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Na Poliklinice ve Velkém Meziříčí pronajmeme
10 m2 s velkým výkladem vedle lékárny.
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nebo provozovnu služeb.
Informace na tel. č. 604 704 170
nebo 774 415 640.
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Vakcinace dětí začala
Zájem o očkování

proti pandemické chřipce je malý
První vakcinace dětí od 10 do 17 let proti pandemické chřipce v kraji 

Vysočina proběhla v pátek 11. prosince. Byly očkovány v dětském 
vakcinačním centru jihlavské nemocnice. „Objednaných bylo celkem 
osmnáct dětí z celého kraje,“ informovala tisková mluvčí Nemocnice 
Jihlava Veronika Novotná. V ČR očkování dětí odstartovalo již v pondělí 
7. prosince.

K vakcinaci proti prasečí chřipce musí děti doporučit jejich registrující 
praktický lékař na základě indikace. Rodiče mu buď mohou zavolat, 
případně je kontaktuje pediatr sám a očkování dítěte doporučí. Očkování 
se týká dětských pacientů, kteří patří do rizikové skupiny. Tedy těch, jež 
trpí nějakým vážným chronickým onemocněním dýchacích cest, srdce, 
ledvin, neurologickým onemocněním či poruchou imunity a onkologic-
kým onemocněním. Přesné informace poskytne praktický lékař.

Zájem rodičů o vakcinaci dětí je zatím celkem malý, a to nejen v kraji 
Vysočina, ale i ve Velkém Meziříčí. „Z vytipovaných asi patnácti dětí se 
mi ozvali nazpět jenom trojí rodiče,“ informuje velkomeziříčský pediatr 
Libor Beneš. Stejně jsou na tom i další dětští lékaři ve městě. „Ze skupiny 
přibližně dvaceti dětí vesměs s astmatem, které jsem obeslala, dosud 
nemám odezvu žádnou,“ potvrzuje lékařka Lenka Dobešová a stejná 
informace zazněla i z ordinace doktorky Ivety Kašové. Rodiče přitom 
nemusí čekat na výzvu pediatrů. Ti nejsou povinni své pacienty obesílat. 
„Pokud se rodiče domnívají, že jejich dítě do rizikové skupiny patří, mohou 
nás kontaktovat sami. My posoudíme, zda u pacienta indikace je a podle 
toho jim dáme doporučení,“ dodává Libor Beneš.

Vakcinace dětí od 10 do 17 let probíhá ve vakcinačním centru jihlav-
ské nemocnice, konkrétně v ordinaci lékařské služby první pomoci pro 
děti a mládež, každý pátek od 8 do 13 hodin. To je jediným dětským 
vakcinačním centrem v kraji Vysočina. K očkování je nutné se předem 
objednat na telefonním čísle 603 835 501.

Dospělé očkuje šest center v kraji
Vakcinačních center pro dospělé je v kraji šest. V krajských nemocni-

cích v Jihlavě, Havlíčkově Brodě, v Novém Městě na Moravě, v Třebíči, 
v Pelhřimově a v Nemocnici sv. Zdislavy v Mostištích. V jihlavské ne-
mocnici k 11. prosinci naočkovali celkem l40 lidí. Ani dospělí se tedy do 
očkování zatím příliš nehrnou.        

(Pokračování na straně 5.)

Již čtvrtý ročník vánočního koncertu 
se konal minulou neděli na zdejším 
zámku. Pořádá ho každoročně rodina 
Podstatzkých na vnitřním nádvoří 
starobylého objektu, jenž byl i letos pro 
tuto příležitost patřičně a vkusně vyzdo-
ben. Vánoční dekorace a girlandy, ale 
i ohňové louče navozovaly už při vstupu 
sváteční atmosféru. Výtěžek z letoš-
ního dobrovolného vstupného ve výši 
35.500 Kč věnovali pořadatelé opět na 
rekonstrukci varhan v netínském kostele. 
Na jejich opravu vyhlásila obec Netín za 
aktivní podpory Františka Podstatzkého 
v roce 2006 veřejnou sbírku, při níž se 
během tří let vybral milion korun. Za 
tuto částku byla letos začátkem prosince 
dokončena první etapa oprav zmíněného 
nástroje. Tu provedla kuřimská fi rma 
A. Q. Attentus Qualitatis. Poslu-
chači letošního koncertu tak mohli kromě 
pěveckého sboru z Netína a barokního 
souboru ze severní Moravy zrekonstruo-
vané varhany vidět. Videoprojekce, která 
byla zařazena mezi pěvecké a hudební 
vystoupení, nabídla fotografi e mapující 
průběh i dokončení prací. Stručnými 
výklady uvedli přítomné do problemati-
ky jak František Podstatzký, iniciátor 
myšlenky na opravu varhan, který 
poděkoval zainteresovaným za odvede-
nou práci při realizaci jeho nápadu, tak 
Ladislav Rozsypal a Martin Bednařík 
z kuřimské fi rmy, jež popsali průběh 
oprav, a Vladimír Sklenář (na snímku 
vlevo), současný varhaník z netínského 
kostela. Ten je pochopitelně nadšený 
nejvíc, vždyť na kůru tráví část svého 
volna. Zvuková nahrávka skladby od 
Georga Mufata Duo decima et ultima, 
kterou nahrál varhaník Petr Sobotka pak 
byla dalším hmatatelným důkazem, že 
bylo s vybranými fi nančními prostřed-
ky naloženo tak, jak určoval původní 
záměr.       (Pokračování na straně 2.)

Peníze z veřejné sbírky ve výši milion korun byly využity

Netínské varhany prošly opravou

Velkomeziříčští podpořili tradiční české Vánoce 
s typickými zvyky a obyčeji. Zapojili se totiž do pro-
jektu Zachraňte Ježíška. Ten zorganizovala skupina 
mladých lidí, jejichž hlavním mottem je: „Přežili 
jsme Dědu Mráze, přežijeme Santu Clause.“ To samo 
o sobě dostatečně vypovídá o záměru akce. Tím je boj 
proti komercionalizaci a amerikanizaci Vánoc a snaha 
vrátit smysl tradičním českým symbolům a zvykům. 
Součástí projektu je i sbírka na pomoc dětem z dětské 
onkologie v Brně.

Volají po tradičních českých zvycích
Organizátoři protestní akce navštívili v pondělí 

7. prosince Velké Meziříčí. V kostýmech sněhuláků se 
objevili nejprve radnici a poté se vydali do ulic města 
mezi lidi. „Projekt Zachraňte Ježíška se mi líbí z více 
důvodů. Jedním z nich je ten, že lidem dává možnost 
pomoci dětské onkologii. Tím se od přání zachránit 
tradiční české Vánoce dostáváme ke skutečné pomoci 
potřebným,“ říká starosta František Bradáč a dodává, 
že celá akce navíc tak trochu navazuje i na pěknou tra-
dici živých betlémů v našem městě.   (Pokr. strana 2.)

Užitečné rady, tarifní tabulky, 
mapy a dokumenty ke stažení 
jsou připraveny na portálu www.
mytocz.cz, k dispozici je také 
24hodinová bezplatná infolinka 
800 698 629 (800 MYTOCZ).

Povinnost platit mýtné na dál-
nicích, rychlostních silnicích 
a vybraných komunikacích 1. 

třídy se od 1. ledna 2010 rozši-
řuje na všechna vozidla, jejichž 
povolená hmotnost přesahuje 3,5 
tuny (u souprav je určující pouze 
hmotnost tažného automobilu). 
Mělo by jít až o 80 tisíc malých 
nákladních vozidel a dodávek 
z okolních zemí a z tuzemska, 
které slouží především drobným 

a středním podnikatelům, pro 
zásobování obchodní sítě a fi rem 
či expresní přepravu zboží. Lehčí 
dodávky tak následují kamiony 
s hmotností 12 tun a výše, které 
platí mýtné již tři roky a za tu 
dobu od nich stát vybral 17 miliard 
korun.

(Pokračování na straně 5.) 

Od začátku roku 2010 se mýtné v Česku 
rozšiřuje i na dodávky a malé kamiony

Požehnaného „věku“ se dožila 
jedna z budov Základní školy So-
kolovská, tedy ta, která se nachází 
na Komenského ulici, hned vedle 
velkomeziříčského kostela. Letos 
je tomu už sto dvacet let, kdy tam 
byla otevřena chlapecká a dívčí 
škola. Cenné svědectví o tomto 
zrodu poskytují nejstarší záznamy, 
vztahující se k této meziříčské 
škole. Ty pocházejí z 29. září 1889. 
Škola tehdy začínala s osmi třídami, 
kreslírnou, čtyřmi kabinety, sbo-

Škola na Komenského oslavila 
120. narozeniny

rovnou a ředitelnou. V přízemí se 
pak nacházela tělocvična a byt škol-
níka. Podle historických pramenů 
na této české národní škole sborům 
učitelským předsedali nadučitelé 
Vincenc Kolář a Václav Hašek. Jako 
zamýšlená měšťanská škola však 
budova dlouho nesloužila, a během 
několika desetiletí docházelo ke sni-
žování počtu žáků i tříd samotných. 
V roce 1953 se škola na Komen-
ského sloučila s tou na Sokolovské, 
a patří k sobě dodnes.   (Pokr. str. 2.)

Ředitel školy Mgr. Petr Hladík přivítal hosty v nové školní aule na Komen-
ského ulici, která vznikla přebudováním bytu školníka.    Foto: Iva Horká

◄ Opravené varhany jsou zpět na svém 
místě. Kromě nového zvuku se pyšní 
i novým ‚kabátem‘ v modrošedé mramo-
rové barvě. Kolaudace proběhla těsně 
před zámeckým koncertem, v pátek 
11. prosince 2009.       Foto: Iva Horká

Vánoční trhy
na náměstí po celý den, 16. 12. 
Náměstí je proto uzavřeno.

Výstava Kouzlo 
Vánoc
– velký sál Jupiter clubu, Ná-
městí 17, 16. 12. od 10 do 
18 hodin

Vánoční koncert 
v kostele
– Sluníčko, Harmonie, Sextet 6 
tet, 16. 12. od 16.30 hodin

Tradiční vánoční 
koncert
– velký sál Jupiter clubu, 
20. 12. od 17.30 hodin

Vánoční koncert 
Geneze
– kostel sv. Mikuláše, 25. 12 
od 15.30 hodin

Živý betlém
– náměstí Velké Meziř íčí, 
26. 12. od 14 hodin

Vánoční koncert 
Magna Diesis
– kostel sv. Mikuláše, 27. 12., 
od 15.30 hodin

Více o akcích čtěte v kulturním 
servisu uvnitř listu

Úřední hodiny 
městského úřadu 
o svátcích
Městský úřad Velké Meziříčí 
bude v období vánočních svát-
ků otevřen pro veřejnost jako 
obvykle. Omezení úředních 
hodin bude pouze ve středu 23. 
12. 2009, a to do 13 hodin a po-
slední den v roce 31. 12. 2009 
do 10 hodin. Děkujeme za 
pochopení.

Stanislav Rosa, tajemník

Ohňostroj
Náměst í  Velké Mezi ř íč í , 
31. 12. 2009 o půlnoci

Vánoční přání
Jupiter club a týdeník
Velkomeziříčsko
přeje všem svým
čtenářům
a inzerentům
krásné Vánoce
a do nového roku
pevné zdraví a pohodu.

Dovolená 
v redakci
Od 18. do 31. 12. 2009
Příští číslo vyjde 6. 1. 2010

Dnes rozšířené 
vydání
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Vedení města již převzalo klíče 
celkem od pěti hřišť. Nejdříve 
bylo hotové hřiště v ulici Nová 
a Nad Jordánkem, dále následova-
lo to v ulici Hornoměstská. Nyní 
zástupci města převzali klíče od 
hřiště v sídlišti Hliniště a ulici 
Bezručova. Zbývají tedy ještě 
poslední dvě. Jedno v ulici Čecho-
va, které by město mělo přebírat 
v příštím týdnu a v ulici Oslavická, 
na které si musíme počkat do jara 
roku 2010.

Výstavba dětských hřišť je téměř u konce

Letos se v Meziříčí narodilo víc dětí
Velkomeziříčští očekávají za několik let o jednu třídu prvňáčků víc. 

„Letos do srpna se narodilo víc dětí než v předchozích letech,“ informoval 
místostarosta města Josef Komínek. To se projeví na školní docházce za 
šest až sedm let. „V letech 2015–16 tedy očekáváme nejméně šest prvních 
tříd,“ dodal místostarosta. To je minimálně o jednu celou třídu víc, než 
je tomu dosud, kdy velkomeziříčské základní školy každoročně otevírají 
celkem pět tříd pro prvňáčky. V příštím školním roce by podle počtu dětí 
v předškolním zařízení mateřské školy mělo nastoupit do první třídy asi 
142 dětí. „Z toho však většinou tak třicet dostane odklad, takže skutečně 
nastoupí zhruba kolem 112 prvňáčků,“ dodal Josef Komínek. Ti naplní 
pět tříd tří základních škol ve Velkém Meziříčí.                             -mrs-

Stavba bytového domu na Če-
chově ulici číslo 18 ve Velkém 
Meziříčí spěje ku konci. Na zá-
kladě vlastního projektu realizuje 
brněnská firma Architektonika 
3000, s. r. o., přestavbu původního 
objektu na malý bytový dům o šesti 
bytech. Majitel fi rmy ing. arch. Petr 
Skrušný koupil podle svých slov 
budovu, kde byl delší dobu nepou-
žívaný palivový sklad pro kotelnu, 
v roce 2007 od fi rmy SATT. Nyní 
se v prvním nadzemním podlaží 
nachází šest garáží pro dva vozy. 
Délka garáže je devět metrů. Další 
dvě patra jsou pro tři mezoneto-
vé byty o velikosti 114, 96 a 96 
metrů čtverečních. Byty mají dvě 
samostatné ložnice s koupelnou, 
šatnou a velkým obývacím pokojem 
spojeným s kuchyní a jídelnou se 
vstupem na prostornou terasu o ve-
likosti 114 m2. Poslední třetí patro 
je pro menší byty o velikosti 69, 43, 
45m2 s balkony. Největší byt má dvě 
ložnice, koupelnu a obytný prostor 
s kuchyňským koutem, menší dva 
byty mají koupelnu, šatnu a obytný 
pokoj s kuchyňským koutem. Celý 
dům bude vytápěn tepelným čerpa-
dlem švédské fi rmy NIBE a díky to-
muto vytápění s topným faktorem 4 
budou náklady na bydlení v bytech 
minimální a sazba bude na odběr 

