a hned ve tvrtek 26. listopadu za a-
la platit. Tedy p esn  m síc poté, co 
byl nový systém parkování v centru 
m sta uveden do provozu. Práv  
m síc sta il k tomu, aby se ukázaly 
jeho výhody i nevýhody. Zda v bec 
splnil to, kv li emu byl zaveden 
– totiž rychlejší obm nu aut na ná-
m stí a tím i jeho uvoln ní. „Praxe 
ukázala, že uvoln ní nám stí to roz-
hodn  p ineslo. Nedostatkem ale je, 
že jedna hodina k vy ízení záležitostí 
v tšin  lidí nesta í,“ íká starosta 
František Bradá , který obdržel 
mnohé takové ohlasy.  (Pokr. str. 2.)

Pohotovost v Mezi í í nejspíš skon í
Kraj Vyso ina již léka skou službu první pomoci ve Velkém Mezi í í 

v p íštím roce dotovat nebude. Rozhodli o tom v listopadu krajští zastu-
pitelé. „Dlouhodob  z eteln  klesala v regionu poptávka po této služb ,“ 
vysv tlila hlavní d vod krajská tisková mluv í Jitka Svatošová.

Léka skou službu první pomoci ve Velkém Mezi í í a v Nám šti 
nad Oslavou až dosud kraj provozoval prost ednictvím Zdravotnické 
záchranné služby kraje Vyso ina. Na ob  za ízení jí ve t ech tvrtletích 
roku 2009 poskytl ástku 1089 tisíc korun. Ob  m sta tak tvo ila jistou 
výjimku v krajské koncepci, jejímž trendem je provozovat tuto službu 
prost ednictvím p ti krajských nemocnic.

Možností, jak pohotovost ve Velkém Mezi í í zachovat i nadále, by 
bylo její  nancování z rozpo tu m sta. Ve Velkém Mezi í í službu do-
sud zajiš uje sdružení místních léka  – Pohotovost, s. r. o. „Spole nost 
Pohotovost samoz ejm  podá žádost, aby m sto službu v p íštím roce 
 nancovalo. Ale p edpokládám, že ta s nejv tší pravd podobností nebude 
zastupitelstvem akceptována, vzhledem k výraznému poklesu pacient ,“ 
íká MUDr. Ji í Kaše, jednatel spole nosti. Téhož názoru je i starosta 

m sta František Bradá : „Myslím si, že to bude pro malou využitelnost 
služby zastupiteli zamítnuto.“                      (Pokra ování na stran  2.)

Z d vodu malého zájmu o vyu-
žívání linek m stské hromadné do-
pravy rozhodlo vedení m sta o zru-
šení n kterých spoj . „D vodem 
k uvedeným zm nám je skute nost, 
že se podstatným zp sobem snížil 
po et cestujících využívajících tyto 
spoje. Tím se samoz ejm  zvýšila 
 nan ní ztráta, kterou musí m sto 

Velké Mezi í í uhradit dopravci. Za 
stávající situace není reálné, aby 
m sto provozovalo nevyužívané au-
tobusy,“ vysv tluje Marek Šva í ek, 
vedoucí odboru dopravy. Úprava 
se týká provozu linky . 2 MHD 
(845202). Budou zrušeny spoje . 
3 a 5. Z stane pouze jeden spoj . 
1, který zastane dosavadní t i spoje 

Parkování je prodlouženo
na dv  hodiny

Ch ipka zav ela n které základní školy

Ve m st  dochází k rušení n kterých spoj  MHD
jedoucí ve skoro stejný as k Draka 
Kabely. Odjezd z autobusového 
nádraží bude tedy jeden, a to v 5.11 
hodin. Spoje s odjezdem z auto-
busového nádraží v 5.25 hodin již 
nepojedou.

Dále budou zrušeny spoje . 4 
a 6. Jde o zp tné spoje od  rmy 
Draka Kabely na autobusové ná-
draží. Zrušením spoj  . 3 a 5 musí 
být logicky zrušeny i spoje 4 a 6, 
kterými se autobus vracel zpátky na 
autobusové nádraží. Další zrušený 
spoj je . 18. Tento lze nahradit 
linkovým autobusem . 840214, 
spoj . 18, jedoucím z T ebí e, který 
zastavuje na zastávce T ebí ská 
v 18.08 hodin (p íjezd na autobu-

sové nádraží v 18.15). Spoj . 17 
z stane i nadále provozovaný. Po 
p íjezdu na zastávku Draka Kabely 
v 17.43 hodin pojede rovnou po 
obchvatu na autobusové nádraží. 
Pak bude zrušen spoj . 19 a s ním 
i jeho zp tný spoj . 20. Za tyto 
zrušené spoje bohužel žádná ná-
hrada není. V takto pozdní ve erní 
hodinu již žádný linkový autobus 
nejede. Využitelnost t chto spoj  je 
však velice malá a za stávající situ-
ace není nadále únosné tyto spoje 
provozovat. Nový jízdní ád platný 
od 13. prosince 2009 je umíst n na 
webových stránkách m sta VM 
www.mestovm.cz

Veronika Poulová

Zvýšená nemocnost v d sledku ch ipky byla d -
vodem uzav ení základních škol ve Velkém Mezi í í 
a také v K ižanov  i Dobré Vod . M ínští i Bítešští 
zatím k takovému kroku p istoupit nemuseli. Informa-
ce o výskytu p ípadu prase í ch ipky v n které z posti-
žených škol nikdo neuvádí. Ve Velkém Mezi í í m ly 
„ch ipkové prázdniny“ d ti z prvního stupn  základní 
školy Sokolovská, který sídlí v budov  na Komenského 
ulici. Nemocnost zde dosáhla až p tat iceti procent. 
O jeho zav ení rozhodl editel školy po projednání 
s krajskou hygienickou stanicí a z izovatelem, tedy 
m stem Velké Mezi í í. „Zatím máme jenom tenhle 
p ípad, ale situace m že být ze dne na den jiná,“ íká 
vedoucí odboru školství velkomezi í ského m stského 
ú adu Pavel Stupka, „na Komenského taky v pátek 
nem li zvýšenou nemocnost a v pond lí byla najednou 
35 procent.“ Nemocnost na dalších dvou základních 
školách ve m st  byla v minulém týdnu podle jeho 
informace asi kolem 17–18 procent. Na zotavenou m li 
žáci i u itelé školy na Komenského dobu od 25. listo-

padu do 1. prosince 2009. Ve stejném termínu m li 
základní školu zav enou i K ižanovští. „D ti u nás 
by m ly znovu nastoupit do školy ve st edu 2. prosin-
ce, nemocnost byla asi n jakých 27 až 28 procent,“ 
informuje starosta m styse K ižanov Antonín Kania. 
Ve Velké Bíteši i v M ín  jsou zatím všechny školy 
v provozu. Z malot ídek v okolí je podle dostupných 
informací zav ená zatím základní i mate ská škola 
v Dobré Vod . „Zav eno máme do pátku, po ned li 
uvidíme. V základní škole máme nemocných šest žák  
z deseti a v mate ské nám ze šestnácti d tí zbyly také 
jen ty i,“ sd lila editelka školy Ji ina Marková.

Jak m že být situace s nemocností vrtkavá, nám po-
tvrdila i nejaktuáln jší informace t sn  p ed uzáv rkou 
našeho týdeníku. Od dnešního dne je uzav en i druhý 
stupe  základní školy Sokolovská. „První stupe  na-
stupuje, zatímco druhý stupe  je od 2. do 8. prosince 
kv li ch ipce uzav en. Nemocnost je dokonce vyšší, než 
byla na prvním stupni, a to 38 procent,“ potvrzuje zá-
stupce editele školy Karel Kaštan.   Martina Strnadová

Za al advent
Stovky rozzá ených d tských o í, sv týlek, prskavek i lampionk  št s-

tí. Takový obrázek byl k vid ní na velkomezi í ském nám stí minulou 
ned li vpodve er. To za al advent, a proto se místní sešli, aby zažehli 
adventní sv týlka. „Jsem rád, že i v této hektické dob  jsme se ke tvr-
tému ro níku sešli v tak hojném po tu, abychom se na chvíli zklidnili 
a na erpali tady spole n  adventní atmosféru,“ ekl k po etné ú asti 
editel Jupiter clubu a hlavní organizátor akce Milan Dufek, který se 

zárove  ujal i moderování.
Pro letošek po adatelé p ipravili nejednu novinku. Už jenom velké 

pódium p ed radnicí dávalo tušit, že program bude bohatý. Na n m si hned 
po úvodním slovu Milana Dufka odbyl premiéru p vecký sbor Sluní ko, 
roztomile prom n ný v andílky nejen svým zp vem, ale i kostýmy. Poté 
se s nap tím o ekávalo avizované zažehnutí sv týlek, jež symbolicky 
provedl Brou ek z loutkového divadla Jupiter clubu. Ten se svého úkolu 
zhostil s noblesou spolu s ostatními loutkami, které na pódiu vodili 
a hlasy jim prop j ili lenové loutkohereckého souboru. Velký lampion 
št stí pak p išel pustit sám starosta našeho m sta František Bradá , který 
pop ál pokojný adventní as všem p ítomným. O originální lampiony 
z Thajska m li lidé zájem, a tak si je mohli za devadesát korun zakoupit, 
zapálit, vypustit k nebi, p át si n co hezkého a doufat, že se sen stane 
skute ností. Vzáp tí na nám stí p ijela bry ka tažená kon m a p ivezla 
nebeského poš áka. Tomu pak d ti házely do velké n še svoje p ání ka 
pro Ježíška. 

Zatímco se pak naši nejmenší dívali v kin  na pohádky, jejich rodi e 
a p íbuzní se mohli zaposlouchat do zp vu a hraní skupiny Geneze, která 
vystoupila na pódiu p ed radnicí, anebo si zajít do atria p ed kinem na grog 
nebo aj. Ten po ádající Jupiter club návšt vník m p idal zdarma jako 
milou pozornost ke všemu ostatnímu, co pro n  v onen podve er p ipravil. 

„D kuji touto cestou všem ú inkujícím, i t m, kte í svojí ú astí p isp li 
k vytvo ení p átelského ovzduší,“ uzav el Milan Dufek. Pod kování také 
sm ovalo k  rm  Rental Pro a zdejším technickým službám.

Iva Horká

(O sv t ýlkách též na stran  3. Více fotek pak najdete na 
www.velkomeziricsko.cz/fotogalerie.)

Jednou z novinek letošního ro níku rozsv cování adventních sv týlek bylo poušt ní lampio-
n  št stí. Ten první zažehl a vypustil starosta m sta František Bradá  (viz foto). Vzadu vpravo e-
ditel Jupiter clubu Milan Dufek, který akci také moderoval.                             Foto: Iva Horká

Sv týlka na velkomezi í ském nám stí zažehnul Brou ek
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V sout ži My t ídíme nejlépe 
získalo m sto Velké Mezi í í t etí místo

Na Vyso in  se mezi obcemi s po tem obyvatel nad deset tisíc t ídí 
nejlépe v Novém M st  na Morav . Hned po Jihlav , která se umístila na 
druhém míst , skon ilo m sto Velké Mezi í í na t etím míst .

„T etí místo je pro nás výzvou pro další léta. Ob an m d kujeme, 
nebo  díky množství t íd ného odpadu se umis ujeme na p edních p í -
kách žeb í ku sout že,“ komentuje výsledky v sout ži Josef Komínek, 
místostarosta Velkého Mezi í í. „Obdrželi jsme šek na dvacet tisíc korun, 
které poputují na odbor životního prost edí, odpadové hospodá ství. Za 
tyto peníze mohou být nakoupeny nap íklad nové kontejnery,“ uzavírá 
Josef Komínek.

Pracovnice odboru životního prost edí Zdislava Oplatková k sout ži 
ješt  podotýká, že by se m sto mohlo umístit i na vyšší p í ce žeb í ku. 
„T etí místo je rozhodn  dobré umíst ní. Kdybychom ale odpad t ídili 
správn , myslím tím, kdybychom do kontejner  odkládali jenom to, na  
jsou ur ené, možná bychom skon ili na míst  druhém,“ dodává Zdislava 
Oplatková.

Umíst ní obcí v sout ži „My t ídíme nejlépe“ 2009 s po tem oby-
vatel nad 10 000:

1. Nové M sto na Morav , 2. Jihlava, 3. Velké Mezi í í, 4. Ž ár nad 
Sázavou, 5. T ebí , 6. Havlí k v Brod, 7. Pelh imov, 8. Humpolec

Veronika Poulová, pracovnice ve ejných vztah  M Ú VM

Sociální služby m sta Velké 
Mezi í í (SSM VM) pozvaly se-
niory na tradi ní setkání, které 
se v letošním roce uskute nilo již 
podeváté.

„Do Št drého dne zbývá 34 dní, 
nebo bychom mohli íci 816 hodin. 
A ješt  jinak – 48 960 minut,“ t mito 
slovy p ivítal moderátor Hitrádia 
Vyso ina Ji í Doležal na dv  st  
senior , kte í p išli do Jupiter 
clubu. „Setkávání senior  zahájila 
n kdy v roce 2001 Dana Ma asová, 
bývalá editelka Sociálních služeb 
m sta Velké Mezi í í. Od té doby 
tuto tradici udržujeme a p ichází 
sem stále více lidí,“ pochvaluje si 
návšt vnost Jana Jurková, editelka 
SSM VM.

Program zahájili klienti z Do-
mova pro seniory svým tradi ním 
vystoupením na melodie neo  ci-
ální havajské hymny Aloha Oe. Ty 
vyst ídala skupina ze SSM VM, 
Rychlé nohy, která tan ila pod 

Senio i si zazpívali s Morav nkou 
v ele s Ji ím Helánem

vedením cvi itelky Radky Spá-
ilové na píse  Zuzany Norisové. 

Po jejich vystoupení již p išel 
okamžik, který všichni netrp liv  
o ekávali, totiž vystoupení Ji ího 
Helána a sólist  souboru Morav n-
ka. Všichni si s radostí zazpívali 
skladby Víne ko bílé, Okolo Sú e, 
známou Lady carneval a mnoho 
dalších.

Posláním SSM VM je poskyto-
vání terénní a ambulantní sociální 
služby lidem, kte í se ocitli v nep í-
znivé sociální situaci a nemohou si 
z d vodu vysokého v ku, nep ízni-
vého zdravotního stavu i sociální 
situace zajistit pé i o vlastní osobu 
nebo domácnost.

Jana Jurková d kuje z izovateli, 
M stu Velké Mezi í í a kraji Vy-
so ina. Dále Domovu pro seniory 
Velké Mezi í í za dobrou dlouho-
dobou spolupráci.

Veronika Poulová, pracovnice 
ve ejných vztah  M Ú VM

Na tradi ním setkání senior  19. 11. v Jupiter clubu vystoupili Ji í 
Helán a sólisté souboru Morav nka.                Foto: Ji í Doležal st.

Den otev ených dve í u p íležitosti 
120. výro í M š anské školy

ZŠ Sokolovská po ádá 9. prosince ve své školní budov  na Komenského 
ulici Den otev ených dve í. D je se tak u p íležitosti 120. výro í otev ení 
tzv. M š anské školy. První editel Jan Hoch ve svém proslovu vyzdvihl 
i její význam spole enský. „Jako kámen ve zdi budiž ob anská škola 
úhelným kamenem š astných dob našeho m sta.“ Za ta léta prošla budova 
mnoha prom nami, ale nikdy p itom nep estala plnit svou úlohu. Z stala 
místem vzd lávání a vychovávání mládeže, v duchu idejí Jana Ámose 
Komenského. V sou asné dob  je zde I. stupe  ZŠ Sokolovská a školní 
družina. Ke spojení školních budov na Komenského ulici a budovy na 
Sokolovské (d íve Karlov) došlo v roce 1951. Spole ná kronika se datuje 
od školního roku 1957/58. P ipravovaná výstava by m la nejen p ipome-
nout historii, ale hlavn  pestrou sou asnost školy. Vzhledem k blížícím 
se svátk m váno ním bude celou akci rámovat Váno ní výstava, kterou 
spole n  p ipravovali žáci, u itelé a školní družina. Cht jí rodi m a všem 
návšt vník m p edstavit své prost edí jako místo, kde se škola stává hrou 
a hra školou. P ij te mezi nás – t šíme se na vás.

(Program bude vyv šen ve vchodu do školy. Za átek prohlídky od 
10 hodin.)

ZŠ Sokolovská 470/13

Vrátit se ke ko en m typické 
regionální kuchyn  – to je poslání 
projektu Czech Specials, do kterého 
se zapojil i velkomezi í ský Hotel 

Pod Zámkem. Projekt vznikl ve 
spolupráci agentury Czech Tourism 
a Asociace hotel  a restaurací R 
proto, aby podpo il eskou kuchyni 

a následnou propagaci naší zem  
v oblasti gastronomie. Organizáto i 
v í, že se práv  kuliná ská turisti-
ka stane jedním z nejvyhledávan j-
ších segment  cestovního ruchu. 
V tradi ních evropských zemích 
na tento trend vsadili a vyplatilo se 
to. Uvidíme, jak usp jí eši, jejichž 
kuchyn  bezesporu pat í mezi kul-
turní a kuliná ské bohatství, které 
však je obecn  málo využívané.

Hotel Pod Zámkem je tedy v na-
šem m st  i na Vyso in  zatím je-
diným zaregistrovaným zástupcem, 
který zmín ný certi  kát získal na 
období t í let – od letoška až do 
roku 2011. Uvedená listina zaru uje 
eským i zahrani ním host m, že 

v hotelu najdou na jídelní ku nejen 
národní pokrm – sví kovou na sme-
tan  s houskovým knedlíkem – , ale 
také krajové speciality. V p ípad  
zdejšího restaura ního za ízení jde 
nap íklad o bramborák s uzeným 
masem, fazolové lusky dušené na 
slanin  i vep ový závitek pln ný 
mletým vep ovým masem, jenž na-
jdete v nabídce pod názvem Nahá  
z Vyso iny (recept na str. 7).

„O projektu jsem se do etla v od-
borných periodicích a výzva vrátit 
se ke starým ko en m, k tomu, co 
va ili naši p edkové a n co z toho 

nabídnout našim sou asným hos-
t m, m  zaujalo,“ vysv tluje mana-
žerka Hotelu Pod Zámkem Renata 

amková. Pochopiteln  k získání 
certi  kátu musí restaura ní provoz 
splnit nezbytná kritéria, kterých 
mimochodem není zrovna nejmí , 
a to je pro majitele práce navíc. 
Jednou z takových podmínek je 
nap íklad to, že v nabídce jídel 
musí být minimáln  jedna národní 
i jedna regionální specialita, provo-
zovatelé musí také souhlasit s tím, 
že kdykoliv m že p ijít nezávislá 
kontrola, která bude mít možnost 
p ezkoumat kvalitativní kritéria 
a ochutnat nabízenou tradi ní 
eskou specialitu. „Myslím si ale, 

že to za tu námahu stojí. Chceme 
s našimi kucha i p edložit návšt v-
ník m jídla, která valná v tšina 
mladé generace nezná, a ani neumí 
uva it, ale ráda je ochutná,“ míní 
R. amková. Podmínky a požado-
vaná kritéria tedy Velkomezi í ští 
ze zmín ného hotelu splnili, a tak se 
mohou daným certi  kátem pyšnit. 
Ten hosté najdou pov šený na st n  
u baru. V celé eské republice toto 
osv d ení vlastní pouhá ty icítka 
restaurací a dalších zhruba dvacet 
jich na registraci teprve eká.