Interiér nového bytu
si nájemník zařídí podle svého

elektriky D55 i pro jednotlivé do-
mácnosti. „Pozemek pod objektem 
jsem dokoupil od města Velké Me-
ziříčí,“ říká Petr Skrušný, „objekt 
je lokalizován na jižním svahu v zá-
stavbě a vzrostlé zeleni s výbornou 
dostupností jak do centra města, 
tak do škol a nákupních center. 
V těchto měsících navíc město do-
končilo přímo vedle našeho objektu 
výstavbu univerzálního dětského 
přírodního parku.“ Na výstavbu 
objektu byly podle architektových 
slov použity pouze kvalitní mate-
riály se zárukou dlouhé životnosti 
a perfektní funkčnosti a celá stavba 
je dozorována autorem projektu P. 
Skrušným. Ceny hotových bytů 
budou 29.000 tisíc korun za m2, 
terasa pak za 14.000/m2 a dvojgaráž 
se bude prodávat za 300.000 Kč. 
„Kupující neplatí žádnou provizi, 
protože pořizuje přímo od maji-
tele,“ upozorňuje prodávající, (na 
něhož najdete kontakt v placeném 
inzerátu na straně 7), „byty budou 
připraveny k užívání, nedokončeny 
zůstanou pouze kuchyně, vestavěné 
skříně, podlahoviny a obklady 
v koupelnách, abychom dali bu-
doucím majitelům možnost doladit 
si design bytu podle vlastního vkusu 
a požadavků.“

Iva Horká

Interiér si v nových bytech na Čechově ulici budou moci doladit ná-
jemníci sami. V některém obýváku pak architekt Skrušný (na sním-
ku) ponechal i původní strop (taktéž na snímku), který má vnitřek 
pokoje zatraktivnit.                                               Foto: Iva Horká

Volají po tradičních českých zvycích
(Pokračování ze strany 1.) „Chceme zachovat krásu a originalitu čes-

kých Vánoc. Aby děti nevyrůstaly v prostředí, kde na ně z každé strany 
srší americké symboly,“ vysvětluje jedna ze spoluautorek projektu Eva 
Fruhwirtová. Akce letos probíhá již druhým rokem. Petici za záchranu 
Ježíška vloni podepsalo třicet tisíc lidí nejen z naší republiky, ale i z čes-
kých komunit po celém světě. Letos 
již svůj podpis připojil například 
i místopředseda poslanecké sně-
movny Jan Kasal. „Byl bych velice 
nerad, kdyby se Ježíšek z českého 
prostředí úplně vytratil a nahra-
dila ho laciná komerční záležitost 
v podobě Santy Clause,“ vysvětlil 
hlavní důvod, proč se k projektu 
připojil. Takový ohlas podnítil 
organizátory pokračovat a v pod-
statě i trochu přitvrdit například 
pořádáním mítinků v ulicích měst. 
„Chceme, aby se lidé opravdu 
zamysleli, co jsou to ty české hod-
noty,“ dodává další z organizátorek 
projektu Jana Kodysová. Stejná 
akce jako ve Velkém Meziříčí pro-
to proběhla nebo do Štědrého dne 
ještě proběhne i v jiných městech 
České republiky, například v Hrad-
ci Králové, Třebechovicích pod 
Orebem, Pardubicích, Náchodě, 
Jihlavě, Havlíčkově Brodě, Třebíči, 
Strakonicích, Zlíně. „Vyvrcho-
lení přijde těsně před Vánocemi 
v Praze před Úřadem Vlády Čes- Vedení našeho města se zapojilo do projektu na záchranu tradičních českých Vánoc s Ježíškem.   Foto: M. Strnadová

Děti ze základní školy v Měříně 
se již učí v nových učebnách a spor-
tují v opravené tělocvičně. Moderní 
prostory byly slavnostně otevřeny 
minulý týden. Na zkvalitnění pod-
mínek pro výuku bezmála čtyřech 
set padesáti žáků získali Měřínští 
téměř dvanáct milionů korun z ev-
ropských peněz.

Vestavba a rekonstrukce v bu-
dovách základní školy probíhaly 
za provozu od září loňského do 
září letošního roku. Prováděla je 
křižanovská fi rma Stylstav. Nové 
učebny výtvarné výchovy či in-
formatiky, školní družina a malý 
sportovní sál vznikly v dosud 
nevyužitém podkroví zhruba nad 
polovinou objektu. Vešly se tam 
ještě tři sklady a sociální zázemí. 
Souběžně proběhla i rekonstrukce 
stávající velké tělocvičny v přízemí, 

která již nevyhovovala současným 
hygienickým požadavkům. „Cel-
kové finanční náklady akce byly 
13 milionů 113 tisíc korun,“ uvedla 
ředitelka školy Věra Matějíčková 
na slavnostním setkání a dodala, že 
85 procent nákladů pokryla dotace 
z operačního programu Evropské 
unie, 7,5 procenta regionální rada 
regionu soudržnosti Jihovýchod 
a zbývajících sedm a půl procenta 
obec. Měřín tedy ze své pokladny 
přidal podíl ve výši 1.181.000 korun. 
„Víc než pět milionů korun přitom 
šlo na rekonstrukci stávající tělo-
cvičny, zbytek pak na vestavbu do 
podkroví,“ doplnila ředitelka s tím, 
že v částce je i jeden milion korun 
na vybavení učeben – například 
interaktivní tabuli či třeba manti-
nely na fl orbal do tělocvičny i další 
pomůcky.     (Pokračování str. 5.)

Měřínští otevřeli nové prostory školy

Velké Meziříčí se na výstavbě 
dětských hřišť podílí společně s do-
tacemi z Regionálního operačního 
programu Jihovýchod, který pod-
poruje dotacemi z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj především in-
vestiční projekty realizované v Jiho-
moravském kraji a na Vysočině. Cel-
kové fi nance jsou 6, 4 milionů korun, 
z toho jsou čtyři a půl milionu korun 
dotace a zbytek vlastní zdroje města.

Text a foto: Veronika Poulová, pra-
covnice veřejných vztahů MěÚ VM

ké republiky,“ dodala Eva Fruhwirtová s tím, že právě tam pře-
dají autoři projektu petici premiérovi Janu Fischerovi, kterou mo-
hou všichni zájemci již nyní podepisovat na webových stránkách 
www.zachrantejeziska.cz. Zde lze nalézt i další podrobnosti – také 
o možnosti pomoci brněnské dětské onkologii.      Martina Strnadová

(Pokračování ze strany 1.) „A abys-
te se vy všichni, kteří jste věnovali 
na opravu peníze, mohli přesvědčit 
na vlastní oči a uši, jak nástroj 

nově hraje a vypadá, zažít vjemy 
na vlastní kůži a vychutnat si atmo-
sféru prostředí, organizátoři sbírky 
i zámeckých koncertů se po dohodě 

s netínským farářem rozhodli uspo-
řádat další koncert přímo v kostele 
v Netíně,“ uvedla moderátorka 
koncertu Iva Horká, „jeho přesný 

termín ještě není sta-
noven, předpokládá 
se však, že by to moh-
lo být některé nedělní 
odpoledne v únoru. 
Datum a čas bude 
včas oznámen v tý-
deníku Velkomezi-
říčsko, který je medi-
álním partnerem zá-
meckého koncertu.“

 Aby nebyla lidem 
venku taková zima, 
letošní koncert pro-
běhl oproti těm mi-
nulým bez přestáv-
ky. Představil se na 
něm dětský pěvecký 
sbor z Netína pod 
vedením Mar t iny 
Sklenářové a s hu-
debním doprovodem 
Vladimíra Sklenáře. 
V jejich podání za-
zněly skladby Jiřího 

Černého a Zmožka, dále například 
od Čechomoru (Tisíc andělů) a jiné. 
Ke sboru se v závěru připojilo duo 
Dvě báby – Iva Horká a Věra Sokolo-
vá – s písní Desatero (Hallelujah). Po 
videoprojekci, která půlila podvečer, 
se pak nádvořím nesly skvosty od 
Mozarta, Albioniho, Vivaldiho či 
Plánického. Ty zahrál a zazpíval 
soubor Campagnuollo Barok An-
camble pod uměleckým vedením 
Martina Jakubíka. V jejich podání 
zazněla i krásná tečka za letošním 
ročníkem – píseň Ave Maria (J. S. 
Bach – Ch. Gounod). Ta byla určena 
nejenom přítomným, ale zejména 
manželce Františka Podstatzkého 
Marii, od jejíhož úmrtí právě letos 
uplynulo deset let. Po skončení 
koncertu se posluchači odebrali do 
foyer zámku, kde na ně čekalo tra-
diční občerstvení, jemuž mimo jiné 
vévodil vynikající vánoční punč. 
Ten i ostatní pochutiny připravila 
Střední škola řemesel a služeb 
Velké Meziříčí. O skvělý zvuk, 
osvětlení i videoprojekci se posta-
rala opět fi rma Music Data Velké 
Meziříčí.                     Iva Horká

Netínské varhany prošly opravou

 Barokní soubor si přivezl a zahrál také na varhanní pozitiv (na snímku vlevo), vpravo 
na videoprojekci je fotografi e zadního pozitivu opravených netínských varhan.

Foto: Jitka Kočí

(Pokračování ze strany 1.) Letos 
budova prošla velkou proměnou, 
byly zřízeny nové učebny – jazy-
ková s interaktivní tabulí, datapro-
jektorem a vizualizérem, a také 
počítačová. Přibyl i nový nábytek 
a bylo zrekonstruováno sociální 
zařízení. Kromě toho z bytu škol-
níka vznikla nová aula, místnost, 
která škole chyběla. Poslouží pro 
kulturní akce a jiná společenská 
setkání. Například taková, jako 
právě minulou středu, kdy se sla-
vilo výše zmíněné výročí. Sešli 
se na něm zástupci města v čele 
s místostarostou Josefem Komín-
kem, ředitelé ostatních zdejších 

Škola na Komenského oslavila 
120. narozeniny

i okolních škol, kolegové a další 
pozvaní hosté. Pro ně byl připraven 
bohatý a nutno dodat, že i zábavný 
program pod taktovkou ředitele, 
jeho zástupce, samotných učitelů, 
ale také žáků. Ti skvěle zahráli, 
zazpívali, sehráli scénky a děti 
svoje milé paní učitelky obdarovaly 
květinou. Při té příležitosti se konal 
i den otevřených dveří, a tak přícho-
zí mohli nakouknout i tam, kam by 
se jinak nepodívali. Škola dýchala 
sváteční atmosférou nadcházejících 
Vánoc, čemuž organizátoři přizpů-
sobili i vzhlednou výzdobu a chutné 
občerstvení. Zkrátka oslava, jak má 
být.                               Iva Horká

Školní kapela zahrála rokenroly s patřičnou vervou, za což skli-
dila zasloužený aplaus.                                         Foto: Iva Horká
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OKÉNKO 
KRAJE

Slovo hejtmana 
kraje Vysočina
Blíží se konec roku a s ním je za-

vršen i první rok období, kdy soci-
ální demokracie řídí kraj Vysočina. 
S jeho počátkem bylo spojeno téměř 
vyděšení mnohých a předpovědi, co 
všechno provedeme. Jak zameteme 
se všemi, kdo nebyli příznivci soci-
ální demokracie, jak si neporadíme 
s tím samostatným vládnutím apod. 
Nic takového se nestalo.

Přiznali jsme slušnou startovní 
čáru po osmi letech existence na-
šeho kraje, kdy jsme byli opozicí. 
Troufnu si říct – opozicí, která se 
na rozvoji kraje také podílela. Nehá-
zeli jsme nikomu klacky pod nohy 
a potřebné kroky jsme i podpořili. 
A tak v těch osmi letech obecného 
celostátního i celosvětového růstu 
kraj hospodařil i s přebytkem. Před 
rokem jsme začali řídit kraj v situa-
ci, jakou náš nový stát od let 1995–
1998 nepamatuje. Podstatně sníže-
né příjmy jsou v současnosti našimi 
omezujícími mantinely. Přesto jsme 
vše zvládli – k žádnému kolapsu 
nedošlo. Vše funguje, i když všichni 
víme, že situace není jednoduchá.

Ale nechci se vymlouvat na 
momen tální podmínky. Jsou jaké 
jsou a mu s íme se s nimi poprat. Na 
druhé straně si myslím, že životní 
úroveň je v naší zemi i na Vysočině 
pořád slušná, nežijeme si špatně. 
Bolestným problémem je, když se 
živitelé rodin nebo i celá rodina 
ocitnou bez práce, zvláště u lidí pár 
let před penzí. Snažíme se i v krizi 
potřebnými investicemi nezaměst-
nanost přinejmenším brzdit.

Bohužel vnímání současnosti 
mezi lidmi není příliš pozitivní, 
výrazná je otrávenost úrovní cho-
vání a jednání našich elit. Zvláště ve 
vrcholné politice vidíme často nedo-
statek tolerance, hádky a hrubosti 
motivované i osobními animozitami 
místo hledání společného prospěchu 
nás všech. To je dnešní realita. Nejde 
ovšem jen o problém „těch nahoře“, 
mnohdy se ta vulgarita a útočnost 
projevuje i v našem běžném životě. 
Každý by si proto měl zamést i před 
svým soukromým prahem a ne jen 
ukazovat prstem jinam. Mrzí mě 
i obecný nedostatek vlasteneckého 
cítění, sounáležitosti se svou zemí 
či regionem. Na druhé straně je 
důležité si uvědomit, že to zdaleka 
neplatí o většině, to špatné je pouze 
více vidět a slyšet. (Pokr. str. 5.)

Rockové skladby, písně ze světo-
vých muzikálů, ale i koledy – s ta-
kovým repertoárem přijela minulý 
týden do Velkého Meziříčí Petra 
Janů. Zpěvačku s nezaměnitelnou 
barvou hlasu očekával vyprodaný 
velký sál Jupiter clubu. Poprocková 
stálice naší hudební scény své fa-
noušky odměnila vskutku širokým 
rejstříkem skladeb, k jejichž per-
fektnímu provedení přispěla kapela 
Golem. Ta je složená ze samých 
vynikajících sólistů, kteří nechy-
běli ani na předvánočním koncertě 
v našem městě. Kapelníkem je Jan 
Václavík – saxofony, klarinet, fl ét-
na, zpěv. Na trubku zahrál Jan Týfa, 
na trombon Jiří Jelínek, na kláveso-
vou kytaru Jiří Štolba, na sólovou 
kytaru Zdeněk Charlie Blažek a na 
bicí Jan Malina.

Koncert se rozjel pěkně zostra – 
tvrdšími vypalovačkami ze zpěvač-
čina rockového období. „Nebojte 
se, takovýhle nebude celý koncert,“ 
podotkla Petra Janů a vzápět í 
vklouzla do táhlých melodií George 
Gershwina, A. L. Webera či Barbry 
Streissandové. A opět otočka, ten-
tokrát ke známým hitům jako třeba 
Říkej mi, Už nejsem volná, Není ti 
už sedmnáct nebo Jedeme dál. Ale 
to už se přehopupla poslední třetina 
koncertu a P. Janů navodila vánoč-
ní atmosféru směsicí koled. Jako 

Velkomeziříčská country kapela 
Stetson připravila pro svoje poslu-
chače opět předvánoční koncert, 
který spojila s mikulášskou nadíl-
kou. Kromě písniček, z nichž někte-
ré byly ryze vánoční, tedy rozdávala 
přítomným i milé dárky. Navíc při 
této příležitosti skupina představila 
i novou zpěvačku Vlaďku Čermá-
kovou. Ta nastoupila po posledně 
odchozích zpěvačkách Ivě Horké 
a Věře Sokolové (nyní vystupujících 
v duu Dvě báby). Vystoupení začalo 
koncertem a skončilo country bálem.