Iva Horká

Jako první na Vyso in  získali certi  kát Czech Specials

V nabídce mají národní i krajovou specialitu

Manažerka velkomezi í ského Hotelu Pod Zámkem Renata amková 
ukazuje certi  kát Czech Specials, který toto restaura ní za ízení vlastní 
zatím jako jediné v našem m st , ale i na Vyso in .       Foto: Iva Horká

Zviditelnit Velké Mezi í í i v šir-
ším regionu m la za úkol mediální 
agentura Commservis. Velkomezi-
í ští si její služby objednali na tvrt 

roku. B hem m síc  srpen, zá í 
a íjen agentura vytvá ela tiskové 
zprávy, které rozesílala do rozli -
ných médií, od tišt ných novin p es 
televizní stanice až po internetové 
zpravodajské servery.

Na posledním jednání rady zá-
stupci agentury seznámili vedení 
m sta s výsledkem mediálního 
servisu. „Prezentovali kolik tisko-
vých zpráv kde všude vyšlo. Podle 
nich byl projekt velmi zda ilý,“ 
informuje místostarosta m sta 
Josef Komínek a dodává, že to 
potvrzují i samotné ohlasy r zných 
médií na tyto tiskové zprávy. „Asi 
nejv tším šlágrem byla k iš álová 

koule. To k nám p ijely dokonce 
dv  televizní spole nosti a n kolik 
dalších noviná ,“ hodnotí rece-
sisticky pojatou zprávu o p íprav  
rozpo tu na p íští rok. Ta nará-
žela na sou asnou  nan ní krizi 
a nejistou situaci zp sobem, že 
radní s nadsázkou v štili rozpo et 
z k iš álové koule. Místostarosta 
k tomu podotýká, že podle jeho 
zkušenosti média vesm s preferují 
negativní zprávy.

Agentura na základ  p edem 
dohodnutých podmínek p ipravila 
vždy jednu tiskovou zprávu týdn , 
kterou rozeslala do redakcí regio-
nálních mutací nejv tších deník  
na Vyso in , na zpravodajské weby 
apod. T ím sí ní mediální servis 
vyšel m sto na dvacet tisíc korun.

Martina Strnadová

Velkomezi í ští cht jí zviditelnit m sto Charita nabídne pot ebným
pomoc osobních asistent

Velkomezi í ský denní stacioná  Nesa, který prochází už n kolik 
m síc  rozsáhlou rekonstrukcí, byl na po átku listopadu úsp šn  zko-
laudován. Od nového roku 2010 tak budou na echov  ulici poskytovány 
op t služby Oblastní charity Ž ár nad Sázavou. Krom  rozší eného den-
ního stacioná e zde bude provozována i nová sociální služba s názvem 
Osobní asistence.

„Naším cílem bude poskytnout podporu a pomoc d tem a dosp lým, 
kte í kv li své nemoci, postižení i stá í se o sebe nemohou postarat, po-
t ebují podporu a asistenci druhé osoby v b žném život .“ ekla ing. Jana 
Zelená, editelka Oblastní charity Ž ár nad Sázavou.

Osobní asistenti budou poskytovat své služby tzv. „v terénu“ – v do-
mácnostech, škole, zam stnání, p i cestování, na kulturních akcích 
apod. Tím umožní t mto lidem žít nadále v jejich domácím prost edí, 
budou se podílet na jejich samostatnosti, rozvoji jejich aktivit, schopností 
a dovedností.

V sou asné ekonomické situaci bude jist  náro né tuto novou službu 
 nancovat, p esto se vedení ž árské Charity rozhodlo tento projekt 

zrealizovat, a to p edevším z d vodu její pot ebnosti v místním regionu. 
Služba bude poskytována v pracovní dnech od pond lí do pátku od 6.30 
do 18 hodin v mikroregionu Velkomezi í sko-Bítešsko a v okolních 
obcích. Bližší informace je možné získat na tel. . +420 733 755 870 
nebo e-mailu: oa.velmez@caritas.cz, p ípadn  na webových stránkách 
www.zdar.caritas.cz.

Mgr. Marie Švadlenová, vedoucí osobní asistence

Statistika po tu pacient  ošet ených 
na Léka ské služb  první pomoci 

ve Velkém Mezi í í
Celkový po et pacient  – v závorce z toho po et d tí a dorostu do l9 let:

Rok 2006: 4199 (1537), rok 2007: 4381 (1768), rok 2008: 1489 (532), 
rok 2009 (do íjna): 776.
Dotace pro LSPP:

Rok 2007: 137 500 K /m síc, rok 2008: 69 000 K /m síc, rok 2009: 
69 0000 K /m síc.

Dotace zajiš oval kraj Vyso ina prost ednictvím r zných subjekt  
(m sto VM, resp. ZZS kraje Vyso ina).

Zlomovým se jeví rok 2008: jednak zavedení poplatk  za LSPP – 90/K  
za ošet ení, jednak prudké snížení dotací, související s novou krajskou 
koncepcí organizace LSPP (v rámci krajských nemocnic). S tímto souvisí 
i snížení ordina ní doby LSPP.

V. Mezi í í a V. Bíteš byly v této koncepci výjimkami, LSPP ve Ž áru 
 nancuje m sto. Následuje pom rn  logicky prudký pokles pacient  

ošet ených na LSPP v našem m st .
MUDr. Ji í Kaše, jednatel POHOTOVOST, s. r. o.

Parkování je prodlouženo
na dv  hodiny

(Pokra ování ze strany 1.) Na 
vedení m sta se nap íklad obrátila 
i editelka bankovního domu na ná-
m stí, která 
pro klienty 
požadovala 
prodlou-
ž e n í  d oby 
parkování 
na dv  ho-
diny. „Také 
starostové 
z mikroregi-
onu p i na-
šem setkání 
hodnotili, že 
dv  hodiny 
by jim k vy-
izování na 

ú adech sta-
ily, ale jed-

na je málo,“ 
p idává další 
z ohlas  mís-
tostarosta 
Josef Komí-
nek. Proto se vedení m sta rozhodlo 
t mto požadavk m vyhov t.

M síc provozu devadesátky míst 
vyhrazených k parkování s parko-
vacím kotou em také odhalil další 
poznatek. Mnozí idi i se stále bu  
neum jí, nebo necht jí ídit tímto 

(Pokra ování ze strany 1.) M stské zastupitelstvo se bude žádostí 
o  nancování léka ské služby první pomoci ve Velkém Mezi í í zabývat 
nejspíš na svém posledním letošním jednání 15. prosince. Pokud ji dle 
p edpokladu skute n  zamítne, pacienti budou muset od 1. ledna 2010 do-
jížd t na pohotovost do n které z p ti krajských nemocnic. Nejdostupn jší 
je pro zdejší obyvatele bezesporu ta t ebí ská.           Martina Strnadová

Pohotovost v Mezi í í nejspíš skon í

dopravním p edpisem. Podle n j 
jsou povinni p i parkování na mís-
tech vyzna ených dopravní zna -

kou parko-
vání s par-
kovacím 
kotou em 
na viditelné 
místo ve vo-
zidle umís-
tit parkovací 
kotou  s vy-
zna eným 
po átkem 
doby stání. 
Pak samo-
z ejm  ne-
smí vyme-
zenou, nyní 
dvouhodi-
novou, lh -
tu p ekro it. 
„M stská 
polic ie za 
m síc pro-
vozu odha-

lila na padesát p estupk , p i emž 
vybrala zhruba dvacet tisíc korun 
na pokutách,“ informuje František 
Bradá . Ale i o parkovací kotou e 
je zájem. Prodalo se jich asi dev t 
stovek.

Text a foto: Martina Strnadová

Školy dostaly pom cky týkající se 
bezpe nosti silni ního provozu. Po-
ídil je velkomezi í ský odbor do-

pravy v rámci akce BESIP. Staveb-
nice, elektronické dopravní zna ky 
i pexesa se stejnou tematikou pro 

dopravní výchovu obdržely t i školy 
MŠ a ZŠ Lhotky, MŠ a ZŠ Mostišt  
a základní škola na Sokolovské ve 

Velkém Mezi í í. Tato akce probíhá 
každoro n  a v té letošní byly na-
koupeny pom cky za šestnáct tisíc 
korun. „Je zajímavé, že n které ško-
ly o tuto nabídku v bec neprojevují 
zájem,“ podivuje se místostarosta 
m sta Josef Komínek a dodává, „je 
to škoda. Peníze na to totiž jsou a 
mohly by být více využity.“   -mrs-

O pom cky se pod lily t i školy
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OKÉNKO 
KRAJE

Vyso ina komunikuje 
elektronicky

V souvislosti se zavedením da-
tových schránek i kraj Vyso ina 
za al komunikovat jejich prost ed-
nictvím. Datová schránka kraje 
je aktivní již od 1. zá í, ale až od 
1. listopadu, kdy došlo k aktivaci 
všech datových schránek, za al 
provoz v plném rozsahu. Postupn  
tak ubývá doporu ených dopis  
v klasické papírové podob , které 
jsou krajskému ú adu doru ovány 
nebo z n j odesílány. Doporu ené 
dopisy postupn  nahrazují elektro-
nické dokumenty odesílané z dato-
vé schránky kraje Vyso ina.

Zm na komunikace z listinné do 
elektronické formy je tak podstatná, 
že se obecn  hovo í o revoluci ve 
státní správ . Kraj Vyso ina byl na 
tuto revoluci dob e p ipraven a již 
te  lze mluvit o tom, že p echod na 
elektronickou komunikaci zvládnul. 
18. listopadu bylo dokonce odeslá-
no více elektronických dokument  
(datových zpráv) než dokument  
v klasické listinné podob .

Na žádost zástupc  obecních ú a-
d  byla krajským ú adem p ipra-
vena stru ná metodika používání 
datových schránek pro obce. Do-
kument metodiky je k dispozici na 
webu odboru informatiky. V sou-
asné dob  používá aktivn  datovou 

schránku také celkem 40 p ísp v-
kových organizací kraje Vyso ina.

Jitka Svatošová, tisková mluv í 
KrÚ kraje Vyso ina

Informovanost o nebezpe í internetu je minimální
Kontrolujte svoje d ti, s kým etují

Oprava mostu na Karlov  ve Velkém Me-
zi í í letos dokon ena nebude. Práce za aly 
v zá í a zatím jsou hotovy ze šedesáti až p t-
ašedesáti procent. Provádí je kraj Vyso ina, 
protože most je sou ástí krajské komunikace 
II/602. „Doprava je svedena do jednoho jízdní-
ho pruhu. Druhý pruh Bíteš – Jihlava bychom 
rádi p ed zimou provizorn  také zprovoznili,“ 
informuje krajská tisková mluv í Jitka Svato-
šová. Po zim  pak opravy budou pokra ovat.

Most za h bitovem je v havarijním stavu již 
od letošního jara, kdy došlo k sesutí op rné 

Most bude zprovozn n jen provizorn

Mezi í í navštívili Drahouškové
Divadlo Kalich p ivezlo do Vel-

kého Mezi í í komedii Drahouš-
kové od francouzské autorky Dany 
Laurentové. Ve tvrtek 26. listopa-
du se v ní divák m v Jupiter clubu 
p edstavila p tice pražských herc . 

eskou verzi p edstavení režíroval 
Petr Novotný.

Divadelní hra m la v Kalichu 
premiéru v zá í 2006 a letos v lednu 
oslavila již stou reprízu. Její úsp š-
nost spo ívá nejspíš také v tom, 
že s humorem a nenásiln  probírá 
vztahy – manželské, milenecké, 
rodinné. P itom nemoralizuje, ale 
spíš nechá divákovi dost prostoru 
oddechnout si od vlastních problé-
m , prost  pobaví.

Roli manželského páru ztvárnili 
Jana Paulová (Marion) s Pavlem Zed-
ní kem (Pierre) – viz snímek vpravo. 
Oba dokázali, že jim takové kome-
diální partnerství náramn  sv d í. 
Nemén  uvoln n  do jejich dvojice 

zapadl i David Sucha ípa (Francois), 
coby bývalý partner Marion. P tici 
doplnili ješt  Anežka Svobodová 
(Julie), dcera Jany Paulové na je-
višti i ve skute nosti, a její „Dudu“ 
Ji í Kohout neboli Alexandr.

Dva manželé versus jedna žena, 
zato po ádn  živelná – to je situace 
p ímo vybízející k r zným gag m 
i dvojsmyslným narážkám. N kdo 

takový druh humoru možná zrov-
na nemusí, jiný se p i n m naopak 
zasm je, až jej bolí bránice. Roz-
hodn  se však dob e bavili sami 
herci, kte í si p edstavení podle 
všeho náramn  užili. A takový byl 
i zám r režiséra Petra Novotného, 
což potvrdil v jednom z rozhovor  
p i premié e hry. Vyjád il se, že 
hlavní protagonisté v etn  režiséra 
dostali ve h e prostor k tomu, aby na 
jevišt  p inesli sami sebe a vlastní 
zkušenosti.

Text a foto: Martina Strnadová

D ti z p veckého sboru Sluní ko, které vystoupily na Adventních 
sv týlkách, se roztomile prom nily v andílky nejen svým zp vem, ale 
i kostýmy.                                                                        Foto: Iva Horká

Adventní sv týlka na velkomezi í ském nám stí rozsvítil minulou ned li 
Brou ek z loutkového divadla p i Jupiter clubu.          Foto: Iva Horká

Nebeský poš ák, kterého p ivezla bry ka tažená kon m, sbíral do n še 
stejn  jako loni dopisy pro Ježíška od p ítomných d tí.   Foto: Iva Horká

Sv týlka na velkomezi í ském nám stí
zažehnul Brou ek

(Pokra ování z titulní strany.)

Výzva pro pam tníky
Zpracovávám životní p íb h vý-

znamné osobnosti našeho regionu, 
Františka hrab te Harracha. Rád 
bych proto touto cestou poprosil 
tená e Velkomezi í ska (p ípadn  

jejich potomky), kte í se pamatují 
na hrab te Harracha, pracovali pro 
n j i se s ním osobn  setkali nebo 
mají jakoukoliv jinou památku i 
vzpomínku na jeho osobu, aby se mi 
ozvali na tel. . 566 522 206 nebo na 
e-mail hartman.tomas@gmail.com, 
p ípadn  m  osobn  kontaktovali 
v Muzeu Velké Mezi í í (na zám-
ku). D kuji a t ším se na spolupráci.

Tomáš Hartman,
Muzeum Velké Mezi í í

Informa ní kriminalita je kriminalita, kdy 
delikty jsou páchány s využitím moderních 
informa ních technologií. P estože tímto 
typem kriminality je ohrožen každý uživa-
tel po íta e p ipojeného k internetové síti, 
astými ob mi se stávají d ti a teenage i. 

Tato skute nost byla už zaznamenána i ve 
ž árském regionu.

Na internet vstupuje velké procento d tí již 
od druhé t ídy základní školy. Jejich infor-
movanost o nebezpe í internetu je mnohdy 
minimální až nulová. asto se pak dopoušt jí 
rizikového jednání, pouze z nev domosti, 
nedokáží odhadnout, co m že být hrozbou. 
V mnohých p ípadech se setkáváme i s ne-
informovaností rodi  a jejich neznalostí 
problematiky. Zde pak z stává hlavní úkol 
v rámci škol, najít cesty a možnosti, jak d ti 
p ipravit a vyzbrojit v domostmi na jejich 
ochranu. V tomto ohledu p ichází s meto-
dickou pomocí Pedagogicko psychologická 
poradna ve Ž á e nad Sázavou ve spolupráci 
s preventivn  informa ní skupinou Policie 

R v nabídce seminá  pro výchovné po-
radce a metodiky základních a st edních 
škol. Další podporou mohou být preventivní 
programy, které nabízejí školám neziskové 
organizace, jejichž zástupci se pravideln  
setkávají v pracovní skupin  prevence riziko-
vého chování. Tato vznikla pod záštitou PPP 
Ž ár nad Sázavou v dubnu 2009. V rámci 
vyu ování se d ti dozví mnoho d ležitých 

informací, které je mohou ochránit, p esto 
hlavní zodpov dnost z stává p edevším na 
rodi ích. Pokud dít ti umož ujeme vstup na 
internet, m li bychom sou asn  zajistit do-
držování zásad bezpe ného etování, které 
jsou: Nikdy nesd lovat své jméno, p íjme-
ní, telefonní íslo a ani jiné osobní údaje. 
Neprozrazovat údaje o svých rodinných 
p íslušnících i známých. Neuve ej ovat 
žádné soukromé fotogra  e, p edevším in-
timního charakteru. Aktivn  se vyhýbat 
lidem i témat m, o které nestojíte. Rodi e 
by m li sledovat, zda dít  neplánuje setkání 
s osobou z „netu“, otev en  s ním o této 
problematice komunikovat. V p ípad , 
že se pro takové setkání spolu s dít tem 
rozhodne, je t eba vybírat vždy ve ejná 
místa. V posledním období se v praxi asto 
setkáváme s nedodržováním t chto základ-
ních pravidel a následným ohrožením dospí-
vajících nebo jejich kon  iktu se zákonem. 
Jedinou ú innou zbraní, jak t mto rizikovým 
situacím p edejít, je aktivn  se zajímat o vše, 
kam dít  v internetové síti vstupuje a s kým 
komunikuje. Pokud bude dob e fungovat 
vzájemný vztah rodi e a dít te založený na 
d v e, sdílení spole ných radostí, ale i pro-
blém , pravd podobn  nevznikne pot eba e-
šit svoje starosti s n kým cizím – virtuálním. 
Bu te proto pro svoje d ti naslouchajícím 
a citlivým rodi em.                   nprap. Petra 
Šmídová, Mgr. Marcela Žáková – etopedka

Most na Karlov  do konce roku opraven nebude. Kraj však hodlá oba pruhy p es zimu zpro-
voznit alespo  provizorn .                                                            Foto: Martina Strnadová

zdi. Od 7. zá í je uzav en jeden jízdní pruh 
a doprava v míst  staveništ  je od té doby 
ízena semaforem. Zatím se pracuje na pravé 

polovin  mostu. Vozovka zde byla odfrézo-
vána a odstran no zábradlí i ímsy. Provádí 
se mikropiloty a další práce, poté bude násle-
dovat položení nové vozovky v etn  osazení 
zábradlí. Levá polovina mostu tak náro nou 
opravu nevyžaduje. V plánu jsou pouze 
drenáže a uli ní vpusti s následnou  nální 
vozovkou a zábradlím i na této stran  mos-
tu.                                   Martina Strnadová



íslo 43 2. prosince 2009 strana 4

ÁDKY NA NED LI

Jak jsem objevoval Mez í
(10. díl) 

Advent jako pozvání
M žete vy, k es ané, jít v ned li do obchodu? Nebo do kina? A co 

do kostela – smí se tam v tri ku a ri  ích? M žete pít pivo a tancovat? 
Jak asto vlastn  musíte do kostela? Kolikrát ro n ? Co smíte a co ne, 
co musíte dodržovat? Takto a všelijak jinak se nás k es an  n kdy ptají 
necírkevní p átelé, pokud je církev a její život zajímá. Mám za to, že tyto 
otázky ukazují na n co, co s lítostí považuji za velkou historickou chybu 
církve. Co je tou chybou? To, že církev vystupovala a dodnes n kdy 
vystupuje p edevším jako instituce, která stále jen n co zakazuje nebo 
p ikazuje. Proto i církevní rok, r zné svátky a slavnosti až dodnes budí 
dojem p edepsaných úkon  a povinností.