Zdařilou předvánoční akci pořá-
dal Jupiter club Velké Meziříčí ve 
spolupráci s již zmíněnou skupinou 
Stetson, která hrála ve složení Pavel 
Abeska, Karel Bílek, Jaromír Bed-
nář, Leoš Havlát a Josef Netolický. 
Jako host zpestřila instrumentální 
část Ilonka Havlátová, dcera bube-
níka Stetsonů Leoše, která zahrála 
na f létnu, a v průběhu večera si 
zazpíval také bývalý dlouholetý 
zpěvák s nezaměnitelným hlasem 
Vlasta Ustohal.

Iva Horká

II. díl (pokračování z minulého čísla.)
O počasí jsme si povídali s vedoucím Regionálního předpo-

vědního pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu 
(ČHMÚ), pobočky Brno, RNDr. Milanem Šálkem a snažili se 
alespoň trochu nahlédnout do tajů současné meteorologie. 
Jaké poznatky jsme zjistili, jste si mohli přečíst v rozhovoru 
v prvním díle (č. 44/2009, strana 3) a v dnešním druhém díle 
(č. 45/2009 taktéž strana 3).

Pokud se vyskytne abnormální číslo v hlášení, prově-
řujete je?

Počítačové programy jsou schopny rozeznat, že to nebo ono 
číslo je chybné a ze systému ho vyřadí, popřípadě poukáží na 
podezřelé údaje. Ovšem má to i druhou stránku věci. V roce 
– tuším, že 1987 – došlo k obrovské větrné bouři nad Brit-
skými ostrovy, která ovšem nebyla dokonale předpovězena. 
Sice vyšly předpovědi, že se očekává silnější vítr, jenže na-
konec přišel takový vichr, jenž strhával střechy, kácel stromy 
v parcích a podobně. A když se potom zpracovala analýza, tak 
se zjistilo, že byl na vině příliš přísný algoritmus. Ten totiž 
‚zhlazoval‘ pole tlaku, a tudíž tam bylo jedno měření, které 
bylo do značné míry opraveno, neboť 
se zdálo, že by do toho pole nezapadlo. 
Jenomže to měření bylo správné. Díky 
němu se tak mohlo varovat s větší dů-
razností a přesností. Ovšem se zase 
může přihodit, že se skutečně vyskytne 
v měření atmosféry nějaká chyba, což 
může mít za následek to, že předpoví-
me extrémní počasí, ale ono nakonec 
nemusí být nutně pravdou.

Také se může stát, že v některých 
případech zvolíme kompromis, kdy 
nakonec dojde k té ideální analýze. 
Přičemž tedy víme, že nemůžeme sto-
procentně věřit ani těm modelům, ale 
ani měřením.

Kolik máte na Vysočině meteoro-
logických stanic?

Automatizované s dobrovolnými 
pozorovateli jsou v Novém Rychnově, 
Hubenově u Jihlavy, Havlíčkově Brodě, 
Vatíně u Žďáru nad Sázavou, základní 
škole v Třebíči, se kterou spolupracuje-

me, a ve Velkém Meziříčí. K nim můžeme přiřadit ještě Seč 
a Nedvězí, i když to už je mimo kraj Vysočina. Profesionální 
stanice pak máme v Kramolíně-Košeticích, v Přibyslavi, 
Svratouchu, Kostelní Myslové u Telče, na vojenském letišti 
v Náměšti nad Oslavou a v Dukovanech.

Jakým způsobem probíhá v praxi předávání naměře-
ných hodnot k vám?

Pomocí počítačů, většinou přes datovou síť GPRS. V pří-
padě nouze používají ještě někteří pozorovatelé pevnou tele-
fonní linku. Pokud by třeba vypadla mobilní síť, spoléháme 
v tomto případě na operátory a na jejich záložní systémy. Ale 
my máme těch stanic tolik, že když vypadne jedna, může ji 
v nouzi částečně nahradit jiná. Máme také radary a družice, 
čili i v případě nějakého výpadku s tím ‚nepadá‘ předpověď 
úplně. Nevím ale, co by nastalo, kdyby došlo k extremní 
erupční aktivitě slunce (angl. CME), která v minulosti v ně-
kterých případech vedla v jistých částech světa, zejména 
v Kanadě, ke kolapsu vysokonapěťových linek. V tomto pří-
padě by mohly nastat problémy s družicemi nebo i s dalšími 
informačními systémy.

Někde jsem čet-
la, že pořadatelé 
koncertu americké 
zpěvačky Madony 
rozháněl i pomo-
cí tryskových le-
tadel mraky nad 
Moskvou, aby na 
vystoupení popové 
hvězdy nepršelo. 
Mně to jako lai-
kovi př ipadá až 
neuvěřitelné. Co 
Vy na to?

Mohlo by to fun-
govat za určitých, 
velmi specifi ckých 
podmínek, kdy by 
atmosféra byla na 
hraně – pršet, nepr-
šet; sněžit, nesněžit. 
Nebo ještě za situ-
ace, kdy atmosfé-

rické procesy jsou relativně slabé, by mohlo něco částečně 
zafungovat. Takže by se dalo docílit toho, že by třeba namísto 
deště jen slabě mrholilo. Jde o to, že se při tom do atmosféry 
dostávají látky, které urychlují proces srážek, což má fyzi-
kální základ, není to žádný výmysl. Ale kdyby měly přijít 
výrazné srážky, tak by se muselo slétnout snad celé letectvo 
světa, aby s tím vůbec něco udělalo. A ještě by to stálo bi-
liony dolarů. Čili podle mého soukromého názoru je tento 
způsob velmi omezený a navíc hodně neefektivní z hlediska 
vynaložených peněz.
Čtenáři jistě čekají na odpověď, jaká bude podle vás 

letošní zima?
To v tuto chvíli nevím. Zatím se zdá, že Arktida je stále ně-

jak podezřele teplá, ale to ovšem nemusí nic znamenat. Jeden 
z ukazatelů toho, že nadcházející zima bude pravděpodobně 
spíše teplejší, je letošní extrémně slabá hurikánová sezona. 
Existuje hypotéza, tvrdící, že čím míň hurikánů nad Atlan-
tikem, tím teplejší zima v Evropě. Protože hurikány fungují 
trochu jako jedny z výměníků tepla, a pokud jich je hodně, tak 
teplý vzduch vymění více, u Evropy zeslábne teplé-západní 
proudění, a potom může být více chladu u nás. Třeba v roce 
2005 to bylo hodně patrné. Atlantský hurikán Katrina v srpnu 
toho roku napáchal z ekonomického hlediska patrně vůbec 
největší katastrofu, ale na druhou stranu jsme možná „díky“ 
tomu měli v Evropě pěknou ladovskou zimu. Ale atmosféra 
je složitější a mnohé hypotézy ‚neposlouchá‘…  Iva Horká

Kdo je RNDr. Milan Šálek
Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity J. E. 
Purkyně v Brně (nynější Masarykova univerzita), obor 
fyzická geografi e, zaměření meteorologie a hydrologie. 
Začínal jako dozorčí synoptik (meteorolog) – během 
základní vojenské služby – na letišti v Pardubicích. 
Poté nastoupil do ČMHÚ v Brně na pozici meteorologa. 
Později se v témže ústavu stal vedoucím meteorologické 
skupiny Oddělení meteorologie a klimatologie (OMK). 
V něm nyní působí na pozici vedoucího Regionálního 
předpovědního pracoviště. Hovoří plynule anglicky 
a přednáší mimo jiné také na Masarykově univerzitě 
obor Metody dálkové detekce v meteorologii.

Připravila: Iva Horká

Málo hurikánů naznačuje teplejší zimu, míní meteorolog Milan Šálek

► Country skupina Stetson představila na předvánočním koncertu svoji 
novou zpěvačku Vlaďku Čermákovou.                     Foto: Antonín Havlát

Stetson naděloval písničky a dárky.
Představil i novou zpěvačku

Petra Janů si odskočila z Duetů do Meziříčí

přídavek pak zazněla česká verze 
Sinatrovy písně My Way – Má pouť. 
„Tahle skladba je tak těžká, že po ní 
asi omdlím, proto bude opravdu po-

slední,“ rozloučila se s posluchači.      
Text a foto: Martina Strnadová

Více fotek na
www. velkomeziricsko.cz

 Foto: Iva Horká

Taneční kurzy pro dospívající mládež, které v našem 
městě pořádá Jupiter club Velké Meziříčí, si odbyly 
první prodlouženou, a sice barevnou. Na ni si dívky 
oblékly šaty v pastelových barvách. V lednu příštího 

Tanečníci si odbyli barevnou prodlouženou, 
bílá je čeká v lednu

roku tanečníky čeká ještě závěrečný Ples v bílém (viz 
strana 10). To pak slečny zazáří v bílých róbách. Více 
fotek ve fotogalerii na www.velkomeziricsko.cz

Text a foto: Iva Horká
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Vánoční kouzlo

Pořad bohoslužeb
kostel sv. Mikuláše

Středa 16. 12.
 7.00 Mše sv. roráty, za rodiče Zmrzlíkovy a dceru Evu. o. L. Sz.
18.00 Mše sv. Lavičky o. M. P.
Čtvrtek 17. 12.
 7.00 Mše sv. za P. Aloise Kadlece. o. L. Sz.
 9.00 Pohřební mše sv. za zemřelého Bohumila Havlíčka
 z Balin. o. L. Sz.
18.00 Mše sv. za všechny zemřelé spolužáky. o. L. Sz.
17.00 Mše sv. Vídeň o. M. P.
Pátek 18. 12.
 8.00 Mše sv. za rodiče Štoksovy a Ludmilu Švarcovou. o. L. Sz.
13.00 Mše sv. v domově důchodců o. M. P.
16.30 Mše sv. roráty pro děti a mládež, za mládež
 naší farnosti. o. L. Sz.
Sobota 19. 12. Den modliteb za AKS v Olomouci
 7.00 Mše sv. za bohoslovce. o. M. P.
 9.00 Mše sv. na poděkování za kurz pro osoby
 pověřené k podávání Svatého přijímání. o. L. Sz.
18.00 Mše sv. za Josefa Chylíka a rodinu Chylíkovu. o. L. Sz.
19.00 Vigilie III. adventní neděle
IV. adventní neděle 20. 12.
 7.30 Mše sv. za Vladimíra Kružíka. o. M. P.
 9.00 Mše sv. za rodinu Šoukalovu, Stočkovu a Vokounovu. o. L. Sz.
10.30 Mše sv. pro rodiče s dětmi, za rodiče Nedomovy
 a Marii Toufarovou. o. L. Sz.
18.00 Mše sv. za Františka Dočkala a rodiče Dočkalovy
 a Doležalovy. o. M. P.

Farní oznámení
Mše sv. roráty pro dospělé bude ve středu v 7.00 a pro děti v pátek 

v 16.30 hodin. V pátek od 13.30 do 16.30 bude adorace Nejsvětější svátosti. 
Od 13.30 do 16.30 příležitost ke svátosti smíření a pokání. V sobotu v 9.00 
bude mše sv. na poděkování za kurz pro osoby, které mají být pověřeny 
k podávání Svatého přijímání. V 18.30 příprava na křest. V 19.00 bude 
společná Vigilii IV. adventní neděle. Plán předvánoční zpovědi najdete 
ve vývěsce. Při příležitostí Roku sv. Jana Marie Vianney‘e naše děkanství 
pořádá od 21. do 26. června pout‘ do La Salette a Ars – farnosti sv. Jana 
Marie. Ještě máme volná místa.

Děkujeme všem, kteří pracovali v kostele a na faře. Děkujeme za sbírku 
minulou neděli, která činila 45.450 Kč. Také děkujeme těm, kteří v tomto 
týdnu darovali na účet farnosti a na cihličky na opravu kostela – celkem 
19.500 Kč. Zaplat‘ Pán Bůh. Za dar na kostel větší než 1.000 Kč je možné 
získat potvrzení na snížení daně. Autobus na Nový Jeruzalém v pondělí 
14. prosince 2009 jede v 14.55 hodin z Velkého Meziříčí od Domusu, 
15.30 hodin z Mostišť a 15.35 hodin z Vídně.

Zdroj: www.dekanstvivm.horacko.com

Českobratrská církev evangelická
● 17. 12.: 17 hodin – mládež, 18 hodin – biblická hodina
● 18. 12.: 18 hodin – biblická hodina (Křižanov)
● 20. 12.: 9 hodin – dětská vánoční slavnost
● 24. 12.: 21 hodin – Štědrý večer v Husově domě
● 25. 12.: 9 hodin – bohoslužby s vysluhováním večeře Páně
● 27. 12.: 9 hodin – bohoslužby
● 1. 1.: 9 hodin – novoroční bohoslužby
● 3. 1.: 9 hodin – bohoslužby, 16.30 hodin – koncert (Kuspokon)
● pokud není uvedeno jinak, setkání se konají v Husově domě (U Svět-

lé 24) a jsou přístupna všem                                                            -pj-

Farní sbor Českobratrské 
církve evangelické ve Vel-

kém Meziříčí zve na
Štědrý večer

v Husově domě
aneb Pojďme si společně za-
zpívat a objevovat hloubku 

vánočního příběhu.
Společný zpěv vánočních 
spirituálů a koled povede 

skupina Kuspokon a vánoční 
zamyšlení přednese evange-

lický farář.
Čtvrtek 24. prosince ve 21 hodin

Apoštolská 
církev

vás srdečně zve na svá pravi-
delná shromáždění, která se 
konají každou neděli od 9 ho-
din v areálu bývalých lisoven, 
Moráňská 134/2, VM.
Bližší info: www.acvm.ic.cz
Kontakt:
Mgr. František Kameník,
e-mail: kamenikf@centrum.cz,
mob. 739 600 015

Rok co rok se snažím o trochu víc 
porozumět poselství Vánoc. V ad-
ventu se pokouším vnitřně naladit, 
ztišit a vnímat tu zvláštní melancho-
lii, která padá na svět. Na jedné stra-
ně si nelze nevšimnout zvláštního 
smutku a stesku, jenž padá na lidi, 
kteří nemají s kým slavit Vánoce. 
Na druhé straně je tu slavnostní 
nálada, kdy se nad poklidným cho-
dem domácností vznáší nenápadná 
radost a vděčnost, kdy z lidských 
tváří svítí laskavé přitakání životu, 
kdy uklízíme nejen kolem sebe, ale 
také v sobě, kdy znějí koledy a voní 
cukroví, a kdy kupujeme dárky 
lidem, které máme rádi, protože 
jsme vděční za to, že je máme.