Zdá se, že „náboženství konzumu“ si to dokáže za ídit lépe. Dovede 
totiž i v dob  krize zaplavit trh zbožím, výlohy blikají nejen te  v adven-
tu, ale už n kolik týdn , na parkovištích p ed hypermarkety není místo 
k zaparkování,  nan níci zvyšují úroky dluh  a lidé se p edhán jí, kdo 
víc p inese pod strome ek. Ejhle, advent! Ježíšek jako ikona naší nákupní 
hore ky, tak se to, vážení k es ané, d lá…! Nikdo nic nemusí, ale tažen 
nabídkou vlastn  musí, pokud se v dom  nerozhodne plout proti tomuto 
dravému proudu.

Jsem rád, že opravdový, biblický advent je jiný. Není to žádný povinný 
svátek v ur ité dny, kdy musím to a ono. Je to pozvání k p emýšlení a po-
ložení si základních životních otázek: kdo jsem a pro  tu jsem. Je to výzva 
k otev enosti tomu, co není ze mne. Poselství adventu se dá vyjád it mnoha 
zp soby a nikdy ho nikdo nevystihne cele. Toto poselství na nás neúto í, 
ale zve nás, abychom pronikali pod povrch v cí a objevovali jeho vnit ní 
bohatost, krásu a podstatu tohoto.                                      Pavel Janošík

Po ad bohoslužeb – sv. Mikuláš
St eda 2. 12.
 7.00 Mše sv. roráty, za farníky. o. L. Sz.
 9.00 Poh eb zem elé Elišky Da kové z Martinic. o. L. Sz.
16.30 Mše sv. roráty pro d ti, na vlastní úmysl. o. L. Sz.
18.00 Mše sv. Lavi ky o. M. P.

tvrtek 3. 12. Památka sv. Františka Xaverského, kn ze
Den modliteb za kn žská povolání
 7.00 Mše sv. za Marii Rosovou a dvoje rodi e. o. M. P.
17.40 Pobožnost za nová kn žská povolání.
18.00 Mše sv. za farníky. o. L. Sz.
17.00 Mše sv. Víde  o. M. P.
I. pátek v m síci 4. 12.
 8.00 Mše sv. za Boží pomoc v uzdravení nemocného manžela. o.L.Sz.
13.00 Mše sv. v domov  d chodc   o. M. P.
16.30 Mše sv. roráty pro d ti a mládež, za Josefa Morkuse a jeho rodi e, 
za Marii a Pavla Hajných, Marii a Ladislava Kopeckých. o. L. Sz.
Sobota 5. 12.
 7.00 Mše sv. za naši vládu, aby vládla spravedliv
 v souladu s k est’anským názorem.  o. L. Sz.
18.00 Mše sv. v byzantském rytu Špitálek o. Ho ák
19.00 Vigilie I. adventní ned le
II. adventní ned le 6. 12. zimní pout’
 7.30 Mše sv. za Jaromíra Kratochvíla, d ti,
 jejich rodiny, dvoje rodi e a duše v o istci.  o. M. P.
 9.00 Latinská mše sv. za živou a zem elou rodinu
 Kutlvašrovu a Pospíchalovu. o. L. Sz.
10.30 Mše sv. pro rodi e s d tmi, za farníky. o. L. Sz.
18.00 Mše sv. za Stanislava Krej ího, živou a zem elou
 rodinu Krej ovu a za duše v o istci.  o. M. P.

Farní oznámení
Ve tvrtek od 9.00 návšt va nemocných. Ve tvrtek v 17.40 se chceme 
spole n  modlit za nová kn žská povolání. V pátek od 8.30 do sobotního 
rána bude adorace Nejsv t jší svátosti. Od 14.00–15.30 bude p íležitost ke 

svátosti smí ení a pokání. V sobotu v 8.00 bude 
setkání všech ministrant . V sobotu v Netín  
v 16.00 bude první sobota po 203. (12.30 jdou 
p ší, 15.00 odjíždí autobus), v 19.00 bude spo-
le ná Vigilii II. adventní ned le. P i p íležitosti 
Roku sv. Jana Marie Vianney’e naše d kanství 
po ádá od 21. ervna – 26. ervna pout‘ do La 
Salette a Ars – farnosti sv. Jana Marie. Kv li 
získání rezervace hotel  ve Francii poslední 
možnost se p ihlásit bude 9. 12. D kujeme 
všem, kte í pracovali v kostele a na fa e. Ned lní 
mše sv. 6. 12. v 9.00 hodin bude v latin . Ned lní 
sbírka bude v novaná na opravy interiéru naše-

ho kostela. V ned li v 16.00 bude setkání d tí se sv. Mikulášem. Setkání 
and l  bude v 15.30 na fa e. Do 15. prosince 2009 si m žete ve farní 
kancelá i p edplatit katolický tisk na p íští rok. V pátek 4. prosince 2009 
vás srde n  zveme v 17.30 hodin na faru ve Velkém Mezi í í na p ednášku 
Marie Svatošové na téma Hospice a um ní doprovázet.

Zdroj: www.dekanstvivm.horacko.com

eskobratrská církev evangelická
2. – 8. 12.

 tvrtek: 18 hodin – biblická hodina
 pátek: 18 hodin – biblická hodina (K ižanov)
 ned le: 9 hodin – bohoslužby, 18 hodin – adventní koncert (Tomáš 

Najbrt – renesan ní a barokní hudba)
 úterý: 15 – d ti, 18 hodin – biblická hodina (Tasov)
 pokud není uvedeno jinak, konají se setkání v Husov  dom  (U Sv tlé 24)

-pj-
Farní sbor eskobratrské církve evangelické ve Velkém Mezi í í
zve na

aneb
Poj me si spole n  zazpívat a objevovat hloubku váno ního p íb hu.
Spole ný zp v váno ních spirituál  a koled povede skupina Kuspokon 
a váno ní zamyšlení p ednese evangelický fará .

tvrtek 24. prosince v 21 hodin

Slova této d tské íkanky z pera 
Ji ího Žá ka m  napadla, když 
jsem se dozv d la, že na St ední 
odborné škole Jana Tiraye ve Velké 
Bíteši bude pro žáky uspo ádána 
beseda s p edstaviteli nadace INKA 
o život  indián  v Peru, a že bude 
p ítomen i n kdo z d tí peruánské 
vesnice v Andách.

Beseda se konala v pond lí 2. lis-
topadu. P ijela na ni PhDr. Olga 
Vilímková a jeden indiánský chla-
pec jménem Edison (pok t n byl 
tímto jménem na po est Thomase 
Alvy Edisona). Olga Vilímková 
je u itelkou VŠE v Praze, kde u í 
špan lštinu a reálie Latinské Ame-
riky. V r. 1995 se poprvé podívala 
do Peru a za ala tam jezdit jako 
pr vodkyn . V r. 2001 pracovala 
jako dobrovolná u itelka na peru-
ánské základní škole a bydlela tam 
v místní rodin , v b eznu 2002 
založila nadaci INKA. Zam ením 
této nadace je podporovat nadané 
indiánské d ti z Peru p i vzd lá-
vání. Nadaci podporuje here ka 
Eva Holubová a nadace Slune nice 
Heleny Houdové.

Na besedu se žáky si paní doktor-
ka p ipravila adu diapozitiv , kte-
rými dokumentovala sv j zajímavý 
výklad. M li jsme možnost poznat 
tvrdé podmínky života indiánské 
vesnice ve vysokých polohách 
And. Na vesnici není škola, d ti 
docházejí do školy i n kolik hodin. 
Nikdo z nich nebyl nikdy u léka e, 
protože tam prost  žádný není. 
Rodiny bydlí v malých 
domcích z nepálených 
cihel. Jsou bez oken a vy-
táp ny jsou jen malým 
ohništ m. Po v tší ást 
roku je tam zima a fou-
ká vítr. Obyvatelé se živí 
p edevším pastevectvím 
a zem d lstvím. Vid li 
jsme, jak i ty -
leté d ti hlí-
dají lamy na 
pastv . Byly 
oble eny jen 
do toho, co matky utkaly. P ízi 
zpracovaly práv  ze srsti lam. 
Pon a pro nás Evropany vypadají 
exoticky, ale moc teplo v nich ani 
nebude. Proto je ve vesnicích velká 

d tská úmrtnost. Z obvyklých 8 d tí 
v rodin  se dvou let dožije jen každé 
druhé. Jedí sušené brambory, ku-
ku ici a maso z nutrií p stovaných 
v domácnosti. Všechny d ti, které 
jsme na diapozitivech vid li, m ly 
na nohou pouze sandály, protože 
ponožky prost  nemají. Slyšeli jsme 

také, že indiánské d ti neplá í 
a neperou se. Jsou stále 

s matkou, neopouští je 
ani na chvíli. A jak je 
to se sirotky? Nedávno 
se prý stalo, že celá in-
diánská vesnice byla 
zavalena mokrou p -
dou z hor a sesuv p dy 

ji celou poh bil.
Z stalo jen n -

kol ik d t í , 
k t e r é  s i 
zrovna hrá-
ly na poli. 
Nez staly 

samy, okamžit  byly p ijaty do 
rodin v sousední vesnici. Ze všech 
obrázk , které jsme vid li, p ímo 
išela chudoba t ch lidí, kte í denn  

bojují o holé p ežití. Rodiny se asto 

st hují do m st – kv li pracovním 
p íležitostem a také kv li škole 
pro d ti. V í, že když dít  bude 
vzd lané, eká je lepší budoucnost. 
Proto d ti u iteli na záv r každé 
hodiny d kují a stejn  se chovají 
i jejich rodi e.

Pozorovala jsem b hem besedy 
chlapce a dívky 2. a 3. ro ník . Byla 
jsem zv davá, jak budou reagovat 
na obraz lidské bídy. P iznám se, 
že n kdy mám pocit, že ze života 
n kterých lidí se zcela vytratila 
schopnost soucitu s ostatními, zají-
mají je jen vlastní problémy. Reakce 
na besedu a setkání s indiánským 
chlapcem však byla až ne ekaná, 
ú astníci besedy se zajímali o ad-
resu, kam mohou posílat sešity 
a školní pom cky, kam mohou psát 
a p ípadn  i poslat váno ní dárek.

Matka zem  a duchové hor, 
v n ž indiáni v í, mohou být spo-
kojeni. Ú astníci besedy ze SOŠ 
Jana Tiraye pochopili, že indiáni 
jsou jiní, než jak je známe z  lm , 
a pot ebují, aby jim jiné d ti Matky 
zem  pomohly.

Mgr. Alena Parkanová

Indiáni, ti se mají, celý den si jenom hrají. Na indiány

Kdo je pochován na Starém h bitov
Rodina Ku erova

P íslušníci rodiny Ku erovy pat ili po n kolik generací k váženým 
osobám ve m st .

JUDr. Leopold Ku era, c. k. notá  (1826-1898), byl p edsedou M š-
anské besedy, spolku, který organizoval kulturní akce ve m st . Spolu 

s dalšími nadšenci zajistil kolem roku 1885 formou sbírky  nance na 
provedení úpravy h bitova, kde byl po své smrti také poh ben. Roku 
1891 byl jedním ze zakladatel  Okrašlovacího spolku a stal se jeho 
p edsedou. První park ve m st , který téhož roku založili (v zatá ce 
u nyn jších technických služeb), byl po n m pojmenován Ku er v park. 
Dodnes se o tom m žeme do íst na pomníku, který se v sou asné dob  
nachází u p šiny vedoucí z echových sad  na ulici Družstevní. Ve 2. 
polovin  19. století vlastnil vilu na Ostr vku nyní . p. 288, kde dnes sídlí 
ekologické centrum.

Jeho syn MUDr. Bruno Ku era (1863-1934) byl lenem mezi í ského 
klubu velocipedist  a v 90. letech 19. století pat il k pr kopník m lyžo-
vání. Po léka ských studiích se usadil v Brn , kde se v noval chirurgické 
praxi. Roku 1897 si zde z ídil ústav pro rentgenologické a fyzikální lé ení. 
V letech 1910–1930 byl editelem Zemské nemocnice u sv. Anny v Brn . 
N kolik let byl p edsedou eské sekce Moravské léka ské komory.

Jeho velkým koní kem byla mineralogie. Svoji rozsáhlou sbírku mine-
rál  v noval Moravskému zemskému muzeu v Brn . Krom  publika ní 
innosti v tomto oboru pat il k zakladatel m P írodov deckého klubu 

v Brn , byl editelem mineralogické sekce p i Komisi pro p írodov dec-
ký výzkum Moravy a Slezska, a dlouhý as p sobil také jako kurátor 
a konzervátor tehdejší Musejní spole nosti v Brn .

Do rodinné hrobky byla uložena urna s jeho popelem, stejn  jako n -
kolik dalších. Dnes však hrobka této rodiny zna n  utrp la p i in ním 
vandal . Nesv d í to o p ílišné úct  k významným osobnostem.

Marie Ripperová

Knihy
Nebyla televize, po íta e, inter-

net, ale ani rádio nebylo ješt  b žné, 
ani mládeži p ístupných  lm  ne-
bylo n jak moc. A tak ve chvílích 
volna, o prázdninách a za dlouhých 
zimních ve er  nás knihy p enášely 
do íše nejprve pohádek, potom 
napínavých dobrodružství nebo 
velkých lásek, a pozd ji i vážn jší 
domácí a sv tové literatury. Tak to 
v kostce bylo i se mnou.

Knihy jsem m l odjakživa velmi 
rád, hodn  tu dodnes. A nezapo-
mn l jsem na hezké chvíle, za šep-
tání dešt  za okny a praskání d eva 
v kamnech, nad p íb hy kocoura 
Mikeše, pozd ji Old Shatterhanda, 
Tarzana a dalších hrdin  tehdejších 
chlapc . Samoz ejm , byly i Staré 
pov sti eské, Babi ka, Brou ci 
a knihy o slavných dobách husitství 
a národního obrození. Ale p izná-
vám, že jednu dobu jsem dost etl 
i Rodokapsy a Rozruchy, z nouze 
i Romány pod lampou. Tady je 
zvláštní, že si dodnes pamatuji, 
t eba jak „Iris prchá p ed ženichem“ 
nebo „lady Florence“, ( teno tehdy 
z ejm  „lady“ a „Florence“), ba 
i na knižní „Vít zství Kate iny 
Bushové“ (poté, co si dostate n  za-
kolísala mezi lordem Algernoonem 
a vévodou tuším Mordrynem).

Za války se hodn  etla severská 
literatura. Byly už i p íb hy sci-  , 

dokonce eské, po sešitech vydá-
vaná kniha J. M. Trosky o dobro-
družstvích kosmonaut , následov-
ník  kapitána Nema. Pravidelnou 
týdenní etbou byl Mladý hlasatel 
s p íb hy Rychlých šíp  a povíd-
kami oblíbených mládežnických 
autor  té doby. Rád na to všechno 
vzpomínám.

Bohužel, p i astém st hování 
a nevracení p j ky jsem p išel o ne-
jednu, i nenahraditelnou knihu. Ale 
n kolik knih ješt  ze studentských 
as  má estné místo v mé knihov-

n . Knihy ur it  hodn  ovlivnily 
mou životní filozofii, pohled na 
sv t. V bec jim vd ím za velmi 
mnoho.

Myslím, že etba podstatn  
formovala duchovní sv t celé naší 
generace. Obohacovala naši slovní 
zásobu, schopnost vyjad ování 
a p edevším (i když dík televizi 
za její názornost) podn covala 
a t íbila naši fantazii. Zdá se, že 
dnešní mladé generace o takové 
zážitky a hodnoty dost p icházejí. 
Ale na druhé stran  m  t ší, když 
v knihkupectvích vidím množství 
a krásu nových i znovuvydávaných 
knih, ale hlavn  jejich milovníky, 
v etn  lidí pod t icet.

Ing. Bohumír Kvasni ka
(Pokr. z . 5, 9, 13, 18, 22, 26, 

31, 35 a 38/39) Vychází jednou 
m sí n .

Základní škola Netín
otev ela školní družinu

Po átkem m síce íjna tohoto roku jsme v naší škole uvedli do provozu 
školní družinu. Reagovali jsme tak na velký zájem ze strany rodi . Školní 
družina je v provozu denn  od 11.30 do 14.45 hodin. Vedoucí vychovatel-
kou školní družiny a zárove  i naší novou paní u itelkou je Mgr. Libuše 
Charvátová, která se své role ujala s opravdu velkým nasazením. as, 
který d ti v družin  tráví, je v nován mnoha rozlišným innostem. Svoji 
chvilku zde najde kroužek dramatický, sportovní, kroužek rukod lných 
inností, ale i další. Pokud nám po así p eje, rádi také využíváme krásné 

p írody v okolí obce. Jde nám p edevším o to, aby se d ti v tomto ase 
uvolnily a odpo inuly si tak od b žných školních prací.

Po dvoum sí ním provozu nás nejvíce t ší skute nost, že d ti chodí do 
družiny rády a spole n  strávené chvíle si opravdu užíváme.

Mgr. Mirka Balounová, editelka ZŠ Netín

Za posledním letošním návšt v-
níkem zámku Velké Mezi í í de  ni-
tivn  zaklaply dve e od zámeckých 
i muzejních expozic. Od ned le 1. 
listopadu je tak zámek pro ve ejnost 
uzav en. V provozu z stává pouze 
muzejní knihovna, badatelna a ar-
chiv, které jsou ve ejnosti dostupné 
celoro n .

V letošní sezon  nás navštívilo 
op t n kolik tisícovek návšt vník , 
pro které byly krom klasických pro-
hlídek zámku a muzejních expozic 
p ipraveny i další akce:

 v kv tnu a zá í se uskute nily 
tradi ní no ní prohlídky zámku;

 v tomtéž m síci se v muzeu 
konalo zahájení 14. Veletrhu 
muzeí R;

 v ervnu se na zámku ud lovaly 
ceny v sout ži Stavba roku 2009;

 v ervnu se také uskute nil již 
t etí ro ník Evropského  lozo-
 ckého festivalu;

 a do t etice: v ervnu m ly na 
zámku svoji zastávku i histo-
rické vozy v rámci Trofeo Niké 
Bohemia 2009;

 v srpnu se na malém nádvo-
í uskute nil koncert skupiny 

Geneze;
 vyvrcholení sezony prob hlo 
v zá í dvoudenním zámeckým 
dnem (100. výro í manévr  
u Velkého Mezi í í);

 v Galerii synagoga se konaly 
4 výstavy: Plody zem  (ZUŠ), 
Na spole né cest , Co znamená 
usp t (GVM) a Bylo nebylo aneb 
jak Mezi í í manévry hostilo;

 a spousta dalších, menších i 
v tších, doprovodných akcí…
Výše zmín né události si m žete 

p ipomenout ve fotografiích na 
našich internetových stránkách 
www.muzeumvm.cz.