Naši dávní předkové prý věřili, že 
se ve vánočních dnech otevírají po-

klady, ukryté v hlubinách země, a na 
nebi se objevují posvátná znamení. 
A možná měli pravdu. Nemůžu se 
zbavit pocitu, že vánoční dny obe-
stírá jakési tajemné vnitřní kouzlo. 
Je to tajuplný čas, kdy se alespoň 
tu a tam betlémská hvězda rozzáří 
v lidském srdci, kdy se duše člověka 
alespoň na chvilku stane Božím 
příbytkem, kdy se nad svátečním 
stolem mezi zjihlými příbuznými 
občas rozhostí království nebeské, 
kdy mezi užaslými dětmi kolem vá-
nočního stromku zavane na chvilku 
nebeská vůně a rozezní se andělská 
hudba. Je to doba, kdy se víra, na-
děje a láska občas narodí i ve chlévě 
lidského nitra. Přeji vám, ať něco 
z toho v nadcházejících vánočních 
dnech prožijete.     Pavel Janošík

Adventní zamyšlení
Blíží se konec roku a nastala doba adventní. Budeme hodnotit co rok dal, 

vzal. Někdo získal materiální hodnoty, někdo ztratil zdraví, své nejbližší. 
Mnoho osob přichází a odchází v našem životě, pouze přátelé zanechají 
stopu v našem srdci. V rodinách nám postupně svítí na adventním věnci 
jednotlivé svíčky a ty některým možná poví.

První svíčka „MÍR“ – její světlo sice svítí, ale lidé žádný mír nedo-
držují.

Druhá svíčka „VÍRA“ – jsem asi zbytečná, lidstvo nechce nic o Bohu 
vědět, nemá cenu, abych svítila?

Třetí svíčka „LÁSKA“ – už nemám sílu, abych hořela, lidé mne odsta-
vili na stranu, vidí jen sami sebe a touhu po majetku, proto zapomínají 
na své blízké.
Čtvrtá svíčka „NADĚJE“ – neboj se, dokud já svítím, můžeme doufat, 

že to ještě není tak zlé!
Plamen naděje by neměl nikdy v našem uspěchaném životě zhasnout 

a každý z nás by měl plameny MÍRU, VÍRY, LÁSKY a NADĚJE neustále 
udržovat.

Co na závěr mého životního zamyšlení. Je skvělé mít v životě někoho, 
na koho se můžeme spolehnout. V dnešní době není čemu, ale přesto, 
mít se s kým zasmát, komu svěřit i největší tajemství svého života. Přál 
bych svíčce „NADĚJE“ – aby lidem svítila stále a překážky v roce 2010 
pomohla řešit dle možností s optimismem, vždy s úsměvem, neboť život 
je tak krátký.                                                                         Mirek Zezula

Stalo se již tradicí, že koncem 
listopadu přichází pozvání od ZV 
ROH Kabla na setkání důchodců.

Letošní setkání proběhlo 11. pro-
since 2009 ve velkém sále Jupiter 
clubu za účasti 205 důchodců. Za 
vedení závodu se zúčastnili ing. Ku-
ber, ing. Beseda, Veleba, předseda 
ZV ROH Sedlák, předseda klubu 
důchodců ing. Lavický, za městský 
úřad Josef Komínek.

Předseda ZV Sedlák poděkoval 
vedení závodu za uspořádání zá-
jezdů důchodců a zajištění setkání 
důchodců . Byly uspořádány 4 
zájezdy do oblasti Moravského 
krasu, s nákladem 35 tisíc, kterých 
se zúčastnilo 143 důchodců. Příští 
rok je plánován zájezd do jižních 
Čech. S přáním pěkných Vánoc 
ukončil svůj projev. Ing. Lavický, 
nový předseda klubu důchodců, 
vzpomněl na historii závodu, uvedl 

Kablo na své důchodce nezapomíná

přehled výroby, která je nyní v zá-
vodě. K 1. 12. 2009 je registrováno 
310 důchodců, během letošního 
roku jich deset zemřelo.

V dalším vystoupení nás po-
zdravil ing. Kuber, personální 
náměstek, který uvedl, že setkání 
důchodců Kabla v Meziříčí je oje-
dinělé. Dále uvedl, že v poslední 
době došlo k výrazným změnám ve 
výrobě. Proto vedení závodu zrušilo 
výrobu ztrátových výrobků. Dále 
vystoupil ing. Beseda. Do 1. 1. 2009 
začala spolupráce s Kablem Kladno 
na dosažení úrovně kvality. Získali 
jsme mezinárodní certifi kaci. Bylo 
uvedeno do provozu nové zařízení 
na kontrolu kvality vyráběných 
kabelů, máme zakázku na 5 000 km 
kabelů pro Holandsko. Dále jsou ve 
výrobě nové druhy ohnivzdorných 
kabelů. V roce 2010 se budou 
instalovat linky na výrobu kabelů 
středního napětí, v roce 2011 je 
v plánu zvýšit výrobu těchto kabelů 
z 8 000 km na 20 0000 km. Popřál 
všem přítomným pevné zdraví 
a spokojenost v životě.

Následoval projev zástupce měs-
ta Josefa Komínka. Informoval 
nás o plánech města, a to dokončit 
cyklostezku do Mostišť, opravy 
chodníků , vybudování nových 
dětských hřišť a čistírny vody. Dále 
nás informoval zástupce závodu 
Ladislav Veleba, že v příštím roce 
je plánován stav 180 zaměstnanců. 
Tím byla ukončena ofi ciální část 
setkání.

Následovalo promítání filmu 
Oslavy 60. výročí města Velkého 
Meziříčí, autorem filmu je Jiří 
Michlíček. Po zhlédnutí f ilmu 
z oslav nás přijel pobavit Libor 
Pantůček z Brna (bratr známého 
Zbyška Pantůčka). Se svou kyta-
rou, písničkami a vtipy, imitacemi 
zpěváků a známých osobností nás 
bavil až do oběda. Po obědě jsme 
strávili ještě dvě hodiny v dobré 
pohodě se svými bývalými spo-
lupracovníky, se kterými jsme se 
mnohdy od posledního setkání ne-
viděli. Děkujeme vám kablováci za 
pěkný den prožitý s vámi, těšíme se 
na připravované zájezdy a na příští 
setkání důchodců v roce 2010.

Miloš Vokoun

Sobota 12. prosince byla pro mno-
hé obyčejnou předvánoční sobotou 
s uklízením, vařením, praním a pečením cukroví. Většina dětí z 2. A se 
ale po roce opět sešla ve škole společně se svými rodiči, sourozenci a ba-
bičkami. Po loňské akci šití panenek pro Unicef se rozhodli i letos pomoci 
dětem – tentokrát si vybrali děti z Klokánku v Brně a děti, které musí být 
kvůli vážným nemocem hospitalizované v nemocnicích po celé republice. 
Tyto děti navštěvují se svým programem Zdravotní klauni a přináší jim 
alespoň trošku radosti a drobné dárky.

Abychom stihli vyrobit dárky pro co nejvíce dětí, sešli jsme se již v 10 
hodin dopoledne. Třída se znovu proměnila v krejčovskou dílnu, kde 
bylo dostatek práce pro všechny. Někdo předkresloval, někdo stříhal, 
jiní šili na stroji nebo v ruce, tatínek s dětmi ochotně plnil ušité výrobky 
molitanovou drtí a nejmenší vyráběli bambule na zvířátka. Práce šla 
všem od ruky, největší vytrvalci vydrželi až do 18 hodin. Čas jsme si 
zpříjemnili povídáním, odpolední kávičkou, ochutnávkou vánočního 
cukroví a chlebíčků, které přinesli rodiče.

Za velmi příjemně strávenou sobotu jsme vyrobili pro děti do nemocnic 
více než 20 polštářků, spoustu maňásků a 10 zvířátek z bambulí. Pro děti 
z brněnského Klokánku polštář s hodinami, který bude sloužit k výuce 
hodin, a více než metr vysokého panáka a panenku, které budou sloužit 
k učení částí těla a procvičování jemné motoriky nejmenších při zavazo-
vání, zapínání knofl íků, zipu, pásku a klukovských „kšand“. Ještě děti 
čeká vymyslet novým kamarádům jména.

Největší odměnou pro děti bude tentokrát návštěva paní ředitelky Klo-
kánku a tří dětí z tohoto zařízení. Ti nás společně před Vánocemi navštíví 
přímo v naší třídě a dárky si osobně převezmou. Také klauny osobně po-
známe, neboť i oni za námi přijedou, abychom se celá škola mohli zapojit 

do projektu „Žáci a klauni“. Zahrají 
všem malou legrační klauniádu, na 

kterou naváže debata o sdružení Zdravotní klaun.
Jsem moc ráda, že do dění školy se tak ochotně zapojují i rodiče, neboť 

nápad vyrobit něco pro nemocné a opuštěné děti tentokrát přišel z jejich 
strany. Věřím, že toto nebyla naše poslední pomoc a že se určitě zase brzy 
sejdeme a prožijeme spolu další zajímavé odpoledne.

Iveta Doležalová, ZŠ Křižanov

Po roce opět pomáháme dětem

Ve čtvrtek 10. prosince byl na Hotelové škole Světlá 
a Obchodní akademii výjimečný výukový program. 
Od časného rána školu naplňovala sváteční atmosféra. 
Čekali jsme hosty – rodiče, žáky a všechny ostatní, kte-
ří mají zájem poznat naši školu osobně. Do prezentace 
školy se zapojili samotní studenti. Jako osobní průvodci 
návštěvníkům představili prostředí školy a přiblížili 
jim obsah studijních oborů Hotelnictví a Obchodní 
akademie. Žáci z různých ročníků vytvořili pracovní 
skupiny a učebny se změnily ve výstavní či prezentační 
prostory. Program doplňovaly studentské soutěže 
v barmanství a ve zdobení perníků a soutěžní výstava 
perníkových betlémů. Kromě toho mohli návštěvníci 
zhlédnout prezentace na téma Osobnosti Vysočiny či 

Den otevřených dveří na Světlé

Turistické zajímavosti regionu. Uskutečnila se také 
premiéra krátkého fi lmu My a zahraniční praxe spojená 
s výstavou Z Velkého Meziříčí do celé Evropy. Fanoušci 
přírodovědných a společenskovědních předmětů mohli 
ověřit své znalosti v kvízech a dalších hrách. Pro in-
spiraci na blížící se Vánoce jsme připravili svátečně 
prostřené stoly, speciality ze sýrů, dezerty typické pro 
zahraniční kuchyně a jemné čajové pečivo. Naši žáci 
tak měli milou příležitost využít své praktické doved-
nosti ve společenském styku, komunikaci s lidmi a gas-
tronomii. Všichni, žáci i učitelé, věříme, že návštěvníci 
měli možnost blíže se seznámit se studijními možnost-
mi na naší škole a zároveň na Světlé strávili příjemné 
a inspirativní chvíle.     MVDr. Růžena Marková

Ukázka vánoční tabule a cukroví, jemuž tradičně vévodí perníčky.                       Foto: Jitka Bradáčová

Středisko ekologic-
ké výchovy Ostrůvek 
zahájilo svou činnost 
v našem městě před sedmi lety. Za 
dobu jeho existence absolvovalo 
ekologické výukové programy 
více jak 25 000 žáků mateřských, 
základních i středních škol. Stře-
disko neslouží pouze dětem, ale 
i dospělým. Setkávají se zde učitelé 
na odborných seminářích i široká 
veřejnost navštěvující pestrou 
nabídku přednášek. Návštěvníci 
mohou dále využívat nabídky 

specializované environmentální 
knihovny či bezplatného veřejného 
internetu. Se zvyšujícím se počtem 
návštěvníků přestalo materiální 
vybavení bývalé mateřské školy již 
vyhovovat. Letos se nám podařilo 
upravit jednu učebnu pro výuku. 
Architektonický návrh př inesl 
praktické řešení lichoběžníkových 
pracovních stolků, které poskytují 
řadu variant uspořádání a umožňují 
společnou i skupinovou výuku. 

Návrh rovněž rozšíř il 
knihovnu a vyřešil pra-
covní prostor lektora. 

Odlehčení a hravost je zajištěna 
barevným řešením celého interiéru. 
Prostor pro veřejný internet byl 
z učebny přesunut na chodbu, kde 
je přístupný po celou pracovní dobu 
střediska. Architektonický návrh 
byl pořízen také díky příspěvku 
Města Velké Meziříčí v rámci pro-
gramu Zdravých měst. 

Markéta Navrátilová,
vedoucí střediska Ostrůvek

Ostrůvek v novém kabátě
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(Pokračování ze strany 1.) „Prakticky jsme dokončili očkování zdra-
votnických pracovníků nemocnice. Dále jsme naočkovali velkou skupinu 
dialyzovaných pacientů, pacientů po transplantaci orgánů a gravidní ženy 
ve II. a III. trimestru na doporučení gynekologa. Pacienti z rizikových 
skupin budou očkováni dle nařízení ještě jednou cca za 3 týdny. Pomalu 
začínáme očkovat pracovníky kritické infrastruktury dle seznamů – zatím 
pouze 4 z Domova důchodců Lesnov. Ostatní zaměstnavatelé nás dosud 
nekontaktovali,“ shrnula Veronika Novotná.

V Nemocnici sv. Zdislavy v Mostištích dosud naočkovali proti pande-
mické chřipce deset lidí. „Druhou desítku jsme ještě nedali dohromady,“ 
sdělila lékařka Iva Žáková a vysvětlila důvody očkování po desetičlenných 
skupinách. Každá ampulka vakcíny je totiž pro deset pacientů a musí se 
spotřebovat do čtyřiadvaceti hodin. K očkování v mostišťské nemocnici se 
mohou zájemci objednávat v interní ambulanci na telefonu 566 512 324, a to 
v ordinačních hodinách od 7 do 15, pondělí–pátek.    Martina Strnadová

Dětská lékařka Ester Snížková naočkovala v pátek 11. prosince v jihlavské 
nemocnici první děti proti pandemické chřipce.    Foto: Veronika Novotná

Vakcinace dětí začala

(Pokračování ze strany 1.) Výška 
tarifu za ujetí jednoho kilometru 
se liší podle typu použité silnice, 
počtu náprav vozu a jeho emisní 
kategorie, případně podle denní 
doby. Povinnou palubní jednotku 
pro placení mýtného si řidiči nebo 
provozovatelé vozidel pořizují na 
více než 250 označených distribuč-
ních, nejčastěji čerpacích stanicích, 
nebo kontaktních místech, které 
jsou umístěny v krajských městech. 
Na místě zaplatí vratnou zálohu 
1.550 Kč, a poté si nepřenositelnou 
elektronickou krabičku umístí na 
přední sklo mimo stěrače tak, aby 
nepřekážela ve výhledu.

Před pořízením palubní jednotky 
by si řidič měl rozmyslet, jaký pla-
tební kanál pro něj bude nejvhod-
nější. Zda bude platit mýto dopředu 
(tzv. PrePay), tedy že si bude do 
jednotky nabíjet potřebnou částku 
ještě před jízdou, nebo zaplatí až 
následně (tzv. PostPay), například 
na fakturu. Zmiňovaná distribuční 
místa slouží pro řidiče, kteří platí 
mýto dopředu. Při první registraci 
potřebují osvědčení o technickém 
průkazu, řidičský průkaz, doklad 
o emisní třídě a vyplněný registrač-

Od začátku roku 2010 se mýtné v Česku 
rozšiřuje i na dodávky a malé kamiony

Slovo hejtmana kraje Vysočina
(Pokračování ze strany 3.) Na krajském úřadu a ve městech jsem cítil 

před rokem jistou nedůvěru, místy i strach. Nakonec se mi potvrdilo mé 
očekávání – časem všichni poznají, že se schopnosti a vlastnosti lidí neliší 
jen podle zavedených stranických triček, a že i ti méně zkušení mohou 
poměrně brzy dokázat své profesionální i lidské kvality.

Jsem rád, že na všech úrovních v našem kraji se setkávám s množstvím 
lidí ochotných poctivě makat pro společný prospěch. Poznal jsem jich za ten 
rok nemálo. Starostové měst a obcí, úředníci, zaměstnanci kulturních, škol-
ských a zdravotnických zařízení, pracovníci v obchodě a ve fi rmách nejrůz-
nějšího zaměření – všude lze nalézt lidi, kterým o něco jde a umí zabrat.

Všem bych za to chtěl teď na sklonku roku poděkovat, popřát hezké 
Vánoce a vyjádřit své přesvědčení, že rok 2010 bude pro nás všechny 
úspěšnější.                                                                         Jiří Běhounek

ní formulář. Kontaktní místa slouží 
naopak pro uživatele, kteří chtějí 
platit mýto následně, například na 
fakturu. Ti potřebují k první regis-
traci živnostenský list/výpis z OR/
průkaz totožnosti, kopii technické-
ho průkazu, doklad o emisní třídě 
a vyplněnou Dohodu o podmínkách 
následného placení. Před jízdou už 
zbývá jen zkontrolovat, zda počet 
náprav deklarovaných na instalo-
vané palubní jednotce odpovídá 
skutečnosti.
Řidiči dodávek, v lednu pozor!

Některá vozidla s hmotností 
nad 3,5 tuny jsou dosud vybavena 
dálničním kuponem z roku 2009, 
jehož platnost vyprší až v průběhu 
nebo na konci ledna. Aby nedošlo 
k souběhu časového a výkono-
vého zpoplatnění, vzniká těmto 
vozům povinnost platit mýto na 
dálnicích a rychlostních silnicích 
až po skončení platnosti jejich 
dálničního kuponu. Nejpozději od 
1. února 2010 musí mýtné platit 
všichni uživatelé silnic s auty nad 
3,5 tuny hmotnosti. Doporučuje 
se, aby si řidiči ponechali druhý 
díl dálničního kuponu pro případ-
nou reklamaci.           Michal Elšík

(Dokončení ze strany 2.)
Plánují 

vlastní elektrárnu
Objekt měřínské základní školy 

byl postaven v roce 1973. Již po 
dvaceti letech obec přistoupila 
k jeho rekonstrukci. Rovné stře-
chy byly přestavěny na valbové, 
přičemž již tehdy Měřínští plá-
novali pozdější využití vzniklých 
prostor v podkroví. Tehdy také 
došlo k plynofi kaci školy a dalšímu. 
V roce 2001 pak byla v budovách 
vyměněna okna, objekt byl zateplen 
atd. Nynější vestavbou učeben do 
podkroví a rekonstrukcí tělocvičny 
však modernizování školy nekončí. 
Vedle zkvalitnění podmínek výuky 
pro žáky i učitele už Měřínští plánu-
jí další vylepšení. Pomýšlejí na vý-
robu vlastní elektrické energie. „Na 
východní a jihovýchodní část stře-
chy budovy školy chceme pořídit fo-
tovoltaickou elektrárnu s výkonem 
30 kilowatt,“ říká starosta Měřína 
Jiří Servít a dodává, „tím bychom 
pokryli vlastní spotřebu školy 

a zbytek bychom dodávali do sítě.“ 
Obec již podala žádost o čtyřiceti-
procentní dotaci na tento záměr na 
Státní fond životního prostředí. Zda 
uspěje, se dozví do konce prosince. 
„I když ale dotaci nedostaneme, 

půjdeme do úvěru,“ podotýká 
starosta. Podle něj jde totiž o vý-
hodnou investici, jejíž návratnost 
by i s dotací byla zhruba čtyři roky. 
Náklady na pořízení fotovoltaic-
kého zařízení odhaduje kolem tří 

milionů korun. Škola přitom ročně 
spotřebuje elektřinu za asi čtyři 
sta osmdesát tisíc. „A to přitom 
topíme plynem. Elektřinu potře-
bujeme jen na vaření a osvětlení,“ 
dodává Servít.   Martina Strnadová

Měřínští otevřeli nové prostory školy

Jak správně nakoupit
a zacházet s vánoční rybou

Jak rybu nakoupit
Vánoční rybu je nejlépe kupovat u profesionálů, např. na sádkách nebo 

ve stánku rybářského podniku. Dostanete ji tak zaručeně čerstvou za 
dobrou cenu. Pokud při nákupu mrzne, doporučuji dávat pozor na váhu. 
Voda odkapávající z vážených ryb má tendenci na váze namrzat 
a zvyšovat skutečnou hmotnost vážené ryby.

Manipulace s rybou a péče o ni doma
Ryby přenášíme v mokré plátěné tašce nebo v navlhčené igelitce a do-

týkáme se jich jen mokrou rukou. Doma rybu pustíme do vany napuštěné 
studenou vodou a odstátou několik hodin, aby z ní vyprchal chlór. Kapra 
ve vaně nekrmíme. Pro rybu ve vaně zabezpečíme dostatek kyslíku. Pokud 
vodovodní voda neobsahuje hodně chlóru, necháme ji slabým proudem 
puštěnou. Můžeme použít rovněž vzduchovací motůrek pro akvárium. 
Řešením je také čeření vody rukou, nebo přelíváním vody z výšky hrneč-
kem. Ve vaně může kapr lehce vyblednout, neboť se přizpůsobuje barvě 
okolí. Pokud přes všechnu péči ryba ve vaně lekne a přijdete na to až ráno, 
můžete ji bez obav zpracovat. Voda však musí být studená.
Jak poznáte živou, případně čerstvou rybu

Živá ryba má „oční refl ex“, tedy přirozenou snahu udržet oční bulvu 
ve svislé poloze při náklonu těla na bok. Čerstvě mrtvá ryba má červená 
žábra, s časem však barva bledne do růžova, až nakonec zbělají. Mrtvou 
rybu nebo její svalovinu podrobíme testu čerstvosti tím, že zatlačíme prs-
tem do boku a pokud se vytvořená prohlubina vyrovná, je vše v pořádku. 
V případě, že se důlek již nevyrovná, maso není vhodné ke konzumaci.

Jak rybu správně zabít
Rybu vezmeme do rukou: například levou rukou uchopíme hlavu 

a dlaní přikryjeme oči (to rybu uklidní). Pod pravé podpaží si přitlačíme 
ocas. Ryba je poměrně pevně fi xovaná. Pokud ryba klouže, obalíme ji 
navlhčenou utěrkou. Položíme ji na břicho a úderem tupým předmětem 
(topůrko, polička na maso, kladivo…) ji omráčíme do temena hlavy, nad 
očima. Poté provedeme vykrvení, prořezáním žaberních oblouků. Úklid 
v kuchyni si můžete uskladnit, pokud si kolem pracovní plochy nalepíte 
smršťovací folii.                                                                  Jano Regenda

„Tříkrálovka“ opět klepe na dveře
S téměř třítýdenním předstihem o tříkrálové sbírce píši hned z ně-
kolika důvodů. Nejdříve „připomenutí“ těm, kteří by rádi přispěli, 
ale když ona je výplata až dvanáctého a vy jdete moc brzy, anebo: 
,,je zrovna po Vánocích, takže jsme bez peněz a na sbírku jsme si 
zase nevzpomněli“ atd. Takže, aby i tito si už nyní mohli ,,odložit 
či rezervovat“ a na sbírku rádi také přispět.
Všichni více či méně pociťujeme a různým způsobem se vypořádá-
váme s krizí, recesí, nebo jak jinak je dnešní situace ve společnosti 
nazývána. Ceny služeb, zboží aj. se zvyšují a státní fi nance se odebírají 
a krátí i těm nejubožejším, na to nejpotřebnější. A proto přes všechny 
potíže a s úctou ke každému z nás, ke každé rodině bych chtěl před 
nadcházející tříkrálovou sbírkou apelovat, abychom se povznesli nad 
svoje starosti a ohledy a vzpomenuli také na ty, kteří jsou na tom 
mnohem hůře než my a sami si nejsou schopni pomoci, obsloužit se. 
A to nejen u nás. Právě zde a v této situaci by bylo nejvíce žádoucí, 
abychom prokázali náš prozíravý a soucitný postoj k lidem jakkoliv 
postiženým, hladovějícím, osamoceným či k zařízením a prostřed-
kům, které potřebují ke své obživě. Že my na tom ještě nejsme až tak 
špatně, dokazují právě nyní nákupy dárků, jídla a ostatního zboží 
pro naši potřebu, jen se kolem sebe a sami na sebe dobře podívejme.
Kéž by všichni zakusili ten nádherný pocit, že i sami darující jsou 
hojně obdarováni a že nejkrásnější dárek je ten, který je dáván ne 
z nutnosti, že ostatní také dávají, kolik kdo dal, ale je dáván nezištně 
z lásky a z nedostatku, nikoliv z přebytku či nadbytku. Určitě teď se 
mnou mnoho lidí nesouhlasí a dnešní konzumní a sobecká společnost 
o tomto nechce ani slyšet, ale ať to každý zkusí.
Doufáme, že při jubilejní 10. sbírce budete nejméně tak štědří jako 
loni (i přes už probíhající krizi rekordních téměř 400.000 Kč ve VM 
a okolí) a že tak pomůžete splatit dluhy na právě dokončovanou 
rozsáhlou rekonstrukci stacionáře Nesa ve VM, kterou je možné 
realizovat právě především díky loňské sbírce.
S upřímnou prosbou a naléhavou žádostí se nyní obracíme na ochotné 
obětavce nad 16 let, kteří by nám jako vedoucí skupinek pomohli 
obsadit stále ještě několik neobsazených úseků ve městě. Zároveň 
prosím i o ,,zapůjčení“ školních dětí za koledníky – tři krále. Zájemce 
či rodiče prosím o přihlášení na č. tel. 566 522 028, ev. 736 643 921. 
Předem moc děkuji.
Vás všech, věrné služebnice a služebníci, z nichž většina chodíte 
po celých těch deset roků, někdy i s nasazením svého zdraví, si 
nesmírně vážím a určitě i všichni upřímní dárci, kteří před vámi 
nikdy nezabouchli dveře či vás vulgárně nevyprovodili. Sděluji vám 
též, že zapečetěné pokladničky pro město a okolní obce se budou 
vydávat obvyklým způsobem od 22. 12. 2009 v úředních hodinách, 
tj. po–pá 8–11 h, út ještě odpoledne 14–16 h a st 17–18 h. Jindy pouze 
výjimečně po osobní či tel. dohodě v úř. hod. na č. t. 566 522 101.
Sbírka bude probíhat od 2. do 11. ledna 2010, u nás hlavně asi 
během toho druhého týdne a o víkendu 8 až 10. 1. 2010. Pokladničky 
je zapotřebí vrátit nejpozději v pondělí 11. 1. 2010.
Nakonec chci všem popřát požehnané radostné Vánoce ve zdraví, 
klidu a pokoji. Ať dobrý Bůh a Pán otevře naše srdce a do nich nadělí 
lásku, štědrost a ochotu všímat si a pomáhat postiženým, hladovějí-
cím či jakkoliv potřebujícím naši pomoc.
Koledníkům a vedoucím pak přeji při koledování příznivé počasí, 
,,lehké nohy“, radost na rozdávání, všude otevřené dveře, srdce, 
štědrost a vlídnost.                Koordinační asistent tříkrálové sbírky

pro Velkomeziříčsko a okolní obce

Vánoční výstavu Kouzlo vánoc, kterou připravil Český svaz žen ve 
spolupráci s Jupiter clubem můžete zhlédnout ještě dnes do 18 hodin.

Více fotek na www.velkomeziricsko.cz Text a foto: -jik-

Není to tak dávno, co se výlohy 
obchodů zasypaly umělým sněhem 
a baňkami, pouliční lampy ozdobily 
svítící vločky a v televizi se objevila 
veřejností oblíbená reklama, ve kte-
ré holčička tvrdí tatínkovi: „Já ne-
musím, já už ho vidím.“ Vánoce se 
na nás zkrátka valí ze všech stran…

Pokud jste se v sobotu 21. lis-
topadu 2009 v odpoledních hodi-
nách pořádně nadechli, určitě vás 
alespoň trochu v nose zašimrala 
vůně pryskyřice, svařáku a jitrnic, 
která se linula z Katolického domu 
v Křižanově. Probíhal tu již druhým 
rokem Kateřinský jarmark.

H n e d  n a 
chodbě kato-
lického domu byl umístěn „dětský 
koutek“ s kobercem a hračkami 
pro malé děti, který byl neustále 
plně obsazen. Při příchodu do vel-
kého sálu se příchozím zamlžily 
brýle a zatajil dech. Na zdi tam 
klidně mohl viset obrovský plakát 
s nápisem Zlaté české ručičky. Ke 
zhlédnutí i koupi tu byly slaměné 
ozdoby, perníčky, bižuterie, dečky, 
vitráž, svícny, batikovaná prostírá-
ní, ošatky a košíky z pedigu, výrob-
ky klientů ÚSP Křižanov a další 
úžasné výtvory nefalšované ruční 

práce. Na pó-
diu pak rodina 

Nagyova za přispění místosta-
rostky M. Smejkalové a fi rmy VV 
SKLO, s. r. o., přichystala výstavu 
Staročeské a moderní Vánoce. 
Nejvíce se návštěvníkům líbila 
tabule Moderna s africkými vzory 
a efektní vánoční ozdoby. Z balko-
nu byla slyšet hudba členů skupiny 
Šafářanka z ústavu sociální péče, 
kteří dokázali navodit tu správnou 
předvánoční náladu. Malý sál zcela 
patřil tvořivé práci – vyráběly se 
adventní věnce, svícny, lampionové 
lucerny, ozdoby z korálků či malo-

vané hrníčky a misky. O kručící 
žaludky a vyprahlá hrdla se starali 
členové Spolku katolického domu, 
kteří dole v šenku podávali zabíjač-
kové speciality jako ovar, tlačenku, 
jitrnice, jelita a pečené vrabce se 
zelím, svařák a další dobroty.