Již nyní pro vás p ipravujeme 
spoustu nových i tradi n  osv d-
ených lákadel. Na erpejte tedy 

p es zimu dostatek turistické nálady 
a p ij te se za námi op t v p íštím 
roce podívat. D kujeme vám za 
p íze  a již nyní se na vás v roce 
2010 t šíme!

Zam stnanci Muzea 
Velké Mezi í í

Turistická sezona 2009 na zámku skon ila

Každým rokem se sna-
žíme na ezat p ibližn  
4. prosince v tvi ky ze strom  nebo 
ke , které asn  kvetou. Vhodné 
jsou p edevším v tvi ky t eš ové 
nebo ze zlatého dešt . V tvi ky si 
p ineseme dom , opláchneme je 
v teplé vod  (ne však v elé) a dáme 
je do vázy s vodou. Umístíme je do 
teplé a sv tlé místnosti. Ne však 
hned k topení. O Vánocích nás p í-
jemn  pot ší 
svými kv ty. 
U nás doma 
tato výzdoba 
pat í už k tra-
dici. Máme 
j i  dokonce 
r a d j i  n e ž 
výzdobu vše-
obecn  oblí-
benou váno -
ní hv zdou. 

Možná je to i proto, že 
je to vždycky tak trochu 

dobrodružství – to ekání na první 
poupátka a kv ty. lov k musí sám 
pro ty první kvítky n co ud lat, 
nesta í jen zajít do kv tiná ství. 
A znovu si také uv domujeme, že je 
to malý zázrak, když z t ch spících 
v tvi ek vidíme vznikat nový život. 
Je to takový malý p íslib pomalu 
se blížícího jara, na které se po 

p ehoupnutí 
váno ního 

a s u  z a s e 
za ínáme 
s manželkou 
t šit. Plánu-
jeme, co na-
sejeme a na-
sázíme.

Text 
a foto: Alois

Mikyska

Barborky



dýky, vysouvací nože i neúplné. D -
kuji za zavolání. Tel.: 723 531 154.

 Dvojradli ní ko ský pluh, škra-
bák a vzduchovku. Tel.: 775 440 712.
Nemovitosti.

 Prodám rodinný d m se 
zahradou ve VM, ul. Vrcho-
vecká. Cena 1.250.000 K  
(dohoda možná). RK nevolat. 
Tel.: 777 628 982.

 Prodám RD 4+1 v K ižanov , 
bez zahrady, studna, plyn, kou-
pelna, 2× WC, možno k bydlení 
i podnikání, hypotéka možná, cena 
650.000 K . Tel.: 777 587 965.

 Prodám zachovalý cihlový 
byt 2+1 ve Velkém Mezi í í. Tel.: 
606 662 872.

 Prodám garáž na ul. Nad Gym-
náziem, volat po 14 hodin . Tel.: 
608 223 951.

 Prodám RD 3+1 v Kozlov  ve 
VM, 1 276 m2, cena 1,2 mil. K . 
Tel.: 777 587 965.

 Prodám cihlový byt 3+1 v OV 
ve VM, na ul. echova. První patro, 
orientace jih/sever, s balkonem. 
Zd né jádro. Ve všech pokojích 
parkety. Za domem zele . Volný 
do 10/2010, spíše d íve. RK prosím 
nevolat. Tel.: 774 619 699.

 Reality Vyso ina nabízí k pro-
deji RD na ul. Zahradní ve VM, 
výrobní areál v Uh ínov , chatu 
v Oslav , zahradu na Fajtov  kopci, 
domy v K ižanov , statek v Kozlo-
v . Tel.: 777 636 157.

 Prodám byt cihlový v OV 
o velikosti 2+1 v p ízemí na ul. 
Bezru ova. P i rychlém jednání 
sleva. Tel.: 721 386 657.

 Koupím RD, pop . byt ve VM 
a okolí. Tel.: 731 508 270.
Pronájem

 Pronajmu byt ve VM, Ná-
m stí, 2. patro, po rekonstrukci, 
1+1, 68 m2, od 1. 1. 2010. Tel.: 
602 565 459.

(Pokra ování na stran  6.)

Inzerujte
ve Velkomezi í sku!
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M Ó D N Í  S H O W

DANA DOBŘICHOVSKÁ 
4. 12. 2009 OD 19.30 HODIN 

      JUPITER CLUB VELKÉ MEZIŘÍČÍ 
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK : ČESKÁ MÓDA D.D.

NOVOSADY 28 . TELEFON: 734 445 558

B o n  v o y a g e

Reklamní partneři:

Generální partner: Hlavní reklamní partneři:

Mediální partner:

Rychle a dob e
vám prodáme za hotové váš
D M, CHALUPU i BYT.
Volejte 777 587 965. Pokud 
neprodáme – nic neplatíte!!!

Okamžit  koupíme za hotové 
váš d m, chalupu, byt!
Volejte zdarma 800 100 576.
Vyplatíme i vaše dluhy,
exekuci i hypotéku.

Vykoupíme vaši zadluženou 
nemov i t o s t ,  v y pl at í me 
exekuce, peníze do 24 hodin.

Tel.: 731 508 270.

eznictví Komínek
Komenského 10/2,
Velké Mezi í í
p ijímá
objednávky na

si vám dovolují nabídnout AK NÍ CENY následujících výrobk
Velké Mezi í í, a. s. ve spolupráci s Velké Mezi í í

Kokos strouhaný 200 g prodejní cena 7,90 K
Vlašské o echy jádra 100 g prodejní cena 13,90 K
Fíky 250 g prodejní cena 26,50 K
Mince váno ní 50 g prodejní cena 7,00 K

Platnost akce od 2. do 15. 12. 2009

Velké Mezi í í, a. s.

Zboží výhradn  v prodejn  RACIO, ul. Novosady 32, Velké Mezi í í.

 – Dagmar Pospíšilová ve spolupráci s  rmou

nabízí p edváno ní prodej svých výrobk  za AK NÍ CENY
Arašídy pražené neloupané 400 g prodejní cena 19,50 K
Lísková jádra volná 100 g prodejní cena 13,50 K
Rozinky 200 g prodejní cena  7,70 K

Platnost akce od 2. do 15. 12. 2009

– individuální a  remní jazykové kurzy
– p eklady technické, ekomické, právní, 

léka ské, obchodní aj.
– soudní p eklady dokument : rodné 

a oddací listy, vysv d ení, rejst íky 
trest , výpisy z OR, smlouvy aj.

– p eklady prospekt , norem apod.

Kontakt: ECO Velké Mezi í í – Procházková
tel.: 566 520 301, mob.: 602 325 108, fax: 566 520 471
e-mail: eco-prochazkova@seznam.cz

peníze na dárky jsou tu
!Akce! 100.000,– za 1.888,–
!Akce! 200.000,– za 3.666,–
Žádná zástava, ani registry!
Volat na: 602 797 439

úrok od 9,5 %, RPSN 12,1 %

Luboš Zacha
Bochovice

Zakázková výroba
kuchy ských linek,

vestavných sk íní a nábytku, 
v etn  návrhu na PC,

montáže
a elektrospot ebi .
Mobil: 777 635 934

www.luboszacha.7x.cz

Nep jde el. proud
Dne 3., 7. a 11. 12. od 7.30 do 14.30 hodin ve VM, ul. Nová, Karlov od 
k iž. s Františkovem po k iž. K Bu i. 
Dne 4. a 9. 12. od 7.30 do 14.30 hodin ve VM, ul. Karlov od k iž. 
s K Bu i po . p. 984, Renault Malec (vyjma bytovek Karlov 1673, 1674, 
D evostylu, Dvo ák-Trucks).                                                        -e.on-

Zubní pohotovost
5. 12. MUDr. Tomáš Kone ný, Ž árská 73, Nové M sto na Morav , 
 tel.: 566 618 060
6. 12. MUDr. Andrea Stalmachová, Vír 172, tel.: 566 575 210
P ed vyhledáním stomatologické pohotovosti je nutné telefonicky ov it, 
zda nebyly služby prohozeny. Ordina ní hodiny: so, ne a svátky od 9 do 
12 hodin. Nep etržitá stomatologická pohotovost Karáskovo nám stí 11, 
Brno, tel.: 548 424 242 (ve všední dny v dob  od 17 do 7 hodin, o víken-
dech a svátcích nep etržit ).                                Zdroj: www. i-zdarsko.cz

Esoterický obchod Larimar

Tel.: 603 184 919
JUDr. Edita Pa ízková,
advokát a insolven ní správce

tel.: 604 871 900
e-mail: advokat@tilia-merin.cz
Kontakt: Nám stí 16, M ín

Zajiš uje:
 upomínky dlužník m 
 vyhotovení insolven ních 

návrh  
 podání p ihlášek pohledávek 

do konkurzního ízení 
 sledování prohlášení konkurzu 

na vaše dlužníky 

eší:
 konkurzy 
 osobní bankroty (oddlužení)

Tel.: 728 382 202.

P edváno ní slevy
10 %10 %
na veškeré práce,
úklid zdarma.
Tel.: 731 737 625.

na veškeré zboží
otev eno: po–pá 8–17 h, so 8–11 h
ROSE – M. Kratochvílová
Nám stí 84 (stará pošta)
Velké Mezi í í, tel.: 566 520 355

Prodám
 Gumy na auto, 165×13 OR 

34 letní, OR 6 zimní. Použité, 
150 K /ks. Tel.: 606 181 593.

 Motor Š Favorit – vst ik. a jiné 
náhradní díly. Pneu 8,40×15 – 2 ks. 
Tel.: 728 511 766.

 Hruškovici. Tel.: 605 318 073.

 Peugeot 309 1,4 Graf  c – t ídve-
ový, st íbrná metalíza. R. v. 1992, 

najeto 147 800 km, po GO zadní 
nápravy. Tažné za ízení. Cena dle 
dohody. Tel.: 775 615 533.

 Pšenici, je men, brambory kon-
zumní, odr dy Dali, Marabel, Adé-
la, na sázení stejné odr dy. Tel.: 
607 299 168, 566 544 576, po 17. h.

 Brutar ve velmi dobrém stavu 
(po dvou zabíja kách). Cena doho-
dou. Tel.: 603 900 227.

 Vazbu na rodinný d m. Tel.: 
736 626 433.

 Salátové brambory, od-
r da Lolita, 1 kg/4 K . Tel.: 
733 193 270, p. Jurková.

 Suzuki R6 80, na sv j obsah 
moc rychlá mašina, vhodná pro 
za áte níky. D vod prodeje – mám 
siln jší a tuto již nevyužiji. Nová 
et zovka, miniblinkry a baterka 

– doložím. Cena 12.000 K . Tel.: 
732 791 374.

 Plechový p ív sný vozík a za 
osobní automobil, krytý. Rozm ry 
1,77 × 1,10 m. Cena 4.000 K . Tel.: 
777 321 877.

 R o t o p e d .  L e v n .  Te l . : 
777 571 211.

 Náhr. díly na Š Felicii diesel 
combi, kompletní hlavu s erpadlem, 
startér, alternátor, setr vák s p ítla -
ným talí em, topení, zadní nápravu 
kompletní, p ední nápravu (most), 
levé p ední, zadní dve e, p ední kapo-
tu; kombinovaný sporák; starší pra -
ku. Cena dohodou. Tel.: 739 902 188.

 Kamna Filex Marburg – 7 kW. 
P vodní cena 6.200 K , nyní 
4.800 K . 1 rok v provozu. Tel.: 
777 780 725.
Koupím

 Staré pohlednice všech žánr  
z období 1895 až 1950 a gra  cké 
listy a exlibris eských výtvarník . 
Nabídn te na mobil 731 567 364.

 Velmi dob e zaplatím v ci po 
n mecké armád , pocházející 
z bývalé Bekovky. Boty kožené 
a kombinované s plátnem, s elním 
i bo ním šn rováním – vysoké, 
plát né kalhoty, bl zy, epice, 
košile, kabáty barvy pískové, ze-
lené a modré, dále koupím va áky, 
maská e, letecké boty, kombinézy, 
kalhoty, bl zy s beranem, kukly, 
opasky, p ezky, nášivky, odznaky, 
vyznamenání, helmy (i korkové), 
dýky, vysouvací nože, patrontašky, 
zbytky látek, kno  íky. Nabídn te 
i mali kosti, vše i siln  poškozené. 
Nabídka platí stále, d kuji. Vladi-
mír Kubát, Družstevní 41, VM. Tel.: 
723 531 154 – možno volat kdykoliv.

 ády, medaile, vyznamenání, sta-
ré odznaky, mince, bankovky, staré 
zbran , pušky, pistole, šavle, kordy, 

PRO DÁM • KOUPÍM • VYMÌNÍM

Jsme regionální periodikum s nákladem více jak 3 600 výtisk  a oslo-
vujeme více než 14 600 tená  v regionu Velkomezi í sko-Bítešsko, 
Tasovsko, M ínsko a K ižanovsko. Týdeník také zasíláme p edplatitel m 
po celé eské republice. 
Pro stálé i nové zákazníky a tená e jsme pod strome ek p ipravili dárek: 

ke každému* inzerátu (  remní i soukromý) vám p idáme jedno opa-
kování zdarma

Pokud vás naše nabídka zaujala, kontaktujte nás na níže uvedených 
telefonech: 
tel.: 566 782 009, 739 100 979
nebo na e-mailu: velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz

* Rozm r inzerátu i po et opakování jsou libovolné. Text v darovaném 
opakování m že být odlišný od p vodního zadání, je t eba jej vy erpat 
do dubna 2010. Platnost akce prosinec 2009 a leden 2010.
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(Pokra ování ze strany 5.)
Pronájem

 Nabízím ubytování ve dvou-
l žkových pokojích, vybavená 
kuchyn  v etn  nádobí, koupelna, 
WC – spole né. Tel.: 723 531 154.

 Pronájem bytu ve Velkém 
Mezi í í 2+kk, v novostavb . Mož-
nost pronájmu od 12/2009. Tel.: 
737 906 050.

 Podnájem bytu 2+1 ve Velkém 
Mezi í í, volný od 1. 12. 2009. Tel.: 
603 383 699.

 Pronajmu garáž na ul. Bezru-
ova. Tel.: 604 825 408.
 Pronajmu pokoj s kuchy kou, 

sprchou + spole né WC. Velké 
Mezi í í. Tel.: 732 411 587.

 Pronajmu slunný byt 3+1 
s výtahem, áste n  vybavený, po 
celkové rekonstrukci, nová okna, 
podlaha, koupelna, WC, zateplený, 
vl. plynové topení. Nástup možný 
ihned. Cena 9.000 K  v . inkasa. 
Tel.: 733 107 489.

 Pronajmu p kný slunný byt ve-
likosti 3+1 v panelovém dom  s vý-
tahem ve Velkém Mezi í í. Vytáp -
ní + oh ev vody vlastním plynovým 
kotlem p ímo v byt . M sí ní 
nájem 8.000 K  v . energií. Ke 
dni podpisu smlouvy požaduji 
složení vratné kauce 12.000 K . 
Byt je volný ihned, preferujeme 
pronájem alespo  na 2 roky, v p í-
pad  vážného zájmu volejte na tel.: 
605 263 882.

 Pronajmu garáž na ul. Nad 
Plovárnou. Cena dohodou. Tel.: 
737 577 195.

 Pronajmu byt 3+1 na ul. Druž-
stevní ve Velkém Mezi í í. Tel.: 
603 212 616.

 Pronajmu cihlový byt 3+1 ve 
Velkém Mezi í í, 1. patro, áste n  

PRO DÁM • KOUPÍM • VYMÌNÍM
za ízený, p kný. Možno ihned. Tel.: 
732 183 331.

 Hledám pronájem nebo pod-
nájem ve Velkém Mezi í í. Tel.: 
737 870 564.
R zné

 Nape u perní ky, cukroví, ke 
všem p íležitostem. Dorty – d tské, 
svatební, jakákoli velikost dle 
vašeho p ání a fantazie. Cena od 
250 K /kg. Pe u výhrad  z domá-
cích vajec, másla atd. Bez jakých-
koli náhražek. Cukroví 50 druh , 
v ne ky, trubi ky, ezy a jiné. Tel.: 
608 835 597 nebo 605 326 033.

 Nabízím opravy komín , 
vymazávání h eben , opravy 
bytových jader, opravy st eš-
ní krytiny, obklady a dlažby, 
zbavení mechu na st eše. Tel.: 
722 604 686.

 Vdova hledá kamarádku nebo 
kamaráda do 70 let, kte í jsou též 
sami a rádi by uvítali ob asné 
sch zky nebo navšt vování dle 
dohody. Samota je t žká. Tel.: 
566 522 806, v so a ne od 10 hodin, 
pracovní den od 12 do 14 hodin.

 Dou ím spolehliv  Mat, 
Fyz a základy AJ, NJ a RJ, I. 
a II. st. ZŠ. Tel.: 774 621 703.

 Zklamaný muž 47 let hledá 
touto cestou p ítelkyni. Tel.: 
776 391 874.

 Je mi 29 let, hledám dívku 
k seznámení, samota je zlá. Jsem 

áste n  ivn. d chodce, mám 
rád jízdu na kole, neku ák, Me-
zi í sko, T ebí sko. Tel. i SMS 
737 748 402.

 Hledám spolucestujícího na 
denní dojížd ní do Brna. as od-
jezdu a p íjezdu dle domluvy. Tel.: 
732 781 732.

M stská knihovna Velké Mezi í í ukon í letošní provoz 18. 12. 2009 
a bude znovu otev ena v novém roce 4. 1. 2010. D kujeme za pochopení 
a p ejeme krásné Vánoce!

Zaplacením registra ního poplatku ve výši 100 K  za dosp lého, 70 K  za 
dít  do 15 let, studenta i d chodce získáte pro leny své rodiny a p átele 
obálku s dárkovým poukazem, p ihláškou nového tená e, informacemi 
o našich službách. A nejen to! Každý dárkový poukaz postoupí do ledno-
vého slosování o jednu ze t í knih Velké Mezi í í v zrcadle d jin!
Bližší informace v M stské knihovn  Velké Mezi í í, i na telefonech 
566 781 900-905.

vás srdečně zve na výstavu

Výstava probíhá v prosinci 2009,
otevřeno denně
8.30 – 20.30 hodin 
Cafe Time – Pasáž Imca Náměstí
Velké Meziříčí.

Srde n  vás zveme na

ve Velkém Mezi í í
25. 12. 2009, vstupné 80 K .

Pozor zm na!!!
Za ínáme již v 15.30 hodin.