Děkujeme všem, kteří se přišli za 
námi podívat a doufáme, že odchá-
zeli s dobrou náladou a nějakým tím 
vánočním dárkem. Celou akci uspo-
řádali členové Spolku katolického 
domu, Centra Džungle Křižanov 
a Vodotrysku za podpory Fondu 
Vysočiny a městyse Křižanova. 
Děkujeme!                 Ondřej Nagy

Vánoce za dveřmi

Foto: Martina Strnadová
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Horácké autodružstvo
Velké Meziříčí – tel.: 566 523 141 – novevozy@horacke-vm.cz
Velká Bíteš – tel.: 566 533 062 – hadvb@horacke-vm.cz

Akční ceny vozů Škoda Fabia Combi 
Fabia Combi Classic PLUS 1.2 12 V 51 kW zelená Artic metalíza 247.900 Kč
Fabia Combi Classic PLUS 1.2 12 V 51 kW červená Rosso metalíza 247.900 Kč
Fabia Combi Classic PLUS 1.4 16 V 63 kW červená Rosso metalíza 276.000 Kč
Fabia Combi Ambiente PLUS 1.2 12 V 51 kW zelená Artic metalíza 261.900 Kč
Fabia Combi Ambiente PLUS 1.4 16 V 63 kW zelená Artic metalíza, rezerva 272.000 Kč
Fabia Combi Scout 1.4 16 V 63 kW zelená Artic metalíza, Klimatic 330.900 Kč

Velké Meziříčí, a. s.

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

 – Dagmar Pospíšilová ve spolupráci s fi rmou

nabízí předvánoční prodej svých výrobků za AKČNÍ CENY
Pistácie pražené, solené, volně 100 g prodejní cena 17,— Kč
Mandle pražené, solené, volně 100 g prodejní cena 11,50 Kč
Ananas plátky, volně 100 g prodejní cena  4,90 Kč

Platnost akce od 16. do 31. 12. 2009

●  OPRAVY VOZIDEL – PŘÍPRAVU VOZIDEL NA STK, SERVIS WIELTON, WABCO

●  MONTÁŽ, OPRAVY NEZÁVISLÉHO TOPENÍ WEBASTO A EBERSPACHER

●  PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍLŮ, PNEUSERVIS 

●  PRODEJ MOTOROVÉ NAFTY, BENZÍNŮ A OLEJŮ /MOBIL, ESSO, OMW – NON STOP/

●  OSOBNÍ DOPRAVU

Všem našim zákazníkům děkujeme za přízeň
a přejeme radostné prožití svátků vánočních
a mnoho šťastných kilometrů v roce 2010.

Servis: 566 521 560        Čerpací stanice: 566 522 261-2        Osobní doprava: 566 520 270

ZDAR, a. s. VELKÉ MEZIŘÍČÍ
NABÍZÍ TYTO SLUŽBY:

si vám dovolují nabídnout AKČNÍ CENY následujících výrobků
Velké Meziříčí, a. s. ve spolupráci s Velké Meziříčí

Kešu pražené, solené 500 g prodejní cena 75,— Kč
Kleopatra - směs ovoce a dražé 500 g  prodejní cena 47,90 Kč
Kukuřice pražená, solená 200 g  prodejní cena 8,60 Kč

Platnost akce od 16. do 31. 12. 2009

vám přeje Velké Meziříčí, a. s.

děkuje svým zákazníkům za přízeň
a přeje šťastné a veselé Vánoce,
hodně zdraví
a spokojenosti v novém roce.
Tel.: 608 038 550

Tel.: 604 157 827.

Vrátíte maximálně to,
co si půjčíte!

Pouze do 31. 12. 2009!!!
Telefon: 608 824 424



■ Levně tep. izolaci s dopravou. 
Různé tloušťky. Tel.: 777 943 657.
■ Pšenici, ječmen, brambory 
konzumní, odrůdy Dali, Marabel, 
Adéla, na sázení stejné odrůdy. Tel.: 
607 299 168, 566 544 576, nejlépe 
po 17. hodině.
■ Suzuki R6 80, na svůj obsah 
moc rychlá mašina, vhodná pro 
začátečníky. Důvod prodeje – mám 
silnější a tuto již nevyužiji. Nová 
řetězovka, miniblinkry a baterka 
– doložím. Cena 12.000 Kč. Tel.: 
732 791 374.
■ Nová kamna, zakázková práce, 
výška 100 cm, šířka 45×45 cm, 
prosklená, ohnivzdorná dvířka, 
velké topeniště, cena dohodou. 
Kamna normální, vhodná do díl-
ny, výška 82 cm, šířka 45×33 cm, 
v dobrém stavu, cena dohodou. Tel.: 
773 008 310.
■ Obývací stěnu – 3 ks + skříň, 
381 cm, vhodná i do garáže, na 
chatu. cena 4.500 Kč. Mobilní 
telefon LG, rok starý a zachovalý, 
cena 600 Kč. Tel.: 737 483 417.
■ Seno volně 130 Kč/q, SP-220 na 
štěpkovač, svinovací lis SL9 007. 
Tel.: 725 552 447.
■ Čistokrevná štěňata labradora, 
světlá, bez PP, očkovaná, odčerve-
ná, levně. Tel.: 720 453 560.
■ Škodu Felicii 1.3, barva modrá, 
STK 9/2010, dělená zadní sedačka, 
mlhovky, rádio, slušný stav, cena 
19.000 Kč. Tel.: 608 034 567.
■ Na Škodu Favorit veškeré po-
užité díly z rozebraného auta. Tel.: 
608 034 567.
Koupím
■ Velmi dobře zaplatím věci po 
německé armádě, pocházející 
z bývalé Bekovky. Boty kožené 
a kombinované s plátnem, s čelním 
i bočním šněrováním – vysoké, 
plátěné kalhoty, blůzy, čepice, 
košile, kabáty barvy pískové, ze-
lené a modré, dále koupím vaťáky, 
maskáče, letecké boty, kombinézy, 
kalhoty, blůzy s beranem, kukly, 
opasky, přezky, nášivky, odznaky, 
vyznamenání, helmy (i korkové), 
dýky, vysouvací nože, patrontašky, 
zbytky látek, knofl íky. Nabídněte 
i maličkosti, vše i silně poškozené. 
Nabídka platí stále, děkuji. Vladi-
mír Kubát, Družstevní 41, VM. Tel.: 
723 531 154 – možno volat kdykoliv.
■ Řády, medaile, vyznamenání, sta-
ré odznaky, mince, bankovky, staré 
zbraně, pušky, pistole, šavle, kordy, 
dýky, vysouvací nože i neúplné. Dě-
kuji za zavolání. Tel.: 723 531 154.
Nemovitosti.
■ Prodám RD 4+1 v Křižanově, 
bez zahrady, studna, plyn, kou-
pelna, 2× WC, možno k bydlení 
i podnikání, hypotéka možná, cena 
650.000 Kč. Tel.: 777 587 965.

■ Prodám zachovalý cihlový 
byt 2+1 ve Velkém Meziříčí. Tel.: 
606 662 872.

■ Prodám cihlový byt 3+1 v OV 
ve VM, na ul. Čechova. První patro, 
orientace jih/sever, s balkonem. 
Zděné jádro. Ve všech pokojích 
parkety. Za domem zeleň. Volný 
do 10/2010, spíše dříve. RK prosím 
nevolat. Tel.: 774 619 699.
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PRO DÁM • KOUPÍM • VYMÌNÍM

Rychle a dobře
vám prodáme za hotové váš
DŮM, CHALUPU či BYT.
Volejte 777 587 965. Pokud 
neprodáme – nic neplatíte!!!

Okamžitě koupíme za hotové 
váš dům, chalupu, byt!
Volejte zdarma 800 100 576.
Vyplatíme i vaše dluhy,
exekuci či hypotéku.

Na Sádkách Mostiště (přímo v obci Mostiště)
Ve dnech 21., 22. a 23. 12. 2009. Tel.: 739 722 012.

Rychlé a solidní jednání.
Tel.: 737 915 567, nejsme 900...

POZOR! Využijte až 1.000.000 
korun pro své podnikání. Výsle-
dek schválení do 15 minut. Rych-
lá realizace! Pro objednání volejte 
605 272 415 (okolí Velké Bíteše).

Objednávky a info na tel.: 
603 184 919.

Tel.: 728 382 202.

oznamuje
tradiční předvánoční 

slevu solária
– 20 %.

Od 9. do 23. 12. 2009.
Čermákova 29 (Čechovy sady)

Velké Meziříčí
tel.: 566 520 888 po 13. hodině
Naše solárium splňuje všechny 

evropské normy.

JUDr. Edita Pařízková,
advokát a insolvenční správce

tel.: 604 871 900
e-mail: advokat@tilia-merin.cz
Kontakt: Náměstí 16, Měřín

Zajišťuje:
● upomínky dlužníkům 
● vyhotovení insolvenčních 

návrhů 
● podání přihlášek pohledávek 

do konkurzního řízení 
● sledování prohlášení konkurzu 

na vaše dlužníky 

Řeší:
● konkurzy 
● osobní bankroty (oddlužení)

PLNOTUČNÉ KRAVSKÉ MLÉKO

Z MINCOVNÍHO AUTOMATU

DO VLASTNÍCH NÁDOB.

Místo prodeje:

ul. Radnická, Velké Meziříčí, 

vedle prodejny Trafi ka Marek

velikosti 43 mvelikosti 43 m22, 45 m, 45 m22,  69 m,  69 m22, 96 m, 96 m22, 96 m, 96 m22 a 114 m a 114 m22,,
ke každému bytu dvojgaráž.ke každému bytu dvojgaráž.

Byty přímo od majitele bez provize!Byty přímo od majitele bez provize!
Volejte 777 790 495,Volejte 777 790 495,

pouze 6 bytů
pouze 6 bytů

Malá stránka 345, Velké Meziříčí
Rozšiřuje svůj prodej polykarbonátových desek

o prodej a montáž vertikálních žaluzií.
Nabízíme zajímavé zaváděcí ceny!

Tel.: 739 435 941.

Všem svým zákazníkům
přejeme pěkné prožití vánočních svátků
a nový rok naplněný štěstím.

Prodám
■ Zachovalou koženou šedou 
sedačku rohovou, pro 5 osob + 1 
křeslo, cena 4.000 Kč. Plyn. kotel, 
stáří 18 let, cena 800 Kč. Tel.: 
776 886 576.
■ Mladé kohoutky k chovu, za 
jednoho 60 Kč. Tel.: 737 389 820.
■ Zimní pneu 4 ks, s plech. disky 
z Peugeota 307 195/65 R 15, jeté 
jednu zimu. Rozteč 4×108, cena 
1.250 Kč/ks. Tel.: 605 814 491.
■ Mrazák pultový 250 l, zesílená 
izolace, ekonomický provoz. Velmi 
zachovalý. Cena 2.000 Kč. Tel.: 
608 980 834.
■ Dva kusy pneu Barum – HD 
8,25-20, nejeté, cena 1.000 Kč/ks, 
nové náhradní díly na Ford Focus, 
model r. 2000, s velkou slevou. 
Starší litinový kotel stojící – Pro-
therm 20 KLO, výkon 17 kW. Cena 
1.000 Kč. Tel.: 774 570 571.
■ Vyschlé fošny a prkna, smrk, 
borovice, jasan a akát .  Tel.: 
732 315 913.
■ Tovární svářečku Turbo es 150 
Herkules, nová, nepoužitá, zabale-
ná, cena 1.300 Kč. 250 W, 50 Hz, 
elektrody 2–2,5 mm, kompletní 
vybavení. Přenosný malý televizor 
na 220 W i na baterky, nepoužitý, 
cena dohodou. Vhodné dárky. Tel.: 
776 008 310.
■ Dětské lyžařské přilby Uvex 
(vel. 53–54), starší dámské horké 
kolo, motorová pila Stihl, málo 
využívaná. Tel.: 736 240 216.
■ Andulky, agapornis, fi scherův 
a škraboškový. Různé barvy. Velký 
výběr. Tel.: 777 140 960.

■ Prodám RD 3+1 v Kozlově ve 
VM, 1 276 m2, cena 1,2 mil. Kč. 
Tel.: 777 587 965.
■ Prodám cihlový byt 2+1 ve Vel. 
Meziříčí. Osobní vlastnictví, jižní 
strana, nová kuchyň. linka. Tel.: 
721 115 741.
■ Prodáme byt ve Velké Bíteši. 
Tel.: 606 662 872.
Pronájem
■ Pronajmu pěkný byt ve Vel-
kém Meziříčí na ulici Krškova. 
Dlouhodobě. Cena dohodou. Tel.: 
608 151 686.
■ Pronajmu garáž na ul. Nad 
Plovárnou. Cena dohodou. Tel.: 
737 577 195.
■ Nabízím ubytování ve dvou-
lůžkových pokojích, vybavená 
kuchyně včetně nádobí, koupelna, 
WC – společné. Tel.: 723 531 154.
■ Pronajmu pěkný slunný byt ve-
likosti 3+1 v panelovém domě s vý-
tahem ve Velkém Meziříčí. Vytápě-
ní + ohřev vody vlastním plynovým 
kotlem přímo v bytě. Měsíční nájem 
8.000 Kč vč. energií. Ke dni podpi-
su smlouvy požaduji složení vratné 
kauce 12.000 Kč. Byt je volný 
ihned, preferujeme pronájem ale-
spoň na 2 roky, v případě vážného 
zájmu volejte na tel.: 605 263 882.
■ Pronajmu na delší období byt 
3+1 ve VM – Bezděkov, vlastní ply-
nové vytápění. Tel.: 774 836 208.
■ Hledám pronájem nebo pod-
nájem ve Velkém Meziříčí. Tel.: 
737 870 564.
■ Pronajmu byt 135 m2 s terasou 
ve VM, 1. patro. Po rekonstrukci. 
Pouze nekuřáci. Cena 9.000 + po-
platky. Tel.: 722 090 229.
■ Pronajmu byt 1+1 v přízemí RD, 
v centru města. Tel.: 776 395 009.
■ Pronajmu byt 3 + 1 na Družstev-
ní ulici 1347 ve Velkém Meziříčí 
s garáží. Byt se nachází v domě 
v příjemném prostředí s okrasnou 

zahradou. Cena dohodou. Tel.: 
721 223 709.
■ Pronajmu byt 2+1 1. kat. ve Vel-
kém Meziříčí na klidném místě. Byt 
bude volný od 1. 1. 2010. Info na tel.: 
602 718 096, po 16. hodině.
■ Pronajmu byt 2+1 s lodžií a par-
kováním ve dvoře v centru VM. 
Tel.: 732 850 136.
■ Pronajmu byt 2+kk, částečně 
zařízený, zcela nový, v přízemí. 
Možnost pronájmu již nyní. Tel.: 
608 226 223.
Různé
■ Napeču perníčky, cukroví, ke 
všem příležitostem. Dorty – dět-
ské, svatební, jakákoli velikost dle 
vašeho přání a fantazie. Cena od 
250 Kč/kg. Peču výhradě z domá-
cích vajec, másla atd. Bez jakých-
koli náhražek. Cukroví 50 druhů, 
věnečky, trubičky, řezy a jiné. Tel.: 
608 835 597 nebo 605 326 033.

■ Nabízím opravy komínů, 
vymazávání hřebenů, opravy 
bytových jader, opravy střeš-
ní krytiny, obklady a dlažby, 
zbavení mechu na střeše. Tel.: 
722 604 686.