Mediálním partnerem je týdeník Velkomezi í sko

Základní škola Školní ve spolupráci s  rmou Music Data
vás srde n  zvou na

p veckých sbor
Sluní ko a Harmonie

a vokálního seskupení
Sextet 6 tet

(s kapelou)
16. prosince 2009 v 16.30 hodin

kostel sv. Mikuláše, Velké Mezi í í

plnotu né kravské

Základní škola Oslavická, Velké Mezi í í si vás dovoluje pozvat 
na již tradi ní

v pátek 11. 12. 2009 od 14 do 17 hodin
– ve 14 hodin slavnostní zahájení a vystoupení žák  
– od 15 hodin otev ení prodejního jarmarku s výrobky žák  a ote-

v ení dílen, ve kterých si mohou rodi e s d tmi vyrobit p kné vá-
no ní dáre ky

z mincovního automatu
do vlastních nádob.
Místo prodeje:
ul. Radnická, Velké Mezi í í, vedle prodejny 
Tra  ka Marek

Srde n  vás zveme na BARMANSKOU SOUT Ž, která se koná 
v rámci Dne otev ených dve í Hotelové školy Sv tlé a Obchodní aka-
demie ve tvrtek 10. prosince 2009 od 9.30 do 16 hodin.
Za doprovodu p íjemné hudby náš student musí:
1. projevit p esnost v Pouringov  testu
2.  namíchat t i nápoje v asovém limitu 4 minut
3. projevit znalost odborného jazyka

V pond lí 21. 12. 2009 prob hne v restauraci hotelu Jelínkova vila 
va ení s Milošem Št pni kou – autorem n kolika rybích kucha ek, 

který je považován za jednoho 
z nejv tších odborník  na rybí 
kuchyni v tuzemsku, ve ejnosti 
známý p edevším z televizního 
Receptá e.
M. Št pni ka p ipraví ve spolu-
práci s šéfkucha em hotelu M. 
Hotárkem p ed zraky p ítomných 
jednoduché rybí menu a svým 
osobitým humorem poukáže na 
nové trendy v gastronomii p i 
p ipravování nenáro ných, jed-
noduchých a rychlých rybích po-
krm , zejména pak p edvede, jak 
p ipravovat rybí pokrmy tém  bez 
kostí.                                            -pi-

Váno ní va ení s Milošem Št pni kou 21. 12. 2009
Program ve era:
17.00 – zahájení ukázky p ípravy pokrm
19.00 – servírování p ipraveného menu (rybí, 
  p edkrm, rybí polévka, rybí specialita, dezert)
21.00 – ochutnávka dalších rybích specialit, volná zábava
  – diskuze s Milošem Št pni kou, možnost zakoupení 
  rybích kucha ek, pro zájemce exkurze v pivovaru
Vstupné, cena za rybí menu (4 chody + ochutnávka) 385 K /os.
Vstupenky lze zakoupit v recepci hotelu Jelínkova vila.

Farní sbor eskobratrské církve evangelické ve Velkém Mezi í í
po ádá v Husov  dom  – U Sv tlé 24

tentokrát se socioložkou a publicistkou
Ji inou ŠIKLOVOU.

Jaká je naše sou asná spole nost?
tvrtek 10. prosince v 18 hodin

VYTRŽENO Z DIÁ E M STSKÉ 
KNIHOVNY VELKÉ MEZI Í Í

as má t i stanice: v era – minulost, dnes – nad je, zít ek – neznámo. 
(Ahmad Amín)

Tak tedy jedno po druhém. V erejšek. Jist , co bylo, bylo. Post jme 
p esto u b ehu zur iv  klokotající eky asu a zahle me se p es rameno do 
dáli. Ano tam, kam neodvratn  mí í d je odplynulé. Je-li minulostí v erej-
šek, pak se tedy TÝDEN KNIHOVEN, který jsme rozma ile – na rozdíl 
od zbytku republiky – slavili trnáct dní, propadl do šerého dávnov ku. 
P esto ho naposled oprašme rychlým a stru ným hodnocením všech p ti 
aktivit. AMNESTIE, tedy výjime ná možnost vrátit knihy s p ekro enou 
výp j ní lh tou bez sank ních poplatk , využilo 91 tená . Bude jim to 
laskavým a vst ícným ponau ením? Naši práci v ANKET  oznámkovalo 
bohužel pouhých 8 návšt vník . Dostali jsme jednu trojku a sedm jedni-
ek (z toho ty i s hv zdi kou). 23 tená  si v BURZE vybralo 105 knih 

a periodik. Kolik bylo rozdáno malých po tá ských ohlédnutí za prvním 
pololetím tohoto roku t žko íci, nespo ítali jsme p ipravené KARTY. 
Zato víme do ista p esn , že nás opustilo 233 lízátkových panenek, na 
jejichž sukni kách jsme propagovali MOTTO: „Cho te do knihovny – 
duševní posilovny.“

Nutno dodat ješt  omluvu za uzav ení instituce ve st edu 7. 10. z d vodu 
celodenní výluky elektrické energie. Ostatn  výluky. N kolik týdn  se 
nad námi také vznášela hrozba p erušení provozu z d vodu závažné PO-
RUCHY TOPENÍ. Od 12. do 27. íjna jsme navzdory chladu a studeným 
radiátor m prožívali velmi horké chvíle. Zav eme knihovnu pro ve ejnost? 
Na jak dlouho? Na pár dní, i týdn ? A p jdeme my sami druhý den do 
práce? Našt stí se poda ilo dosáhnout fungujícího provizoria, s nímž snad 
p e káme zimu v teple a získáme as na p ípravu koncep ního ešení. Vel-
mi d kuji všem emeslník m, kte í bezodkladn  ve dny všední i sváte ní 
p iložili ruku k dílu. Rovn ž nutno zmínit, že také z izovatel – M sto Velké 
Mezi í í – se postavil ne ekané „radosti“ elem. O personálu a tená ích 
snášejících trp liv  notné nepohodlí nemluv . Je dobré v d t, že když vám 
te e do bot (nebo spousta litr  vody pod knihovnu a ne do topné soustavy) 
n kdo pom že. Sou asn  s t mito radovánkami jsme se dobrali také úpravy 
venkovních parapet  pod okny do zahrady. Ta zpropadená voda! Déš  
a mráz vykonaly své dílo zkázy a bylo nutno jejich ád ní zatrhnout tipec.

Jaksi mimod k ve víru t chto vzrušujících událostí byla ukon ena 
celorepubliková anketa KNIHA MÉHO SRDCE, s níž jsme po celou 
dobu jejího konání byli všem zájemc m nápomocni. Výsledky už znáte. 
Tedy jen pro po ádek: 1. místo Zden k Jirotka: Saturnin, 2.místo Božena 
N mcová: Babi ka, 3. místo Antoine de Saint-Exupéry: Malý princ.

as odvál také výstavu Výtvarného oboru Základní um lecké školy 
Velké Mezi í í nazvanou ERBENOVA KYTICE. Všechny reminiscence 
na poezii Karla Jaromíra byly fantastické. Každý znalec básnické sbírky 
Erbenovy musel být nadšen ponurostí, teskností a temnotou prezentova-
ných d l, což je pln  v souzn ní s básn mi. Více než 100 host , zajímavé 
post ehy v návšt vní knize a dokonce, by  to není chvályhodné a stalo se 
nám to ponejprv, zcizený obraz dokladují neoby ejnost výstavy.

Sto me pohled nás na b ehu toku asu stojících p ímo pod nohy, 
k sou asnosti. Do eho dnes vkládáme nad je? My tady tedy prožíváme 
údobí nejr zn jších výzev.

Tak kup íkladu práv  v tuto chvíli vyzýváme všechny individuální 
i kolektivní zájemce o p edstavení své tvorby v našich prostorech, a  
o sob  dají neprodlen  v d t. Práv  totiž sestavujeme VÝSTAVNÍ KA-
LENDÁ  na p íští rok. Net eba se ostýchat, ur it  dojdeme oboustrann  
výhodné domluvy. (Obra te se osobn  nebo telefonicky na editelku 
knihovny I. Va kovou.)

Jen tak mezi e í. I po mnoha m sících stále znovu a znovu bojujeme 
s tím, že n komu nedošla sluchu naše nová TELEFONNÍ ÍSLA, by  
byla opakovan  a r znorod  p edkládána ve ejnosti.

Tak tedy: editelna 566 781 900, sekretariát 566 781 901, kancelá  
566 781 902, p j ovna pro dosp lé 566 781 903, p j ovna pro d ti 
566 781 904, internetová studovna 566 781 905.

A ješt  jedno vyzvání provází naše dny. Nazváno bylo CO VÁS NE-
ZABIJE, TO NÁS POSÍLÍ!

O  jde? Prosíme uživatele našich služeb o dodržování dvou základních 
ustanovení knihovního ádu: Každý tená  je povinen mít sv j tená ský 
pr kaz! Uživatel nesmí výp j ky poskytovat dalším osobám! Apelujeme 
otázkou: Chodí na jeden tená ský pr kaz více len  rodiny? Žádáme 
nápravu: Vypl te každému p ihlášku a uhra te registra ní poplatek! Nez -
stali jsme též dlužni vysv tlení, pro  je registrace každého tená e d ležitá: 
Ro ní registra ní poplatky vás nezatíží víc, než koup  dvou knih (100 K  
dosp lí a 70 K  d ti do 15 let, studenti i d chodci). Jejich úhradou získáváte 
právo na využívání mnoha dalších služeb. Neztratíte p ehled o tom, co máte 
p j eno. Budete stoprocentn  ru it za své výp j ky. P edejdete komplika-
cím s upomínkami a ztrátami. Nebudete se dopoušt t porušování knihovní-
ho ádu. V neposlední ad  je po et tená  pro knihovnu zásadním statis-
tickým ukazatelem a od p íštího roku nebudeme stávající postup tolerovat.

Pokud chcete zvolit elegantní ešení tohoto nešvaru, jsme p ipraveni 
vyjít vám v ústrety. Nabízíme po ízení netradi ní váno ní mali kosti. 
DÁRKOVÝM POUKAZEM s uhrazeným registra ním poplatkem 
vystaveným na jméno obdarovaného pot šíte pod strome kem ty leny 
rodiny a p átele, kterým nyní p j ujete sv j tená ský pr kaz. P ipravili 
jsme obálku, v níž vedle dárkového poukazu díky vám naleznou p ihlášku 
tená e a informaci o našich službách. A nejen to! Každý dárkový pou-

kaz postoupí do lednového slosování o jednu ze t í knih Velké Mezi í í 
v zrcadle d jin! Malá pozornost eká i na vás.

Poslední výzva t chto dní se tý e našeho tradi ního VÁNO NÍHO 
RECEPTÁ E. No vždy  víte, milé dámy, každý rok po celý prosinec na 
výp j ním pultu pro dosp lé nacházíte líste ky s návody, kterak stvo it tu 
i onu laskominu. Nechcete p isp t svojí troškou do mlýna? Te  je na to as. 

P inesete-li nám na papírku váš oblíbený postup, inspirujeme se navzájem.
Zkrátka jsme nyní na pomezí slovy R. Fulghuma: as vymýšlet nové 

v ci a as uvád t je v innost.
Vrátíme-li se však k citátu z prvních ádk , potom nám zbývá nad 

ekou pohled do mlžného oparu, v n mž se ukrývá tajemné neznámo 
našich zít k . N co málo však z mlhy vystupuje. Alespo  myslíme, že 
víme jistojist , kdy nás zde nenajdete. Parafrází našeho motta íkám: 
Necho te do knihovny – duševní posilovny na samém sklonku roku. 
Z d vodu erpání dovolené ukon íme letošní provoz v pátek 18. pro-
since 2009. Znovu vás rádi p ivítáme v novém roce o pond lku 4. ledna 
2010. Avšak p át vám t mito ádky v rozpuku listopadu hezkých svátk , 
pokládala bych za zh v ilost. Pak tedy nutno ukon it lánek jinak. Což 
tak t etí nad asové moudro o ase: as letí, zvykli jsme si íkat. as však 
není, pohybujeme se my. (Talmud) Tak se v ne ase p edváno ního asu 
zase tolik neže te, a  si n co neuženete! A na tenou!    Ivana Va ková

M stská knihovna upozor uje



íslo 43 2. prosince 2009 strana 7

Blahop ání

LOUTKOVÁ P EDSTAVENÍ

DIVADELNÍ SEZONA
JUPITER CLUBU

DIVADELNÍ SEZONA JARO 2010

SPOLE ENSKÁ KRONIKA KINO JUPITER CLUB
PROSINEC 2009

Pod kování

Vzpomínky

Program kina najdete na www.jupiterclub.cz  Prodej vstupenek pouze 
vždy hodinu p ed za átkem p edstavení.  Zm na pro gra mu vyhrazena.

Vlastiv dná a genealogická spole nost
Ob anské sdružení p i Jupiter clubu Velké Mezi í í

Plán p ednášek na II. pololetí r. 2009
Den: úterý ve 14.30 hodin Místo: JC, vestibul kina

 8. 12. p ednáška Historie rybníká ství na okrese Ž ár Ing. Ján Regenda
15. 12. p ednáška Živý Betlém v M ín  Mgr. Old ich Hnízdil

Zm na programu vyhrazena!

Programové odd lení Jupiter clubu oznamuje, že druhé p edstavení diva-
delní sezony 2009 – 2010 pro skupinu O (platí pouze pro p edplatné) Horác-
kého divadla v Jihlav  se uskute ní ve st edu 2. prosince 2009 od 19 hodin
William Shakespeare

P eklad Martin Hilský
Odjezd od Jupiter clubu v 18 hodin. Prosíme, p ij te v as.           -prog-

St eda 10. února v 19.30 hodin
AGENTURA ADF

Život je pot eba žít naplno a nikdy není pozd  ho zm nit.
Hrají: Simona Stašová
Jednotlivé vstupné: 260 K
Rezervace permanentek od 11. listopadu 2009
Rezervace na tel. ísle, 566 782 004, 566 782 001 nebo na programovém 
odd lení JC. Zm na programu vyhrazena!

Komické drama p ti žen (z nichž dv  hrají muži), kterým tragicky po-
znamenal život jeden muž.
Hrají: Bára Seidlová, Daniela Zbytovská, Nikola Zbytovská,
Michal Bumbálek/Pavel Zatloukal, Tomáš Sýkora/Barin Tichý
Jednotlivé vstupné: 260 K
St eda 19. kv tna 2010 v 19.30 hodin
AGENTURA ADF

Divadlo je bordel a náš úkol je vyhovovat obecenstvu. Poskytovat mu 
vzrušení a senzace, za které jsou lidi ochotni zaplatit u kasy… Vím, co 
je to divadlo. Fabrika na vzrušení – takto vidí milované divadlo prot elý 
inspicient Oskar.
Hrají: Jitka van arová, Ladislav Mrkvi ka/Vladimír Kratina,
David Matásek, Kate ina Hrachovcová – Her íková a další
Jednotlivé vstupné: 260 K
St eda 14. dubna 2010 v 19.30 hodin
DIVADLO MALÉHRY

P íb h dvou komparsist  komentující situace a nové vztahy mezi leny 
 lmového štábu, hereckými hv zdami a místními venkovany se odehrává 

v malém irském m ste ku, kde je klid narušen hollywoodskou  lmovou 
produkcí, která se rozhodla využít jak místních lokací, tak místních oby-
vatel k nato ení amerického velko  lmu. Co to ud lá se dv ma oby ejnými 
chlapíky, když se náhle dostanou do sv ta pen z a slávy?
Hrají: Radek Holub a Miroslav Vladyka
Jednotlivé vstupné: 260 K
B ezen 2010 – termín bude up esn n
DIVADLO PALACE

Loutkové divadlo pro d ti a rodi e. Vstupné: 35 K .
Rezervace vstupenek na tel. 566 782 004, 566 782 005, program. odd lení JC.
Rezervované vstupenky je nutné vyzvednout do pátku p ed termínem 
loutkového divadla. Výjimka v sobotu (a to po p edchozí tel. domluv ) 
nejpozd ji do 14.45 hodin. Poté budou vstupenky dány do volného prodeje.

Jupiter club, s. r. o., Velké Mezi í í po ádá 
v sobotu 5. a 19. prosince 2009 od 15 hodin
na malé scén  loutkové divadlo s názvem

St eda 13. ledna 2010 v 19.30 hodin
Divadlo Palace

P íb h, který na první pohled vypráví o velmi ne ekaném a netypickém man-
želském trojúhelníku, je však p i hlubším pohledu p edevším „n žn  moudrým 
p íb hem“ o lásce, bláznovství a moudrosti, i o moudrém bláznovství z lásky.
Hrají: Lukáš Vaculík, Ivana Jirešová, Hynek ermák
Jednotlivé vstupné: 240 K

Cena permanentky 900 K  a 800 K

Marie Zezulová
z Hrbova
5. prosince 2009 má ten slavný den, 
p ece 80 slaví jen.
Mami ko,
Ty jsi naše srdí ko,
d kujeme za vychování,
Tv j život byl prací napln n,
proto p ejeme trochu zdraví ka,
a  má radost naše mami ka.

P ejí d ti Mirek, Majka a Jirka 
s rodinami.

Dne 3. 12. 2009 vzpomeneme 
10. výro í úmrtí pana
Josefa Šandery
z Oslavice.

S láskou vzpomíná  manželka 
s rodinou.

To, že as rány hojí, 
je jen pouhé zdání. 
V srdci stále bude bolest 
a tiché vzpomínání. 
Dne 4. prosince 2009 to budou 
t i roky, kdy nás navždy opustila 
paní 
Marie imerová.

Vzpomínají manžel
a d ti s rodinami. 

Maminky neumírají,
maminky jenom usínají,
aby se každé ráno probouzely
ve vzpomínkách svých d tí.
Dne 7. prosince 2009 uctíme tichou 
vzpomínkou 5. výro í úmrtí naší 
maminky a babi ky, paní
Marie Jašové
z Velkého Mezi í í.

S láskou vzpomínají dcery Jana, 
Alena, Jaroslava

a Marie s rodinami. 
Tentýž den je zárove  p ipomínkou 
32. výro í úmrtí její maminky 
a naší milé babi ky, paní
Anny Bílkové
z Velkého Mezi í í.

Vzhledem k havarijnímu stavu strom  v bývalé školní zahrad  v obci 
Hrbov jsme byli nuceni i p es výraznou estetickou ztrátu p istoupit 
k jejich skácení.

Kácení samotné provád l 
Libor Ku era st. z Velkého 
Mezi í í, jemuž bychom 
touto cestou cht li pod ko-
vat. S profesionalitou jemu 
vlastní se zhostil svého 
úkolu dokonale i p es rizika 
s tím spojená. Velký dík pa-
t í též Janu Pavelcovi ml., 
který po všechny dny t chto 
prací byl rovn ž ochoten 
nezištn  pomoci.
Dále d kujeme Ludmile 
Ku erové a Ji ímu er-
nému z VM, jakož i Mi-
roslavu Bukovi z Hrbova, 
bez jejichž pomoci by celá 
akce nemohla zdárn  pro-
b hnout.

Dana A. Cejnková
s partnerem

V úterý 1. 12. 2009 oslavila 60 let 
naše manželka, maminka a babi -
ka, paní
Miluška Chlubnová
ze Stránecké Zho e.

Do dalších let jí p ejí
hodn  zdraví, št stí

a osobní spokojenosti manžel, d ti 
a vnou átka. 

Váno ní strom spln ných p ání
V letošním roce bude Váno ní strom spln ných p ání v Jupiter 
clubu.

Všichni, kte í cht jí ud lat radost nejenom sob  a svým 
blízkým, mohou od st edy 2. prosince 2009 navštívit 

programové odd lení v Jupiter clubu (I. patro), vybrat 
si p ání ko a zakoupením dárku splnit váno ní 
p ání d tí z D tského st ediska v B ezejci.
V íme, že tuto akci podpo íte a bude stejn  úsp šná 
jako v minulých letech. Váno ní p ání m žete splnit 
nejpozd ji do 14. 12. 2009.

Programové odd lení Jupiter clubu 

Jazykový den na ZŠ Oslavická Velké Mezi í í
Dne 19. 11. 2009 prob hl na Základní škole Oslavická jazykový den. 

Výuka jazyk  probíhala zábavnou formou ve ty ech jazykových dílnách. 
Dílnu eštiny, angli tiny, n m iny a ruštiny p ipravili u itelé II. stup-
n  ZŠ.                                                Text a foto: Mgr. Ivana Hladíková

Nahá  z Vyso iny
(Pokra ování ze strany 2.)

Doba p ípravy: 30 minut, doba va ení: 60 minut, pro 4 osoby.
Pod lechtivým názvem se skrývá vep ový závitek, který je p e-

kvapiv  pln ný op t vep ovým masem, pro zm nu ovšem pomletým. 
Nemusíte se ale obávat, že by chu  tohoto pokrmu byla nudná i 
snad dokonce „nahatá“. Smetana s ko ením v nádivce se o báje ný 
gastronomický zážitek zaru en  postará! 

Suroviny: 600 g vep ové kýty, 200 g vep ové plece, 100 ml smetany, 
kmín, sladká paprika, s l, 60 g vep ového sádla, 200 ml vývaru 

Postup: Vep ovou kýtu ot eme vlhkým ubrouskem, p es vlákno ji na-
krájíme na 4 tenké plátky, které dob e naklepeme a osolíme. Vep ovou 
plec spole n  s kmínem pomeleme na strojku, osolíme, p idáme mletou 
papriku, smetanu a dob e promícháme. Nádivku rozd líme na osm díl . 
Na p ipravené plátky kýty dáme vždy dv  dávky nápln , které klademe co 
nejblíže k okraj m tak, abychom je mohli dob e sto it proti sob  ke st edu 
plátku. Takto p ipravené „nahá e“ vložíme do sádlem vymazané nádoby 
t sn  vedle sebe, aby p i pe ení z stal zachován jejich tvar. V rozpálené 
troub  je zapékáme asi 5 minut p i 250 °C, potom zmírníme na 180 °C, 
maso podlijeme vývarem a pe eme dozlatova. V pr b hu pe ení maso 

obrátíme. Pr b žn  poléváme vy-
pe enou š ávou a podle pot eby 
podléváme vývarem. 

P íloha: va ené brambory, 
bramborové placky, bramborá -
ky, bramborové knedlíky, saláty 
z erstvé nebo nakládané zeleniny 

Zdroj:
http://www.czechspecials.cz/

 Nahá  z Vyso iny
Foto: Iva Horká

Pátek 4. v 18 hodin
VZH RU DO OBLAK
Vzh ru do oblak je p íb h o 78letém prodejci balónk  Carlovi Fredrick-
senovi, který si kone n  splní celoživotní sen o dobrodružstvích, když na 
sv j domek p iváže tisíce balónk  a odletí s ním do divo iny Jižní Ame-
riky. Až p íliš pozd  ale zjistí, že se k n mu potají p ipojil i p vodce jeho 
nejhorších no ních m r: nadšený osmiletý pr zkumník divo iny jménem 
Russell. Animovaný rodinný  lm. eský dabing. Mládeži p ístupný.
Vstupné: 70, 72 K  102 minut
St eda 9. v 19.30 hodin
DISTRICT 9
Tady nejste vítáni.
P ed více než dvaceti lety došlo k prvnímu kontaktu mimozemské 
civilizace s lidstvem. Lidé o ekávali d sivou bitvu nebo významný 
technologický pokrok. Nedošlo ani k jednomu. Mimozemš ané byli 
uprchlíky z vlastní planety. Stvo ení byla ubytována v nouzových do-
movech v jihoafrickém Okrsku 9 (District 9), zatímco se státy celého 
sv ta dohadovaly, co a jak dál. Te  všem dochází trp livost. Režie: N. 
Blomkamp. V hlavní roli S. Copley, J. Cope, N. Bolttová, S. Strikeová, 
E. Mkandawie. Ak ní sci-   thriller USA. P vodní zn ní, eské titulky. 
Mládeži p ístupný od 15 let.
Vstupné: 67, 69 K  112 minut
Pátek 11. v 18 hodin, sobota 12. v 19.30 hodin
A  ŽIJÍ RYTÍ I!
Dobrodružná historická komedie R. Hrají: D. Pracha , D. Mesároš, T. 
Vo íšková, I. Korolová, Š. Krti ka, J. Komínek. Mládeži p ístupný.
Vstupné: 65, 67 K  109 minut
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AKCE JUPITER CLUBU 2009

Jupiter club, s. r. o., Velké Mezi í í si vás dovoluje pozvat na

výstavu obraz

Honební spole enstvo Lhotky zve své leny na

Nevíte ješt , co koupit pod strome ek svým nejbližším? Zkuste je pot šit 
permanentkou na ty i divadelní p edstavení v Jupiter clubu.
Cena permanentky je 900 a 800 K .
Bližší informace na stran  7 nebo na tel. . 566 782 001, 566 782 004.

v pátek 4. prosince 2009 v 18 h do KD Lhotky.  -po -

Pavly Kamanové
Jarmily Dvo ákové
(sestry Rozmarinovy)

Jupiter club, s. r. o., Velké Mezi í í a kapela Stetson
si vás dovolují pozvat na tradi ní

aneb Vánoce se kvapem blíží.
Sobota 5. prosince 2009, velký sál Jupiter clubu
od 19.30 do 2 hodin.
S úvodními takty zazní váno ní písni ky,
po koncertní ásti budeme hrát k tanci a poslechu.
Vstupné v p edprodeji 100 K , na míst  120 K .
Rezervace vstupenek na programovém odd lení tel.:  66 782 005.
Protože v ten den roznáší dárky sv. Mikuláš, obdrží všichni návšt vníci, 
kte í p ijdou v as, dárky, jež jist  všechny pot ší. T šíme se na vás. 
Ob erstvení zajišt no.

St eda 9. prosince 2009 v 19.30 hodinSt eda 9. prosince 2009 v 19.30 hodin

P edváno ní koncertP edváno ní koncert

Otev eno do 3. 12. 2009
v prac. dny 8–16 hodin, ned le 29. 11. 9–12 hodin a 14–16 hodin.

aneb

eský svaz žen Velké Mezi í í
a

Jupiter club Velké Mezi í í
zvou na výstavu

Program:
Pond lí 14. prosince 

– ukázky pletení z papírového pedigu, modelování z hlíny (klienti 
D tského st ediska B ezejc)

Úterý 15. prosince
– zdobení váno ních perní k  (studenti St ední školy emesel a slu-

žeb VM)
– výroba drobné váno ní dekorace (SEV Ostr vek)
– ukázky pletení z papírového pedigu (klienti D tského st ediska 

B ezejc)
– výroba váno ních ozdob ze slámy (p. Špa ek)

St eda 16. prosince 
– prodej váno ních perní k  (p. Marková)
– zdobení váno ních perní k  (studenti St ední školy emesel a slu-

žeb VM)
– výroba drobné váno ní dekorace (SEV Ostr vek)
– modelování z hlíny (klienti D tského st ediska B ezejc) 
– výroba váno ních ozdob ze slámy (p. Špa ek)

Své práce vystavují: 
St edisko ekologické výchovy Ostr vek VM, Základní škola a Klub 
maminek Pavlínov, Mate ská a Základní škola Mostišt , St ední škola 
emesel a služeb VM, D m d tí a mládeže VM, Hotelová škola Sv tlá 

a Obchodní akademie VM, Domov pro seniory VM, Základní škola 
Tasov, D tské st edisko B ezejc, Delfín – VM (klub pro všechny), 
Základní škola Oslavice – školní družina, Mate ská škola Nad Plovár-
nou VM, Kv tiny Verunka, Mate ská škola echova VM, Základní 
škola speciální a praktická škola B ezejc, školní družina Velká Bíteš, 
Základní škola a Praktická škola VM, žáci ze školní družiny ZŠ Školní 
VM a žáci II. stupn  u . Št rbové

Vstupné dobrovolné
Pond lí 14. prosince

st eda 16. prosince 2009
velký sál Jupiter clubu, 10 – 18 hodin

Farní sbor eskobratrské církve evangelické
ve Velkém Mezi í í, U Sv tlé 24 – Hus v d m

zve na

renesan ní a barokní skladby (loutna, teorba, barokní kytara)
Ned le 6. prosince, 18 hodin

Možnost prohlídky velkého keramického betléma zhotoveného 
Ob anským sdružením Slepíši.

Vstupné dobrovolné.

M sto Velké Mezi í í a Jupiter club, s. r. o., vás zvou na

za posledních 120 let sportovního d ní ve Velkém Mezi í í.
Vestibul kina Jupiter club,

výstava potrvá do pátku 18. 12. 2009.

Váno ní koncert na zámku 
ve Velkém Mezi í í

Po ádá rodina Podstatzkých v ned li 13. prosince 2009 v 17 hodin

Program:
D tský p vecký sbor, Netín

Pod vedením Vladimíra a Martiny Sklená ových
Videoprojekce pr b hu první etapy rekonstrukce netínských 
varhan s odborným pr vodním slovem a zvukovou nahrávkou

Soubor Campagnuollo Barok Ancamble, Odry
Pod vedením Martina Jakubíka

Obsazení:
Soprán – Anna Sokolová
Hoboj – Alena Jest ebská

Housle – Samuel Mach, Jana Arátorová
Violoncello – Marie Jakubíková

Fagot – Michal Gemrot
Varhanní pozitiv – Martin Jakubík, um lecký vedoucí

Zvuk, sv tla a videoprojekce: MusicData Velké Mezi í í

Koncert se koná na vnit ním nádvo í velkomezi í ského zámku

Pro poslucha e je p ipraveno tradi ní teplé ob erstvení, které 
p ipravují studenti SŠ S Velké Mezi í í a bude podáváno 

po skon ení cca 75minutového programu.

Vstupné je dobrovolné, výt žek bude použit na rekonstrukci 
varhan v netínském kostele.

Jupiter club, s. r. o., Velké Mezi í í vás zve na

v ned li 20. prosince 2009 od 17.30 hodin
ve velkém sále Jupiter clubu.
Ú inkují: D tský p vecký sbor Sluní ko, Harmonie – 
O. Komárková, A. Svobodová; D tský p vecký sbor Slunko – 
J. Urbanová; Dramatický kroužek ZUŠ – Lea Fu íková; vokální 
skupina Sextet 6tet; žáci, u itelé a absolventi Základní um lecké 
školy Velké Mezi í í
Rezervace a prodej vstupenek od st edy 11. listopadu 2009
na tel. . 566 782 004, 566 782 005 nebo na prog. odd lení 
Jupiter clubu, 1. patro. 
Vstupné: 90 K

St eda 9. prosince 2009 v 19.30 hodin

P edváno ní koncert

Setkání pracovník  Pomocných provoz  Kablo,
které se koná 4. 12. 2009 od 14 hodin v restauraci U Vachtl .
Všichni jsou srde n  zváni.                                  -po -

Kamenice u Jihlavy 4. prosince 2009 v 17.30 hodin
Radostín nad Oslavou 6. prosince 2009 ve 14.15 hodin
M ín 6. prosince 2009 v 17 hodin
Výt žek z koncertu bude v nován Asociaci rodi  a p átel zdravotn  
postižených d tí v R, o. s., klub Velké Mezi í í na nový projekt muzi-
koterapie. Koncerty budou v kostele. 
Srde n  vás zveme. Ú inkují kytaristé, lekto i a hosté Školy um ní M ín.

 4. 12. Rokytnice
 5. 12. T ebí  – Bé ko
11. 12. Opatov
12. 12. Lipník
19. 12. Velká Bíteš

Asociaci rodi  a p átel zdravot-
n  postižených d tí Velké Mezi í í 
se v nuje volno- asovým aktivitám 
pro r zn  zdravotn  postižené d ti. 
O klub se starají samotní rodi e, od-
borníci z ad terapeut  a speciálních 
pedagog . D tem pomáhají speci-
ální metody: Arteterapie využívá 
výtvarného projevu lov ka. Pomá-
há d tem uvol ovat nap tí, úzkost 
a strach. Hipoterapie je komplexní 
multidisciplinární rehabilita ní me-
toda, využívající kon  pro lé ebné 
ú ely. Canisteterapie je metoda 
využívající kontaktu psa, rozvíjí se 
citová, pohybová a rozumová oblast 
postiženého dít te. Muzikoterapie 
rozvíjí soust ed nost, vnímání 
okolí, fantazii, emo ní prožívání, 

Co je muzikoterapie?
smysl pro rytmus a správné dýchání 
d tí. Zmír uje fyzickou bolest, psy-
chická traumata, pomáhá zmírn ní 
stresu, uvol uje a navozuje pocit 
št stí.

Metodu muzikoterapií budeme 
uvád t do praxe v lednu 2010. 
Pomozte naším postiženým d tem 
svojí podporou na Adventním kon-
cert  Školy um ní 6. prosince 2009 
v M ín , ze kterého bude výt žek 
použit na lé ebnou metodu muziko-
terapií. Srde n  vás zveme. 

Za organiza ní tým Adventního 
koncertu v M ín : Jitka Paca-
lová, statutární zástupce Asoci-
ace, www.asociacevm.cz, Pavla 
Krejzlová, p edseda Školy um ní 
M ín, www.sum-merin.cz

24. prosince 2009 ve 14 hodin
u kostela sv. Jakuba v Osové Bítýšce
26. prosince 2009 ve 14 hodin
u kaple sv. Antonína v Ronov
P ij te si zazpívat koledy, pozdravit se
s p áteli a spole n  vstoupit do doby váno ní.  www.osovabityska.cz

„Gloria in excelsis Deo.“ Lk 2, 14
P ijm te srde né pozvání na

AKCE VE LHOTKÁCH

5. 12. 2009, KD Lhotky

Sbor dobrovolných hasi  ve Velkém Mezi í í vás zve na

Tradi ní váno ní bál,
který se uskute ní 25. prosince 2009 v sále hasi ské zbrojnice. 
K tanci a poslechu hraje skupina MARATON. 
Za átek je ve 20 hodin. Ob erstvení a to ené pivo zajišt no. 
P edprodej vstupenek od 20. 11. 2009. Informace na tel. 736 158 435
Srde n  zvou po adatelé

Vstupné 300 K , 250 K ,Vstupné 300 K , 250 K ,
vyzvedn te sivyzvedn te si
zamluvené vstupenkyzamluvené vstupenky

Vstupné 300 K , 250 K ,
vyzvedn te si
zamluvené vstupenky
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HÁZENÁ – MLÁDEŽ

BOWLINGLIGA JEDNOTLIVCI

ŠACHY

BOWLINGLIGA

HOKEJ MLÁDEŽ

VOLEJBALOVÝ TURNAJ
VE EJNÉ BRUSLENÍ

Dorost
HHK VM – SHK Hodonín 5:5
Jeden z nejlepších zápas  odehrálo 
naše nemocemi a zran ními oslabe-
né mužstvo (na páte ním tréninku 
se vážn  zranil kapitán a nejlepší 
hrá  mužstva Lukáš Smejkal). 
Zpo átku prohrávalo 0:3 a 3:5, ale 
vždy dokázalo vyrovnat. Na záv r 
zápasu trenér Št pánek poslal hrá e 
v šesti bez branká e a tento tah mu 
vyšel. Zklamaní hrá i Hodonína 
tak odjížd li z našeho ledu pouze 
s jedním bodem. Mužstvo hrálo 
v sestav : Hladík, Matoušek – Vi-
dlák, Št pánek, Krej í, Salaš – Bu-
rian P. Burian V., Beránek, Jakeš, 
Špa ek, Kou il a Krej ová.       -js-

Mladší žáci
HC Šternberk – HHK VM 1:7 
(1:2, 0:2, 0:3)
Branky: 2 Strnad, 2 Myná , 2 Slabý, 
Tichý. Asistence: 2 Tlapák, 2 Slabý, 
Kampas F., Šilpoch.
Sestava HHK: Juda J. – Smažil, 
Jurá ek, Kampas F., Bezák – Tichý, 
Strnad, Tlapák – Šilpoch, Slabý, 
Myná  – Kapusta. Vylou ení: 1:2. 
Využití: 0:0, v oslabení: 0:1. Zásahy 
branká : 34:19. Divák : 35.

Starší žáci:
HC Horní Benešov – HHK VM 
6:3 (1:0, 3:0, 2:3)

Branky: Smejkal, Kampas M., 
Sladký. Asistence: Kejda. Sestava 
HHK: Vitešník – Ku era, Kej-
da, Sladký, Kampas M., Bernat, 
Smejkal, Marešová, Fiala, Lainka, 
Kampas J., Crha. Divák : 40.
Program: 5. 12. 2009 10.00 HHK 
ml. žáci – HK Krom íž; 12.00 HHK 
st. žáci – HC eský T šín  -hhk-

Krajská liga Vyso iny
3. t ída

H H K V M A –  HC L e de  
n. Sáz. A 4:3 (0:0, 2:2, 2:1)
Branky: 2× Pit ík R., Kroutil R., 
Pacal L. Sestava: Svoboda I. – Paták 
D., Pražák M., Havliš M., Pit ík R., 
Kroutil R., Pacal L.
HHK VM B – HC Lede  n. Sáz. 
B 3:6 (0:2, 2:3, 1:1)
Branky: 2× Barák M., Kr za M. 
Sestava: Tlapáková L. – Kr za 
M., Barák M., Bíbr A., Šandera L., 
T eštík F., Ambrož F.