■ Nabízím dlouhodobé celodenní 
i krátkodobé hlídání vašeho dítěte 
(dětí) přes týden, víkend i v nočních 
hodinách, pomoc v domácnosti či na 
zahradě. Jsem vysokoškolačka, mám 
zkušenost v oboru, praxi s dětmi 
všech věkových kategorií. Spoleh-
livost zaručena. Tel.: 739 672 508.
■ Je mi 29 let, hledám dívku k se-
známení, samota je zlá. Jsem čás-
tečně ivn. důchodce, mám rád jízdu 
na kole, nekuřák, Meziříčsko, Tře-
bíčsko. Tel. i SMS 737 748 402.
■ Hledám spolucestujícího na 
denní dojíždění do Brna. Čas od-
jezdu a příjezdu dle domluvy. Tel.: 
732 781 732.

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

Nabízí kondiční cv ičení na 
k a r d i o t r e n a ž é r e c h  A M T, 
E F X  p ř i  p o s l e c h u  h u d b y 
n e b o  s l e d o v á n í  t e l ev i z e .
Po cvičení relaxace na baru. 
Vánoční poukázky v různých 
hodnotách dle vašeho přání – 
kardiotrenažéry, squash
Dále nabízíme: trička, squashové 
rakety, a ostatní sportovní doplňky

21.–23. prosince ve Velkém 
Meziříčí, vedle o. d. Billa
Kontakt: Ing. Karel Báňa, 

mob. 777 636 137
www.rybky.webnode.cz

Anketa o nejlepší hospodu města
V uplynulých měsících proběhla na webových st ránkách 
www.diskuzevm.cz anketa o nejoblíbenější hospodu Velkého Me-
ziříčí. Do ankety bylo nominováno 17 hospod z celého města a pořadí 
po ukončení hlasovaní je následující: 1. místo Happy squash club, 
2. místo Rock Depo a 3. místo Malostránský pivovar Jelínkova vila. 
Tímto bychom chtěli poděkovat jménem Happy squash clubu všem, 
kteří nám dali své hlasy a podpořili nás v této anketě. Ve městě, kde 
naleznete hospůdku či bar téměř na každém rohu, je pro nás toto 
umístění velice potěšující a cenné. Děkujeme veškeré klientele, která 
nám zachovává svou přízeň a zveme všechny, kteří nám dali hlas, ale 
i ty co nehlasovali, na oslavu prvních narozenin Trpaslíka. Akce 
se uskuteční 19. 12. 2009 na SQUASHI. 
Dobrou náladu sebou, těšíme se na vás.

Kolektiv pracovníků Happy squash clubu -pi-

Energetická certifi kace budov

oceňování nemovitostí, projekty staveb, energetické výpočty

– certifi kovaný soudní znalec pro oceňování nemovitostí
– autorizovaný inženýr projektant a energetický expert

oznamuje, že
kromě vypracovávání znaleckých posudků o ceně nemovitosti, 
vypracovávání projektů v oboru technika prostředí staveb 
atd., je oprávněn provádět též odborná posouzení staveb 
v rámci programu Zelená úsporám a vypracovávat průkazy 
energetické náročnosti budov PENB dle směrnic MŽP a zák. 
406/2000 Sb. v platném znění tel. 737 558 779 (566 522 309)

Ing. Z. Ambrož – autorizovaný inženýr, soudní znalec, energetický expert
Velké Meziříčí, Nad Gymnáziem 40 – tel. 737 558 779 (566 522 309)
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Zubní pohotovost
19. 12. MUDr. Rostislav Kozák, Zahradní 271, Bystřice n. P., tel.: 566 552 332
20. 12. MUDr. Marie Kozáková, Zahradní 271, Bystřice n. P., tel.: 566 552 332
24. 12. MUDr. Milan Macek, Poříčí 11, Velké Meziříčí, tel.: 566 522 442
25. 12. MUDr. Jan Kopecký, Strojírenská 6, Žďár nad Sáz., tel. 566 643 012
26. 12. MUDr. Jiří Gregor, Strojírenská 6, Žďár nad Sáz., tel. 566 643 805
27. 12. MUDr. Jan Šmídek, Palackého nám. 32, N. Město n. M., tel.: 566 542 615
1. 1. MUDr. Jitka Kašparová, Nová říše 624/2, tel.: 566 523 796
Před vyhledáním stomatologické pohotovosti je nutné tel. ověřit, zda nebyly 
služby prohozeny. Ordinační hodiny: so, ne a svátky 9–12 h. Nepřetržitá stoma-
tologická pohotovost Karáskovo nám. 11, Brno, tel.: 548 424 242 (ve všední dny 
v době 17–7 h, o víkendech a svátcích nepřetržitě).  Zdroj: www. i-zdarsko.cz

Řeznictví Jiří Ma lec
Velké Meziříčí, Sokolovská 278

Vánoční bonus: od 17. do 23. 12. k nákupu nad 390 Kč 1 l oleje

Krásné prožití vánočních svátků,
šťastný nový rok plný pohody,
zdraví a spokojenosti

přeje kolektiv zaměstnanců Řeznictví Jiří Malec.

Výroční členská schůze Svazu postižených 
civi l izačními chorobami (SPCCH)
se bude konat ve čtvrtek 14. 1. 2010 ve 14.30 hodin na náměstí ve 
velkém sále Jupiter clubu. Na této schůzi mohou členové zaplatit 
členské příspěvky na rok 2010 a přihlásit se na rekondiční pobyty.
Těm členům, kteří nezaplatí členské příspěvky za rok 2009 ani na vý-
roční členské schůzi, bude podle stanov organizace členství ukončeno!

Bohumil Doležal, předseda ZO SPCCH VM

Pátek 8. 1. PLES HOTEL. ŠKOLY A OBCHOD. AKADEMIE F-BOX, DJ BOND
Sobota 16. 1. PLES MĚSTA M.E.Š., MIDI MARTIN
Sobota 30. 1. SPORTOVNÍ PLES Hudba KOZÉNKA BAND
Prodej vstupenek v Jupiter clubu od 4. 1. 2010 na prog. oddělení, tel.: 566 782 004, 566 782 005
Sobota 6. 2. HASIČSKÝ PLES MARATON
Sobota 20. 2. STUDENTSKÝ PLES NA ŠIKMÉ PLOŠE, KOZÉNKA BAND
Pátek 5. 3. PLES CHARITATIVNÍ F-BOX
Poznámka: Zpracováno k 11. 12. 2009. Přehled bude průběžně doplňován. Změna vyhrazena!

Mgr. Vlastislav Káňa
ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy Ostrůvek
a Městskou knihovnou Velké Meziříčí uvádějí výstavu fotografií

Netopýři, žáby, hadi
a jiná havěť.
Výstava potrvá do 19. ledna 2010
v prostorách Městské knihovny, otevřeno vždy v provozní době.

Nemocnice 
sv. Zdislavy, a. s., 

Mostiště
Telefonní seznam

– př ímé spojení s provolbou 
566 512 3..
311 ústředna ortopedické odd.
312 kontrolní aparát 360
313 bistro
314 lékárna

Ambulance
320 chirurgická amb.
321 plicní amb.
322 endoskopická amb.
323 ortopedická amb.
324 interní amb.
325 kardio amb.
326 gastro amb.
327 insp. pok. sestry – amb. int. obor
330 RTG pracoviště
331 RTG popisovna

Laboratoře
337 biochemie
338 mikrobiologie
339 patologie

Interní odd.+JIRP interní
340 interní odd.
341 insp. pokoj int. lékaři (LDN)
342 JIRP interní
343 JIRP interní
344 ins. pokoj int. lékaři (u JIP)
345 primář interní odd.

Chirurgické odd.
+JIRP chirurgická

350 chirurgické odd.
351 chir. odd. – přenosný tel.
352 vedoucí lékař chirurgie
353 ins. pokoj lékaři chirurgie
354 operační sály
355 operační sály
356 JIRP chirurgie
357 JIRP chirurgie
358 ins. pokoj lékaři JIRP
359 JIRP primář odd.

Ortopedické odd.
360 ortopedické odd.
361 ortopedické odd.
362 ortop. odd. příjem
363 ortop. odd. primář – ředitel
364 ins. pokoj lékaři ortopedie
 léčebna dlouhodobě nemocných
370 oddělení LDN V
371 ins. pokoj lékař LDN
372 oddělení LDN VI

Administrativa
380 ved. odd. HTS – ing. Bučková
381 fi n. ředitelka – ing. Zobačová
382 fi n. účtárna – Klímová, Hugová
383 mzdová účt., personální – Bíbrová
384 vrchní sestra NSZ – Ambrožová
386 pojišťovny – Bártová, Hladíková
385 majitel NSZ – MUDr. Tvarůžek
387 správce IT – Bc. Bílek

Hospodářská část
390 rehabilitace
391 kuchyně
392 Navrátil – bistro
393 str. provoz Krištofová, Krátká
394 sklad materiálu Strádalová
395 dílna
396 prádelna
397 sklad zdrav. materiálu Hugová
Žádáme pacienty, aby v případě 
plánovaného odborného vyšetření 
a vzniku akutního virového one-
mocnění nenavštěvovali nemoc-
nici, ale telefonicky se přeobjednali 
na jiný termín. Děkujeme.

Vedení Nemocnice sv. Zdislavy

Vodorovně:
A. Vedlejší pracovní poměr; lékařské naslouchadlo. 
– B. Římsky 950; časté jméno papežů; zalévat; staroe-
gyptský posvátný býk; iniciály herce Ráže. – C. PRV-
NÍ ČÁST TAJENKY. – D. Biblická postava; latinsky 
„právo“; vrstva zemské kůry; korýš; latinsky „ptáci“. – 
E. Vlasový parazit; cenné papíry; zkr. Akademie věd; 
zastarale oráč; anglicky „jíst“. – F. Jaké; obyvatel Dub-
linu slovensky; asijský lidový pěvec; MPZ Indonésie; 
Osmani. – G. Kancelářská zkratka; začátek závodu; 
velkoměsto v Nevadě; jméno někdejší monacké kněžny 
Kellyové; Třinecké železárny. – H. DRUHÁ ČÁST 
TAJENKY. – I. Mládkovy iniciály; Baalova žena; 
lidově candát; německy „červený“; malajská dýka; 
iniciály zpěvačky Bartošové. – J. Mimoděk; doba; 
německy „zde“; spojka; příjmení afrického politika 
(Desmond). – K. Starý typ brýlí; střetnout; soudní pří-
sedící. – L. Dějiště příběhu fi lmových „Čelistí“; němec-
ky „vejce“; zkratka býv. vojenské akademie v Brně; 
označení dlouhohrající desky; podoby. – M. Polodra-
hokam; TŘETÍ ČÁST TAJENKY; německé město. 
– N. Objevitel nejslavnější komety; plátěné přístřeší; 
marodit. – O. Popularita; talisman; jméno rak. malíře 
Kokoschky. – P. Josefka; tropické šílenství; rostlina 
prha. – R. Znovu; tlustokožec; čerstvá; protiklad. – 
S. ČTVRTÁ ČÁST TAJENKY. – T. Žlutohnědá 
barviva; italská televizní společnost; neodborník; 
hrdina; neteře. – U. Zkamenělá pryskyřice pravěkých 
stromů; italská metropole; anglicky „příliš“; šimrat. 
– V. Českomoravská energetika; cizopasné houby; 
pohoří na Krétě; slovensky „krev“; zkr. Mezinárodní 
organizace práce; zkr. pro Okresní stavební podnik. – 
W. Severoamerický sob; úrodné biblické údolí (oblast 
ve Svaté zemi); americká černošská zpěvačka (Tina). 
– X. PÁTÁ (POSLEDNÍ) ČÁST TAJENKY. – Y. Stát 
USA; hrob; americká tisková agentura (Associated 
press); ozn. kvalitní mouky; prkenný strop; nouze. – 
Z. Slavný německý horolezec zahynuvší v Himálajích 
(Hermann); chem. zn. hliníku; rodiště svatého Fran-
tiška; dlouhé povzdechnutí; český malíř.

Svisle:
1. Klikatá čára; horská borovice; součást povozu; 
pražská strojírenská fi rma; sibiřský veletok. – 2. Jméno 
herce Fialy; elektropodnik v Hlinsku; jméno Des-
tinnové; nigerijský sprinter; součást motoru; jméno 
herečky Westové; citoslovce hučení. – 3. Dopravní 
podnik; vám náležející; monogram politika Devátého; 

patřící Anně; spojka; stavitel první české železnice 
(Jan); světová strana. – 4. Pralesní popínavá rostlina; 
městečko v Podkrkonoší; tlustá; pivní čepice; výbuš-
nina. – 5. Dívčí postava knihy „Quo vadis“; indiánky; 
označení velikosti oblečení; český název rakouského 
příhraničního města Weitra; SPZ Berouna; egyptský 
bůh slunce. – 6. Existující; MPZ Libanonu; anglicky 
„pohádka“; džíny; ukrajinské přístavní město Ždanov. 
– 7. Šachový klub; chem. zn. cesia; západosibiřská 
řeka; akta; německy „úhoř“; náležející Zlatovlásčinu 
partnerovi. – 8. Řecký bůh války; Egyptská arabská 
republika; železniční zastávka na trati Křižanov-Brno; 
závodní veslice; zn. oerstedu; jméno Baarové; opět. – 
9. Druh severoamerického medvěda; pravěký kamenný 
sekeromlat; anglicky „podzim“; drobný jihoafrický 
kopytnatec; antická bohyně úrody. – 10. Jezy; tád-
žické město proslulé obrovskou přehradou; tajemný 
objekt z anglické mytologie; vlákénko; francouzsky 
„král“. – 11. Tioalkohol; zkr. Rady národní obrany; 
zápasnický chvat; hlemýžď; dřívější označení zácho-
dů; zastarale kůra; část obličeje. – 12. Spielbergův 
mimozemšťan; sumerské město; hantýrka společenské 
spodiny; soubor map; tavenina; uspořádati. – 13. Vlá-
četi; označení někdejšího Rudého práva; středověký 
zbrojnoš; slovensky „která“; náčelníci. – 14. Rožnit; 
archaický slovesný tvar; hovorový souhlas; trubice 
zásobující ponořenou ponorku vzdušným kyslíkem 
(něm. „šnorchl“); dovednost; zkr. vrcholné sportovní 
soutěže. – 15. Egyptský poloostrov; pohostit; sibiřský 
eskymák; bod v judu; nemoc. – 16. Označení kusu; 
anglicky „přes“; monogram zpěvačky Olmerové; 
anglicky „Zuzana“; rýnský člun; rozpouštědlo; meta. 
– 17. Brav; anglicky „čin“; láska; pracovat na poli; 
potřeba tenisty; německy „jezero“; latinská předlož-
ka. – 18. Osobní úcta; slonoviny; anglicky „to“; rázný 
povel vozky koním; české město.

Nápověda:
ius, aves, eat, akyn, RI, Anat, krís, Tutu, Amity, Ei, 
RAI, too, Ída, ILO, tlo, Buhl, Imoh, Mae, Euniké, RL, 
tale, Cs, Aal, Áres, Oe, eolit, autumn, Nurek, roi, til, 
Ur, aorist, Snorkel, over, Aak, de, ebury, it.     V. Pařil

Velká vánoční křížovka s tajenkou

Čerti na ZŠ Oslavická
Dne 3. 12. 2009 na 2. základní škole pro-
bíhala Mikulášská nadílka. Jako pořada-
telé se představili žáci z letošní 9. A. Děti 
z prvních a druhých tříd si zasoutěžily, 
vyhrály sladkosti a závěrem se vyřádily na 
čertovské diskotéce. Akce se vydařila jen 
díky paní učitelce Bohumile Kučerové, dě-
kujeme za dostatečnou přípravu a dále paní 
učitelce Věře Dvořákové, které děkujeme za 
výbornou podporu.                       Žáci 9. A

s kapelou ŽÍZEŇ
ve Lhotkách

29. prosince od 19 hodin.