4. t ída
HHK VM – HC Lede  n. Sáz. 4:3 
(2:0, 1:1, 1:2)
Branky: 2× Úlovec J., Budín N., 
Juda M. Asistence: Karásek L., Juda 
M., Dundálek D. Sestava: Svoboda 
I. – Dundálek D., epa V., Juda 
M., Novotný, Janoušek P., Úlovec 
J., Zeisel L., Bá a M., Karásek L., 
Nev ný O., Budín N.             -zú-

Mikulášský turnaj v Jihlav
Tato tradi ní sportovn -spole en-
ská akce se navzdory svému názvu 
konala již v listopadu, a to v so-
botu osmadvacátého. V refektá i 
(n kdejší klášterní jídeln ) hotelu 
Gustav Mahler na K ížové ulici se 
sešlo 83 ú astník , krom  nich sem 
ovšem dostavili také další hosté – 
diváci a doprovod.
Z Velkého Mezi í í p ijelo dev t 
zájemc , z toho osm hrá  a jeden 
divák. Vedle vyznava  královské 
hry z kraje Vyso ina se objevili 
nejen borci z jiných ástí Moravy, 
ale také z ech a z Rakouska.
Po adatelem byla krajská pobo ka 
ODS ve spolupráci s jihlavskými 
šachovými kluby (Gambit a Gordic 
+ Sokol Bed ichov). Pro návšt vní-
ky organizáto i p ichystali vítané 
ob erstvení a rovn ž v cné ceny 
od sponzor .
Kone né po adí nejlepších po 
devíti kolech na 2×10 minut:
 1. Josef Kratochvíl Velké Mezi í í/ŠK Caissa T ebí  

8 b./50,5/39,5
 2. Vlastimil Piza Jihlava 7 b./56,5/43,5
 3. Karel Vašut Ž ár n. Sáz. 7 b./55,0/43,0
 4. Jan Do ekal Znojmo 7 b./46,0/35,0
 5. Roman Vincze Jihlava 6,5 b./52,5/40,5

 6. Michal B loušek Sv tlá n. Sáz. 
6,5 b./50,5/40,0

 7. Tomáš Popper FIMA SOB 6,5 b./49,5/39,0
 8. Filip Vala Havl. Brod 6,5 b./48,5/38,5
 9. Martin Královský ( jak ideální p íjmení pro 

šachistu!…) FIMA SOB 6,5 b./47,0/39,0
10. Lubomír Šilar Pardubice-Polabiny 

6 b./50,0/39,0
Umíst ní dalších hrá  z VM 
a okolí:
25. Bárta 5,5 b. – 26. Mrazík (jako 
jediný dokázal p ekvapiv  porazit 
pozd jšího vít ze!) 5 b. – 32. tve-
rá ek 5 b. – 41. Ku era (Mostišt ) 
5 b. – 52. Pa il 4 b. – 54. Dvo ák 
Jos. (M ín) 4 b. – 68. Dvo ák D. 
(M ín) 3 b.
Suverénním vít zem se tedy stal 
velkomezi í ský odchovanec Josef 
Kratochvíl, jenž je kmenovým le-
nem klubu Caissa T ebí  a hostuje 
i za tým Gordic Jihlava v 1. šachové 
lize R. Zcela nedávno vyhrál velký 
turnaj v Harrachov . Co je ovšem 
velkým paradoxem: jde o teprve 
sedmnáctiletého juniora!! Zasluhuje 
obdiv, uznání a velkou pochvalu; 
stejn  tak ovšem i jeho jedenáctiletý 
bratr Vít, který se erstv  stal suve-
rénním vít zem P eboru Moravy 
a Slezska v kategorii žák  do 12 
let (hotel Moskva ve Zlín , podzim 
2009). Komu est, tomu est!    -vp-

XII. ro ník 
Pramínek Cup Pardubice

Ve dnech 13.–15. listopadu odehráli 
za ínající házenká i a házenká ky 
souboje o putovní pohár editelky 
Základní školy Pardubice-Dubina. 
Dvanáct družstev p ijelo tentokrát 
do m sta perník , aby ukázalo, co 
nejmladší hrá i a hrá ky um jí. 
A nebylo toho málo. N kte í opravdu 
docela slušn  ovládali tuto hru a byla 
radost se na n  dívat. Samoz ejm  
p evládala nezkušenost, ale tu ú ast-
níci nahrazovali bojovností a zapále-
ním pro hru. Nejlépe se vedlo hrá -
kám z Plzn , které bez jediné prohry 
turnaj vyhrály. Ostatní už n jakou 
tu prohru utrp li a tak se pod lili 
o ostatní místa. Na Pramínek p išli 
na erpat nové zkušenosti, které se 
budou ur it  v dalších sportovních 
aktivitách hodit. Velkomezi í ský 
celek se umístil na p kném 5. míst  
se ziskem dvanácti bod , odm nu 
pro nejlepší hrá ku týmu p evzala 
p i slavnostním vyhlášení „strážky-
n  svatyn “ Jarmila Šabacká.
D kujeme rodi m za zajišt ní 
dopravy a zejména za hlasitou pod-
poru, která len m týmu zvedala 

po celou dobu turnaje sebev domí.
Výsledky:

Sokol a DDM VM – DHC Plze  
0:7, – Lede  nad Sázavou 2:10, –  
Bohunice (chlapci) 2:8, – Kobylisy 
A 1:4, – Ivanka p i Dunaji 3:2, – 
Pardubice 5:4, – Havlí k v Brod 
A 1:2, – Protivín 2:0, – Kobylisy B 
7:3, – Háje 18:0, – Havlí k v Brod 
B 11:0.

Po adí:
 1. DHC Plze  101:15 22
 2. Lede  nad Sázavou 101:30 20
 3. Bohunice (chlapci) 108:48 18
 4. Kobylisy A  92:39 16
 5. Sokol a DDM VM  52:40 12
 6. Ivanka pri Dunaji  57:50 10
 7. Pardubice  66:63  9
 8. Havlí k v Brod A  45:49  9
 9. Protivín  47:58  8
10. Kobylisy B  42:86  6
11. Háje  13:123  2
12. Havlí k v Brod B   8:128  0
Hráli: Šabacká Jarmila – Zezulová 
Denisa (19), Pavlí ková Tereza 
(16), Singerová Klára (11), Buchta 
Dominik (5), Buchtová Eliška (1), 
Pacalová Lenka, Bíbrová Daniela. 
Trenérka Ilona Závišková.

Text a foto: -záv-

Dálkové pochody na Velkomezi í sku
Historie dálkových pochod  za íná na ja e roku 1966, kdy se uskute nil 

1. ro ník pochodu Praha-Pr ice. Po celé republice potom postupn  p i-
bývalo startovních p íležitostí a po ty ú astník  šly do tisíc . (Pr ický 
rekord byl 14. 5. 1977, a to 32 568 turist .)

Po roce 1970 za aly svým skromným podílem vznikat pochody i na 
Velkomezi í sku. Nem ly sice celostátní v hlas, ale aspo  solidní regio-
nální významnost, a tak si nezaslouží, aby z staly zapomenuty, by  t eba 
už zanikly. P ipomenu n které z nich, nebo  jsem v té dob  p ed 30 roky 
také pat il k jejich aktivním ú astník m.

Co se rozumí pod pojmem pochody? P ekonání delší vzdálenosti 
pomalou i rychlou ch zí, p ípadn  b hem – 50 a více km – jsou dál-
kové pochody (chodí se i stovky), kratší jsou turistické. Po prezentaci 
a zaplacení ú astnického poplatku se podle mapky a popisu trati prošlo 
n kolika kontrolními stanovišti s ob erstvením. V cíli se nem il as 
ani neur ovalo po adí, za odm nu býval diplom (pam tní list) a jenom 
n kde ješt  n co navíc.

Turistika jako taková ani její náro ná forma v podob  dálkových po-
chod  nikdy nezískala oblibu a publicitu velkých sport , p estože v 70. 
letech minulého století zažívala sv j masový rozmach. Avšak každá v c 
asem zevšední a pozd ji jsme byli sv dky útlumu organizovaných DP 

a poklesu zájmu o delší trasy (kolik odvážných nyní chodí 50 km?). Hlavn  
mládež dnes t žko hledá cestu k „dálkoplaz m“, je to už spíš záležitost 
staršího i d chodcovského v ku.

Ve vý tu dálkových pochod  Velkomezi í ska nelze za ít jinak než 
M ínskou padesátkou. Ta se koná od roku 1972 až dosud v první polovin  
ervna pod po adatelstvím oddílu turistiky (nyní Klubu eských turist ) 

TJ Jiskra M ín. Startuje se z fotbalového h išt  st ídav  n kolika sm ry 
a délkami tras (p es Pustinu, Stráneckou Zho , Frank v Zho ec, Uh ínov, 
Baliny, Velké Mezi í í, Mostišt , p ehradu, Strážnou horu, Olší n. Oslavou, 
údolí Peklo, Krásn ves, Zadní Zho ec, D dkovskou horu, Chroustovský 
kopec, ernou, Blízkov, kolem rybníka Ne as, Jest ábec, Prchal, p es 
Geršov, Pavlínov, Mezi í ko a zasahuje i na T ebí sko a Jihlavsko).

Údolím Bílého potoka se chodívalo za átkem zá í od roku 1975 ze 
sokolovny TJ Spartak Velká Bíteš, po adatelem byla ZO Soc. svazu mlá-
deže. Pochod vedl sm rem K oví, Vlkov, p es území okresu Brno-venkov 
(Veverská Bítýška) a zp t.

Memoriál Jindry Nová ka, pozd ji nazvaný Velkomezi í ský vejšlap, 
po ádal od roku 1977 v polovin  kv tna celozávodní výbor SSM Kablo 
Velké Mezi í í – p es Lhotky, Kúsky, Jablo ov, Tasov atd. a zp t od výletní 
restaurace Letná. Zde jsem v r. 1989 obdržel krom  medaile i knihu jako 
v cnou cenu pro nejstaršího ú astníka na nejdelší trati. 24. 2. 1990 jsem 
ve VM také absolvoval trasu 6 km v akci Cestou necestou (od koupališt , 
Balinské údolí, Oslavice).

Úpln  mladým je Víde ský pochod. Od roku 1998 je po ádán ve 
druhé polovin  ervna místním sborem dobrovolných hasi  a svazem 
žen r zn  po okolí – údolí Peklo, kopec Hora, Olší n. Oslavou, p ehrada, 
Mostišt , Bory, Cyrilov, Radenice, Lavi ky, Závist, Netínský rybník 
(v délkách ke 20 km).

Vrátím-li se zp t do minulosti, stojí za p ipomenutí skute nost, že p es 
Velkomezi í sko p ešel dálkový etapový pochod Putování jihomoravským 
krajem, a to 7. 7. 1979 první etapa ze Ž áru n. Sázavou p es Radostín 
n. Oslavou, údolí Peklo, Olší n. Oslavou, p ehradu a Mostišt  do Velkého 
Mezi í í a druhý den z VM p es Lhotky, Sviny, O echov, Ronov, Jablo ov, 
Tasov atd. do Nám št  n. Oslavou.

Na území Velkomezi í ska zasahovala nap . i Budišovská padesátka 
(Nesm , Velké Mezi í í, Baliny).

P ipomenout je t eba také každoro ní akci (K T M ín) Silvestrovský 
hv zdicový výstup (odkudkoli) na D dkovskou horu, kde se vítá nový rok.

Velkomezi í sko se zapsalo také do historie z ejm  nejslavn jšího 
pochodu Jede Kudrna okolo Brna. Podle lidové písni ky stejného názvu 
rozvážel kolomazník Kudrna své výrobky na traka i nejen po okolí Brna, 
ale až do c. k. Vídn . Proto brn nští organizáto i upo ádali ve spolupráce 
se ZO SSM a ZO SŽ Víde  16. 6. 1982 dálkový pochod Jede Kudrna na 
vandr do Vídn  (z Brna p es Velkou Bíteš, O echov a Kozlov) 60 km – 
p ed Vídní závora s pasovou kontrolou (m ení obvodu pasu), poslední t i 
metry p evoz traka em; o rok pozd ji 11. 6. 1983 se šlo 66 km z Ivan ic 
do Vídn  od Nám št  n. Osl. p es Velké Mezi í í a Mostišt  – vždy se 
potom v místím kulturním dom  konaly veselé Kudrnovské bály. Úsp šní 
akté i získali titul „Superkudrna“ a „Zaslóžilé Víde ák“. 

(Pokra ování p íšt .)

  1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo Celkem Pr m r  Body
 1. Nápoje 3797 3743 3822 3627 3684 18673 311,22 90
 2. Stavebniny 3735 3800 3788 3753 3835 18911 315,18 83
 3. Ja68ger 3880 3484 3689 3704 3596 18353 305,88 82
 4. RIVERBOWLING 3579 3736 3722 3579 3641 18257 304,28 81
 5. HB 3514 3488 3470 3520 3261 17253 287,55 72
 6. Kalíšká i 3553 3652 3814 3653 3700 18372 306,20 68
 7. Technické služby 3571 3654 3489 3294 3498 17506 291,77 60
 8. Zelenina 3628 3548 3276 3498 3469 17419 290,32 54
 9. K2 3492 3508 3398 3404 3430 17232 287,20 48
10. Draka 3631 3333 3345 2200 3293 15802 282,18 48
11. Agrocentrum 3269 3344 3034 3427 3146 16220 270,33 33
12. VIKI 3158 3434 2976 3118 3213 15899 264,98 32
13. AOS FALCO 3211 3278 2952 3141 3228 15810 263,50 30

V sobotu 7. 11. 2009 se v hale TJ 
Spartak Velká Bíteš uskute nil již 
2. ro ník podzimního turnaje ve vo-
lejbale smíšených družstev. Turnaje 
po ádané volejbalovým oddílem TJ 
Spartak se za ínají t šit velké obli-
b  a ú astní se jich jak místní, tak 
i družstva z blízkého i vzdálen jšího 
okolí. Tentokráte bylo p ihlášeno 10 
tým , ale nakonec p ijelo „jen“ 9.
Družstva byla losem rozd lena do 
2 skupin a za alo líté klání pod 
vysokou sítí. Po ukon ení zápas  
ve skupinách se hrálo o kone né 
po adí na prvních ty ech místech. 
Do souboje o 3. místo se kvali  ko-
valo družstvo hrá  ze Stanoviš  
a Velké Bíteše – Tullamore (ve slo-
žení Gábina ermáková, Renata 
Kva uchová, Viktor Procházka, 
Milan K íž, Tomáš Smutný a Petr 
Sv tlík) a družstvo mladých hrá  
ze Slavkova u Brna. O první místo 
svedla souboj družstva z Byst ice 
(tým Smajlík ) a z Ostrova ic.
V kone ném po adí obhájilo první 
místo družstvo Smajlík  z Byst ice, 
na druhém míst  se umístil tým 
z Ostrova ic a t etí místo obsadil 
tým ze Slavkova u Brna. Tato druž-
stva si rozd lila ceny v nované 
sponzory turnaje, kte í mají velký 
podíl na propagaci sportu v našem 
m st , za což jim pat í dík.

Také bychom rádi pod kovali Mgr. 
Daliborovi Kolá ovi, editeli ZŠ 
Velká Bíteš, za jeho vst ícnost, 
když umožnil odehrát základní ást 
turnaje v hale na ZŠ. Bez této po-
moci by po et nasazených družstev 
nemohl být tak vysoký.
Po adí na dalších místech bylo ná-
sledující: 4. místo získalo družstvo 
Tullamore, 5. místo Tuhý&Ko ínek 
ze Slavkova u Brna a dále pak 
družstva: Draci Velká Bíteš, Sako 
Zbraslav, Skandál Zbraslav a Fran-
tíkovci z Velké Bíteše.
Pot šující na celém turnaji bylo, že 
se ho krom  ost ílených matador  
st edního v ku zú astnil i velký 
po et mladých hrá , což je p ísli-
bem pro další osud tohoto krásného, 
ale náro ného sportu. Další turnaj 
po ádaný TJ Spartak Velká Bíteš se 
p ipravuje na jarní období. P jde 
o druhý ro ník turnaje smíšených 
družstev, tentokráte o putovní 
pohár TJ Spartak. Doufáme, že se 
zú astní hojný po et tým , v etn  
obhájc  vít zství z lo ského roku 
– družstva Tuhý & Ko ínek ze 
Slavkova u Brna.
Byl to p kn  strávený den. At-
mosféru a týmového ducha, který 
pomohl zvít zit, bych p ál poznat 
i dalším volejbalovým nad jím.

-hh-

Bowlingliga 2009 – jednotlivci
Muži
Hrá i

Korydek 9306 56 166,2 1.
Kružík 9296 56 166,0 2.
Baloun 9635 60 160,6 3.
Kozina st. 9497 60 158,3 4.
Bedná  9496 60 158,3 5.
Tvar žek 8855 56 158,1 6.
Ko iš 8714 56 155,6 7.
N mec ml. 7084 46 154,0 8.
Holík 8945 59 151,6 9.
Šlapal 9083 60 151,4 10.
Kliner 8442 56 150,8 11.
Smejkal Libor 8918 60 148,6 12.
V žník 8280 56 147,9 13.
Homola 8806 60 146,8 14.
Myná  7465 52 143,6 15.
Jakubec 7907 56 141,2 16.
Bradá  st. 6806 49 138,9 17.
Hnízdil 3870 28 138,2 18.
Sýkora 6461 48 134,6 19.
Smejkal Jan  7784 60 129,7 20.
Rapušák 7050 56 125,9 21.
Šoukal 6315 56 112,8 22.

Náhradníci
Lavický 697 4 174,3 1.

Teplý 1237 8 154,6 2.
Hugo 1192 8 149,0 3.
Trojan 594 4 148,5 4.
Ku era 580 4 145,0 5.
Víte ek 576 4 144,0 6.
Procházka 574 4 143,5 7.
Badalík 561 4 140,3 8.
Fialka 549 4 137,3 9.
Janoušek 527 4 131,8 10.
K ehlík 262 2 131,0 11.
N mec st. 1511 12 125,9 12.
Savvin 2008 16 125,5 13.
Sedlá ek 480 4 120,0 14.
Holík ml. 926 8 115,8 15.
Šoukal 6315 56 112,8 16.
Babá ek 888 8 111,0 17.
Homola P. 409 4 102,3 18.
  197901 1364 145,1

Ženy
Hrá ky

Kozinová E. 8760 60 146,0 1.
Mejzlíková 8669 60 144,5 2.
Kun arová  8563 60 142,7 3.
Jakubcová 7833 60 130,6 4.

Náhradnice
Kozinová A. 408 4 102,0 1.
  34233 244 140,3

Prosinec 2009
So 5. 12. 14.45 – 16.15
Ne 6. 12. 13.15 – 14.45
So 12. 12. 13.45 – 15.15

So 19. 12. 12.30 – 14.00
Ne 20. 12. 12.45 – 14.15
Vstupné – bruslící 20 K , doprovod 
10 K                                       -vid-

Alois Bradá  ukazuje Pr ický škrpál 1977.                    Foto: Iva Horká
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Junio i
Junio i poko ili Ostravu. Po boji.
Volejbaloví junio i Spartaku vy-
t žili v devátém kole extraligy ze 
souboje s druhým celkem tabulky 
plný po et bod  a vyst ídali jej 
na druhém míst . Cesta k nim ale 
nebyla v bec snadná.
TJ Sp. VM – DHL Ostrava 3:2
sety (20, – 23, 25, – 22, 12)
První souboj byl napínavý od za át-
ku až do konce. Naši hrá i dokázali 
soupe e p ehrát v polovin  prvního 
setu, vybudovat si p tibodový ná-
skok a ujmout se vedení. Soupe ,
a  oslabený o n kolik st žejních 
hrá , nakonec i p es mohutný  niš 
našeho celku (19:24, 23:24) zvládl 
druhou koncovku a vyrovnal. T etí 
set se vyvíjel op t mnohem lépe pro 
Severomoravany. Ti si vytvo ili do 
koncovky luxusní náskok 20:24, 
po ztrát  se však dostal na podání 
Zden k Málek a p edevším díky 
jeho servisu se našemu celku po-
vedl obrat, který se v této sout ži 
ur it  nevidí asto. Ostravští hrá i
však op t prokázali svoje kvality 
a srovnali stav na 2:2. Pátý, rozho-
dující set se po v tšinu jeho pr b hu 
vyvíjel podle p edstav našich hrá ,
ti zvládli lépe i koncovku a první, 
pern  vybojované vít zství bylo 
na sv t .
Petr Juda, který si v pr b hu první-
ho zápasu zase užil spousty t žkých 
chvil, hodnotil zápas jako obvykle 
bez vytá ek: „Ostrava p ijela 
oslabená a kluci si asi mysleli, že se 
to vyhraje samo. To, že jsme uhráli 
t etí set, byla náhoda, to se povede 
málokdy, našt stí jsme zvládli 
tie-break. Po ád vy ítám hrá m 
málo odvahy p i úto ení, nevadí 
mi tolik chyby jako bázlivost. Když 

hrá  hraje opatrn , aby nezkazil, 
ur it  zkazí.“
TJ Sp. VM – DHL Ostrava 3:0
sety (17, 20, 16)
Výsledek vypadá jednoduše, cesta 
k n mu však byla podložena p e-
devším zodpov dným a kvalitním 
výkonem našich hrá , kte í doká-
zali soupe e dostat pod tlak. Oproti 
dopolednímu zápasu p itla ili na 
servisu, ud lali mnohem mén
chyb a zasloužen  se mohli radovat 
z druhého vít zství.
P ipojuji op t hodnocení trenéra: 
„Druhý zápas by se mohl zdát 
opticky mnohem jednodušší, ale to 
bylo jenom díky tomu, že jsme hráli 
dob e. Když jsme ekali na chybu 
soupe e, bylo to rázem ze stavu 
11:6 na 12:13. Chválím p edevším 
Mat je (Uchytila), hrál nebojácn  
a d lal body. Za týden musíme 

v Hradci potvrdit roli favorita, ale 
jednoduché to nebude.“
Sestava VM: Málek, Vaší ek, Vrá-
na, Kliment, Kameník, Uchytil, 
Novotný, Miná , Hybášek, Augusta, 
Duben.
Zbývající výsledky devátého kola:

ZU Praha B – Brno 3:2, 0:3; Nový 
Ji ín – Hradec Králové 0:3, 0:3
Tabulka EX-JRI , sk. B po 9 
dvoukolech:
1. Volejbal Brno 14 13 1 41:8 27
2. TJ Sp. Velké Mezi í í 16 10 6 36:22 26
3. DHL Ostrava 16 10 6 34:25 26
4. volleyball cz. ZU Praha B 16 10 6 35:30 26
5. Slavia Hradec Králové 16 5 11 23:39 21
6. Fatra Zlín 14 5 9 25:30 19
7. TJ Nový Ji ín 16 1 15 7:47 17
Druhou p í ku budou již za týden 
junio i obhajovat v Hradci Krá-
lové.

Muži
Muži roli favorita nezvládli

Muž m se v krajské jedni ce v po-
sledních dvou kolech da ilo, po 
jednom vít zství ve Ž á e a dalších 
dvou v P ibyslavi, byli v domácím 
souboji s celkem Nového Veselí 
velkým favoritem, svoji roli však 
„s od enýma ušima“ zvládli pouze 
v prvním zápase. Nadšen  bojující 
soupe  jim ve druhém utkání po-
rážku i s úroky vrátil. Umíst ní do 
t etího místa, které by zajiš ovalo 
ú ast v elitní šestici krajské jedni -
ky ve druhé ásti sout že tak bude 
asi t žkým o íškem.
Sp. VM – Sokol Nové Veselí 3:2 
a 1:3
sety (17,-22,19,-22,15) a (19,-20,-
25,-27)
Sestava VM: Vaší ek, Homola, 
Holík, Hybášek S. a M., Villert, Pla-
chetský, Trojan, Kracl a Novotný

-kon-

Již VII. ro ník turnaje v sálové 
kopané o Putovní pohár TJ Spartak 
Velká Bíteš p ivítal v sobotu 14. 11. 
2009 ve sportovní hale 6 družstev 
s celkovým po tem 40 hrá .
Turnaj zahájil p edseda TJ Spartak 
Ond ej Blaha spole n  s vedoucím 
turnaje ing. Zde kem Šilhanem. Po 
seznámení hrá  s pravidly prob h-
lo rozlosování a turnaj mohl za ít.
B hem jednotlivých utkání jsme 
m li možnost vid t dramati nost, 
bojovnost i touhu po vít zství 
a získání putovního poháru. Je 
pot šitelné, že o turnaj mají zá-
jem i mladí sportovci, což jako 
po adatelé vítáme. P estože proti 
starším a p edevším zkušen jším 
hrá m nem li p íliš mnoho šancí 
na vít zství, prezentovali se sym-
patickým a odvážným výkonem. 
Atmosféra celého turnaje, jak už 
to p i podobných akcích bývá, byla 
skv lá. Po urputných bojích, hlavn
ve  nálovém utkání, je výsledné 
po adí následující:
1. místo Dream Team ve složení 
Loup O., Pelán J., Pelán M., Kra-
tochvíl V., Hemala R., Dvo ák T.; 
2. Squadra Azzura; 3. D evokazi; 
4. Flamengo; 5. Team of Leage; 6. 
místo R.U.M.
Nejlepším st elcem turnaje byl 
vyhlášen Michal Hanzelka z týmu 

Flamengo, který nast ílel 17 bra-
nek.
Krom  putovního poháru pro vít ze
získala družstva na prvních t ech 
místech také poháry, diplomy a v c-
né ceny. tvrtému týmu v po adí 
byla p edána „cena út chy“. Všem 
hrá m d kujeme za p edvedené 
kvalitní výkony a sportovní zá-
žitek.
S blížícím se záv rem roku nám 
dovolte pod kovat také všem spon-
zor m, kte í v pr b hu roku 2009 
p ispívali na turnaje i další sportov-
ní akce po ádané naší TJ.
Jsme si v domi, že v této nelehké 
dob  je i pro n  nan ní situace 
složit jší, o to více si vážíme jejich 
spolupráce. V íme, že i v p íštím 
roce nám z stanou naklon ni 
a podle svých možností nám po-
mohou zabezpe it naši sportovní 
aktivitu. Do roku 2010 jim p i této 
p íležitosti p ejeme mnoho úsp ch
v podnikání a v osobním život
pak samé zdraví, zdraví a zase 
zdraví…
Hodn  pohody a zdraví p ejeme 
i všem sportovním p íznivc m
a našim aktivním hrá m navíc 
i co nejvíce výborných sportovních 
výsledk .
Za TJ Spartak Velká Bíteš

Hana Holíková

Turnaj žen echy – Morava
V ned li 22. listopadu se z popudu 
hrá ek Sokola Vršovice odehrálo 
„konfronta ní“ m ení sil druho-
ligových ženských tým eské 
a Moravské skupiny. Pražští orga-
nizáto i ve spolupráci s domácím 
trenérem p ipravili zda ilé m ení 
posezonních sil, které prob hlo 
ve zcela p átelském sportovním 
duchu. Turnaj velmi dobré úrov-
n , v n mž se utkala dv  nejlepší 
družstva eské skupiny (Astra, Vr-
šovice), divizní St ešovice, vedoucí 
tým moravské skupiny Prior Olo-
mouc a domácí ženy, jimž pat í po 
podzimu ne ekan  až tvrtá p í ka 
v tabulce se ztrátou ty  bod  na 
olomouckého lídra. Sv enkyn
trenéra Stanislava Tvar žka pro-
šly turnajem bez porážky, podaly 
i p es n která oslabení nemocnými 
a omluvenými hrá kami jeden 
z nejlepších výkon  podzimu. 
Dokázaly porazit i dlouholetého 
rivala – Prior a bez ztráty bodu opa-
novaly kone nou tabulku. V kádru 
vít zného družstva se b hem ty
utkání vyst ídalo celkem sedmnáct 

hrá ek, z nichž na sebe výrazn ji 
dokázaly upozornit i v kov  ješt
„benjamínci“ – mladší dorostenky 
Monika Kratochvílová, Ivana Sala-
šová, Patricie Hammerová a Kris-
týna Necidová. Pro všeobecný 
zájem a spokojenost zú astn ných 
družstev bude turnaj opakován 
v únoru v Praze.

Výsledky:
Sokol VM – Vršovice Praha 21:18,
– Astra Praha 19:17, – St ešovice 
Praha 19:6, – Prior Olomouc 21:19.

Kone né po adí:
1. Sokol VM 80:60 8
2. Prior Olomouc 78:62 6
3. Tatran St ešovice 54:65 4
4. Astra Praha 63:73 2
5. Sokol Vršovice 60:75 0
Hrály: Panáková L., Lavická J., 
Zelní ková M. – Hr zová J. (27), 
Kratochvílová M. (19), Salašo-
vá I. (12), Vidláková R. (5), Hublová 
H. (5), Dvo áková Š. (3), Fische-
rová M. (3), Hammerová P. (2), 
Mejzlíková K. (1), Hammerová T. 
(1), Chlubnová J. (1), Pacalová L., 
Plachetská Z. (1), Necidová K.

I. liga mladší dorostenky
Vít zná te ka dorostenek za veleú-
sp šným ligovým podzimem.

Krajský p ebor II. t ídy
Velké Mezi í í – Nuselská 10:5
body: Klíma Petr 3,5, Pokorný 
Jan 3,5, ikovský Aleš 1,5, Klíma 
Tomáš 1,5
Velké Mezi í í – Havl í k v
Brod B 3:10
body: Klíma Petr 1,5, Bazala Jan 1, 

ikovský Aleš 0,5, Pokorný Jan 0
Okresní p ebor I. t ídy

Nové M sto B – Velké Mezi í í
B 5:13
body: Klíma Tomáš 3,5, Kampas 
Jan 3,5, Ko ínek Stanislav 3, Šoukal 
Slavomír 3

Okresní p ebor III. t ídy
Sázava – Velké Mezi í í C 4:14
body: Kampas Jan 4, Ko ínek Stani-
slav 3,5, Pokorný Martin 3, Dvo ák 
František 2,5, Zelený Tomáš ½
V sobotu jsme p ivítali soupe e
z Havlí kova Brodu, Nuselskou 
a Jiskru. V dopoledním zápase proti 
Nuselské jsme potvrdili roli favorita 
a zvít zili. Odpolední zápas proti 
Jisk e sliboval kvalitní utkání o elo 
tabulky. Soupe  se na nás dob e
p ipravil a doslova nás p eválcoval 
vysokým rozdílem 3:10. Hosté 
byli v jednotlivých dvojhrách lepší 
a výhru si zasloužili. Je to naše 
první prohra od za átku sout že. 
Naše bé ko jelo v ned li do Nového 
M sta, kde zvít zilo 13:5. Zápas 
odehráli dob e všichni naši hrá i
kte í nastoupili. Cé ko v pátek p e-
dehrávalo své utkání proti Sázav
a nenechalo nic náhod  a zvít zilo 
také vysokým rozdílem 14:4.   -pk-

Tabulka okresního p eboru
5. t ídy po 6. kole

 1. Nížkov D 6 5 1 0 80:28 17
 2. Orel Nové M sto 6 5 1 0 80:28 17
 3. Doubravník 6 3 3 0  69:39 15
 4. Borovnice B 6 4 0 2 51:57 14
 5. Nové Dvory B 6 3 0 3 54:54 12
 6. TJ Ž ár n. S. G 6 2 1 3 46:62 11
 7. Vep ová B 6 2 0 4 51:57 10
 8. Orel Byst ice n. P. B 6 2 0 4 44:64 10
 9. Dolní He manice B 6 0 2 4 44:64 8
10. Jámy B 6 0 0 6 21:87 6

Tabulka okresní sout že sk. B
1. Bory 6 4 1 1 70:38 15
2. Nové M sto C 5 4 0 1 63:27 13
3. Velká Bíteš D 5 3 1 1 55:35 12
4. Vlkov 5 3 0 2 56:34 11
5. Lhotky D 5 1 1 3 28:62 8
6. Sn žné C 5 1 0 4 33:57 7
7. Uh ínov B 5 0 1 4 19:71 6

-pl-
Krajský p ebor III. t ídy

CHZDS Chot bo  D – SK Sokol 
Lhotky 10:6
Sestava Lhotky: Kone ný 1,5, La-
vický 1, Musil 2,5, Nevrtal Z. 1
TJ Humpolec B – SK Sokol Lhot-
ky 6:10
Sestava Lhotky: Kone ný 2,5, La-
vický 4,5, Musil 1,5, Nevrtal Z. 1,5

Okresní p ebor I. t ídy
SK Sokol Lhotky B – Sokol Ost-
rov n. O. 4:14
Sestava Lhotky: Doubek 1, Chylík 
1, Musil 2, Vondrák

Okresní p ebor IV. t ídy
SK Dolní He manice – SK Sokol 
Lhotky C 8:10
Sestava Lhotky: Dufek 2, Kr ál 3, 
Nevrtal T. 3, Rössler 2

Okresní sout ž
SK Sokol Lhotky D – Spartak 
Velká Bíteš D 10:8
Sestava Lhotky: Holubá  1,5, Kupka 
M. 2,5, Kupka V. 3,5, Marek 2,5

-ach-

Tatran Bohunice – Sokol VM 
23:26 (11:10)
Záv re né podzimní ligové kolo 
p ineslo m ení sil tým  z opa ných 
konc  tabulky. Od prvních minut se 
v bohunické hale rozpoutala bitva 
o každý mí  a metr palubovky. Do-
mácí jako již tradi n  vyrukovali 
s osobní obranou na nejlepší st el-
kyni celé dorostenecké ligy Moniku 
Kratochvílovou. Úvodní minuty 
pat ily našim hrá kám, které si sice 
vypracovaly adu velmi dobrých 
p íležitostí, le  chyb la p esnost 
a zejména razance zakon ení. 
V tomto ohledu pak Bohunické m ly 
navrch a z postu spojek neustále 
zam stnávaly ned razn  hrající 
obranu a odhalovaly odkrytá místa 
nekryté branky (3:2). Naše hrá ky 
se zjevn  trápily v koncovce a s p i-
bývajícím asem to pak p inášelo 
i zna nou nervozitu ast jší ztráty. 
Domácí branká ka Karolína Eliášo-
vá byla ve v tšin  p ípad  na svém 
míst  a její spoluhrá ky pak doká-
zaly zužitkovat efektivn ji st elecké 
pokusy a strhnout v záv ru prvního 
d jství vedení na svou stranu (8:9, 
11:9). Výrazné zm ny v sestav  na-
šich p inesly po p estávce viditelné 
oživení hry. I p es dvojnásobnou 

osobní obranu se da ilo dostávat se 
z k ídelních prostor do šancí a ty 
pak na rozdíl od prvního polo asu 
zásluhou zejména Ivany Salašové 
prom ovat. Dalším podstatným 
momentem byla zlepšená souhra 
obrany a branká ky, což umož ova-
lo získat cenné mí e. Následné kon-
try do odkryté obrany soupe ek pak 
udržovaly naše t íbrankové vedení 
(34. min. 12:15, 14:18). Vyburcovaný 
domácí celek však využil n kolika 
zaváhání a chyb naší obrany a vycí-
til šanci (19:20, 22:23). Ješt  št stí, 
že abnormální tlak domácí st ída -
ky podlomil psychiku domácích, 
které za aly více než zdrávo chy-
bovat. Kvalita našeho kádru se pak 
projevila ve v tší psychické odol-
nosti a týmovém duchu. Výborn
zvládnutá záv re ná p timinutovka 
byla „t ešni kou na vít zném dortu“ 
a pod kováním našim p íznivc m
za neutuchající hlasitou podporu. 
7 m – hody 3/1:6/4, vylou ení 5:4.
Hrály: Simandlová H., Syptáko-
vá V. – Kratochvílová M. (10/4), 
Salašová I. (7), Závišková I. (4), 
Necidová K. (2), Partlová M. (2), 
Hammerová P. (1), Studená K., 
Kratochvílová H. Trené i ing. Zá-
viška V., Partlová E.      -záv-

Po odstoupení Plumlova m lo první 
mužstvo HHK o víkendu volno. 
V tomto týdnu ekají A mužstvo 
hned dv  utkání. Podrobnosti viz 
níže.
Výsledky 9. kola: Kometa Úvoz 
– Uherský Ostroh 3:3, Uherský 
Brod – Uherské Hradišt  2:2, Bo-
skovice – Krom íž 8:2, Moravské 
Bud jovice – Velká Bíteš 12:2, 
Vyškov – volno, HHK Velké Me-
zi í í – volno.
Program na tento a p íští týden:

tvrtek 3. 12. 2009 HHK Velké 

Mezi í í – HC Uherské Hradišt ,
utkání za íná v 18.00 (ZS Velké 
Mezi í í)
Ned le 6. 12. 2009 HC Minerva 
Boskovice – HHK Velké Mezi í í, 
utkání za íná v 17.00 (ZS Bosko-
vice)

Tabulka po 9. kole:
 1. HC Moravské Bud jovice 7 6 0 1 41:15 12
 2. HC Uherské Hradišt  7 5 2 0 34:20 12
 3. SK Minerva Boskovice 8 4 1 3 32:34 9
 4. HC Uherský Brod 7 3 2 2 30:21 8
 5. Hokej Uherský Ostroh 7 3 2 2 23:18 8
 6. HC Kometa Úvoz 7 3 2 2 19:21 8
 7. HK Krom íž 7 2 1 4 17:25 5
 8. HC Spartak Velká Bíteš 7 2 0 5 20:36 4
 9. HHK Velké Mezi í í 6 1 0 5 13:24 2
10. MBK Vyškov 7 1 0 6 19:34 2
11. HC Grewis Plumlov 2 0 0 2 6:14 0

Rozpis sout že krajská liga
JM a Z – druhé kolo

P elosované druhé kolo krajské 
ligy. Zm na hracího dne HHK od 
druhého kola.
Za átky domácích utkání
HHK VM: st eda 18.00, tvrtek 18.00, sobota 
17.00.
12. kolo 12. 12. 2009 SOBOTA 17.00
HHK Velké Mezi í í – HC Uherský Ostroh
13. kolo 20. 12. 2009 ned le 17.00
HC Moravské Bud jov ice – HHK Velké 
Mezi í í
14. kolo 2. 1. 2010 SOBOTA 17.00

Ivan Vrána ( . 12) v obou utkáních zaznamenal hodn  bod  po útocích st edem. Tak snadné jako na snímku, kdy 
úto í na prázdnou branku (soupe  nestihl postavit blok), to však v tšinou nem l.       Foto: Jaroslav Kone ný

HHK Velké Mezi í í – HC Spartak V. Bíteš
15. kolo 10. 1. 2010 ned le
HC Kometa Úvoz – HHK Velké Mezi í í
16. kolo 14. 1. 2010 tvrtek 18.00
HHK Velké Mezi í í – MBK Vyškov
17. kolo 16. 1. 2010 sobota 16.30
HC Uherský Brod – HHK Velké Mezi í í
18. kolo 23. 1. 2010 SOBOTA 17.00
HHK Velké Mezi í í – HK Krom íž
19. kolo 30. 1. 2010 sobota 17.00
HC Uherské Hradišt  – HHK Velké Mezi í í
20. kolo 6. 2. 2010 SOBOTA 17.00
HHK Velké Mezi í í – SK Minerva Boskovice

-hhk-

Sva ina – zabíja ka,
ob d – srn í guláš.

Pro vít ze zajímavé ceny.
Bohatá tombola,

hlavní cena divo ák.

Sobota 5. prosince 2009 – 9 hodin
Hasi ská zbrojnice

Velké Mezi í í

P