Sbor pro občanské záležitosti a Farní rada v Borech
vás všechny zvou na koncert

Účinkují: Břetislav Vojkůvka – zpěv
Giovanna Spáčilová – klávesy
Přijďte si poslechnout nádherné,
populární skladby v podání brněnských umělců.
V sobotu 19. 12. 2009 v 17 hodin, kostel Sv. Jiljí Dolní Bory

předkapela ARBOK
16. ledna 2010 od 20.00,

Martinice



Středa 16. v 19.30 hodin
JULIE A JULIA
Vášeň. Odhodlání. Máslo. Máš vše, co je třeba?
Předtím, než tu byly všechny současné kuchařské pořady, tu byla Julia, 
žena, která navždy změnila styl, jakým Amerika vaří. V hlavní roli M. 
Streepová, A. Adamsová, S. Tucci, Ch. Messina, L. Emondová.
Komedie USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný.
Vstupné: 74, 76 Kč 123 minut
Čtvrtek 17. v 19 hodin
Filmový klub
VALČÍK S BAŠÍREM
Autobiografi cký hrdina Ari se vydává za dávnými známými 
i dalšími lidmi, kteří mu mohou prozradit, jestli kdysi byl při 
krutých masakrech v palestinských uprchlických táborech 
Sabra a Šatíla. Netradiční dokument je po snímku Persepolis dalším 
animovaným fi lmem o nedávných dějinách Blízkého východu – stejně 
poutavý, dojemný i hrůzný. Drama Izrael/Německo/Francie. Režie: Ari 
Folman. Původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 45, 75 Kč 90 minut
Pátek 18., sobota 19. v 19.30 hodin
CHCEŠ MĚ, CHCI TĚ
Otestujte si, který je ten pravý.
Film je chytrou a sexy komedií o mužích, ženách a obrovské propasti, 
která odděluje to, jak o sobě navzájem smýšlejí, sní a snaží se opačné 
pohlaví svádět. Romantická komedie USA, původní znění, české titulky. 
Mládeži přístupný od 13 let.
Vstupné: 74, 76 Kč 96 minut
Úterý 22., středa 23. v 19.30 hodin
ULOVIT MILIARDÁŘE
Drzá komedie režiséra Tomáše Vorla.
PR manažer Lehký dostane vládní zakázku, aby z konkurenčních dů-
vodů odstavil dravého podnikatele Grossmana. V hlavní roli J. Mádl, 
T. Matonoha, E. Janečková, B. Polívka, D. Vávra. Komedie ČR. Mládeži 
přístupný.
Vstupné: 80, 82 Kč 90 minut
Úterý 29., středa 30. v 19.30 hodin
2 BOBULE
Opět budeme sledovat eskapády dvojice kamarádů Honzy a Jirky. Jirka 
se zaplete s mladou krásnou dívkou, jejíž otec má ovšem o nápadnících 
své dcery úplně jiné představy… a Jirka raději prchá za kamarádem 
Honzou na jižní Moravu. Režie: Vlad Lanné. V hlavní roli T. Voříšková, 
L. Langmajer, K. Hádek, L. Lipský,V. Postránecký.
Komedie ČR. Mládeži přístupný.
Vstupné: 74, 76 Kč 94 minut
Středa 6. v 19.30 hodin
HALLOWEEN 2
Rodina je věčná.
Film Halloween 2 navazuje přesně v místě, kde končil jeho hit Halloween 
z roku 2007 a sleduje dohru vražedného řádění Michaela Myerse očima 
hrdinky Laurie Strode. Horor USA, původní znění, české titulky. Mládeži 
přístupný od 18 let.
Vstupné: 70, 72 Kč 101 minut
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LOUTKOVÁ PŘEDSTAVENÍ

DIVADELNÍ SEZONA
JUPITER CLUBU

DIVADELNÍ SEZONA JARO 2010

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA KINO JUPITER CLUB
PROSINEC 2009 – LEDEN 2010

Poděkování

Vzpomínky

Vzpomínka

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

Středa 10. února v 19.30 hodin
AGENTURA ADF

Hrají: Simona Stašová
Jednotlivé vstupné: 260 Kč
Rezervace na tel. čísle, 566 782 004, 566 782 001 nebo na programovém 
oddělení JC. Změna programu vyhrazena!

Hrají: Bára Seidlová, Daniela Zbytovská, Nikola Zbytovská,
Michal Bumbálek/Pavel Zatloukal, Tomáš Sýkora/Barin Tichý
Jednotlivé vstupné: 260 Kč
Středa 19. května 2010 v 19.30 hodin
AGENTURA ADF

Hrají: Jitka Čvančarová, Ladislav Mrkvička/Vladimír Kratina,
David Matásek, Kateřina Hrachovcová – Herčíková a další
Jednotlivé vstupné: 260 Kč
Středa 14. dubna 2010 v 19.30 hodin
DIVADLO MALÉHRY

Hrají: Radek Holub a Miroslav Vladyka
Jednotlivé vstupné: 260 Kč
Březen 2010 – termín bude upřesněn
DIVADLO PALACE

Středa 13. ledna 2010 v 19.30 hodin
Divadlo Palace

Hrají: Lukáš Vaculík, Ivana Jirešová, Hynek Čermák
Jednotlivé vstupné: 240 Kč

Cena permanentky 900 Kč a 800 Kč

Programové oddělení Jupiter clubu oznamuje, že třetí představení diva-
delní sezony 2009 – 2010 Horáckého divadla Jihlava pro skupinu O (platí 
pouze pro předplatné) se uskuteční ve středu 6. ledna 2010 od 19 hodin

Arthur Miller
Odjezd autobusu od Jupiter clubu v 18 hodin. 
Prosíme přijďte včas!

Jménem Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s., 
klub Velké Meziříčí, bych chtěla poděkovat Škole umění Měřín, která 
uspořádala 6. 12. 2009 charitativní koncert v prostorách kostela sv. Jana 
Křtitele v Měříně, a také velký dík všem přítomným, kteří přispěli. Vý-
těžek v hodnotě 6.650 Kč bude použit na nový projekt muzikoterapie, 
který budeme realizovat v roce 2010. 
Ještě jednou děkujeme a přejeme všem krásný advent a poklidné prožití 
svátku vánočních.                             Jana Pacalová Foto: Matějíček

Dne 27. 12. 2009 oslaví diamantovou svatbu manželé
Božena a Josef Koubkovi.
Jistě si vzpomenete, kdy jste si řekli poprvé vaše ano, možná dávno zdá 
se, ale důkazem vaší lásky je to, že jste tu dnes s námi, stále spolu, tolik 
jste zvládli a pomáháte i nám.

Vše nejlepší a stálé zdraví přejí synové a dcera s rodinami. 

Letos koncem prosince,
ve vesničce malé,
slavné je tu výročí kamarádky Staré.
V Borech žije, pracuje,
Vlaďka naše milá,
má jen kladné vlastnosti,
je to prostě síla.

Krásné narozeniny přejí
kamarádi, nekamarádi.

Těžko je zapomenout,
když slzy v očích stojí,
těžko je vzpomínat,
když srdce stále bolí.
Čas prý rány hojí,
je to ovšem zdání,
stále je v srdci bolest a tiché vzpo-
mínání.
Kdo ve svém srdci pro nás tolik 
lásky měl,
ten s námi žije dál, ten nezemřel.

Tak báječný člověk neměl odejít, 
jak bez Tebe máme dál žít?
Byl jsi sluncem a smyslem našeho 
života,
slova těžko vysloví,
co jsi pro nás znamenal.
Scházíš.
Dne 21. prosince 2009 uplyne 7 let 
od tragické smrti našeho milované-
ho syna, bratra a kamaráda
Zdeňka Požára
z Rudy. Dne 12. listopadu 2009 by 
se býval dožil 35 let.
S láskou a bolestí v srdci na Tebe 
vzpomínají rodiče a sestra Lenka. 

Tolik nás milovals,
pro nás jsi žil,
Tvé srdce zraněné nemělo sil.
Jen slzy a svíčky,
co na hrob Ti můžeme dát,
nikdy Tě nepřestaneme milovat. 
Dne 22. prosince 2009 uplyne 
rok, kdy nás navždy opustil náš 
drahý a milovaný manžel, tatínek 
a syn, pan 
Svatopluk Šturma.
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnuj-
te mu tichou vzpomínku.
S láskou vzpomínají manželka,

dcera Veronika, 
syn Svaťa a maminka.

Dne 18. 12. 2009 uplyne 10. smutné výročí úmrtí
naší milované maminky sestry, švagrové,
tety a babičky, paní
Anny Prachařové
z Velkého Meziříčí.
S láskou vzpomínají dcera Iveta s rodinou a sestry Marie, Anděla a Jarka.

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá na malé scéně loutková divadla, 
a to v sobotu 19. prosince 2009 od 15 hodin s názvem

Loutkové divadlo pro děti a rodiče. Vstupné: 35 Kč.
Rezervace vstupenek na tel. 566 782 004, 566 782 005, program. oddě-
lení JC.
Rezervované vstupenky je nutné vyzvednout do pátku před termínem lout-
kového divadla. Výjimka v sobotu (a to po předchozí tel. domluvě) nejpoz-
ději do 14.45 hodin. Poté budou vstupenky dány do volného prodeje.

a v sobotu 9. a 23. ledna 2010 od 15 hodin s názvem

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí vás zve na

v neděli 20. prosince 2009 od 17.30 hodin
ve velkém sále Jupiter clubu.
Účinkují: Dětský pěvecký sbor Sluníčko, Harmonie – 
O. Komárková, A. Svobodová; Dětský pěvecký sbor Slunko – 
J. Urbanová; Dramatický kroužek ZUŠ – Lea Fučíková; vokální 
skupina Sextet 6tet; žáci, učitelé a absolventi Základní umělecké 
školy Velké Meziříčí

Dne 30. prosince 2009 oslaví 60 let 
naše manželka, maminka a babič-
ka, paní
Věra Páralová
z Tasova. 
Do dalších let jí přejí hodě zdraví, 

štěstí a osobní spokojenosti
manžel, děti a vnoučátka.

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody 

ve Velkém Meziříčí přeje všem svým členům, 

příznivcům i všem občanům radostné prožití 

vánočních svátků a hodně zdraví, pracovních úspěchů 

i osobní pohody. 

PhDr. Arne Němec, za ZO ČSOP Velké Meziříčí 

Kdo ho měl rád, vzpomene.
Kdo ho znal, nezapomene.
Dne 21. prosince, tomu bude již 
9 let, co nás navždy opustil pan
Antonín Střecha
ze Lhotek.

Stále vzpomíná sestra s rodinou. 

Dne 19. 12. 2009 uplynou 4 roky 
od úmrtí našeho manžela, tatínka, 
dědečka a pradědečka, pana 
Františka Němce 
z Netína. 

Stále vzpomínají 
manželka a děti s rodinami.
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aneb

Český svaz žen Velké Meziříčí
a

Jupiter club Velké Meziříčí
zvou na výstavu

Program:
Středa 16. prosince 

– prodej vánočních perníčků (p. Marková)
– zdobení vánočních perníčků (studenti Střední školy řemesel a slu-

žeb VM)
– výroba drobné vánoční dekorace (SEV Ostrůvek)
– modelování z hlíny (klienti Dětského střediska Březejc) 
– výroba vánočních ozdob ze slámy (p. Špaček)

Vstupné dobrovolné
středa 16. prosince 2009

velký sál Jupiter clubu, 10 – 18 hodin

23. 12. Petrovice
25. 12. Římov
26. 12. Studenec
30. 12. Březí

24. prosince 2009 ve 14 hodin
u kostela sv. Jakuba v Osové Bítýšce
26. prosince 2009 ve 14 hodin
u kaple sv. Antonína v Ronově
Přijďte si zazpívat koledy, pozdravit se
s přáteli a společně vstoupit do doby vánoční.  www.osovabityska.cz

„Gloria in excelsis Deo.“ Lk 2, 14
Přijměte srdečné pozvání na

Vlastivědná a genealogická společnost
Občanské sdružení při Jupiter clubu Velké Meziříčí

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

29. 12. přednáška Z cestování po světě Mgr. Tomáš Fiala
Změna programu vyhrazena!

Srdečně vás zveme na

v kostele sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí 25. 12. 2009,
vstupné 80 Kč.

Pozor změna!!! Začínáme již v 15.30 hodin.
Mediálním partnerem je týdeník Velkomeziříčsko

Základní škola Školní ve spolupráci s firmou Music Data
vás srdečně zvou na

pěveckých sborů Sluníčko a Harmonie
a vokálního seskupení Sextet 6 tet (s kapelou)
16. prosince 2009 v 16.30 hodin kostel sv. Mikuláše, Velké Meziříčí

SDH Velká Bíteš pořádá

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí
pořádá v pondělí 28. prosince 2009
od 17 hodin na velkém sále Jupiter clubu

Základní škola Školní, Velké Meziříčí
si vás dovoluje pozvat na

– show breakdancové skupiny
BARBECREW
a další překvapení.
Určeno pro žáky od 12 do 15 let.
Vstupné: 50 Kč.

Městská knihovna Velké Meziříčí ukončí letošní provoz 18. 12. 2009 
a bude znovu otevřena v novém roce 4. 1. 2010. Děkujeme za pochopení 
a přejeme krásné Vánoce!

Zaplacením registračního poplatku ve výši 100 Kč za dospělého, 70 Kč za 
dítě do 15 let, studenta i důchodce získáte pro členy své rodiny a přátele 
obálku s dárkovým poukazem, přihláškou nového čtenáře, informacemi 
o našich službách. A nejen to! Každý dárkový poukaz postoupí do ledno-
vého slosování o jednu ze tří knih Velké Meziříčí v zrcadle dějin!
Bližší informace v Městské knihovně Velké Meziříčí, či na telefonech 
566 781 900-905.

Městská knihovna upozorňuje

Sbor dobrovolných hasičů Lhotky
vás zve na

žáků 1. stupně 
ve čtvrtek 17. prosince
Program: * od 10.00 – výstava výrobků * 14.30 – hudební vystoupení 
v prostorách hudebny * 14. 30–17. 30 prodej výrobků, výtvarné dílny
Těšíme se na vaši návštěvu.

Hrají skupiny ARBOK a MAWATAKI.
Sobota 26. prosince 2009, ve 20 hodin v kulturním domě ve Lhotkách. 

Připravena jsou pro vás drobná překvapení.

Sbor dobrovolných hasičů ve Velkém Meziříčí vás zve na

který se uskuteční 25. prosince 2009 v sále hasičské zbrojnice.
K tanci a poslechu hraje skupina MARATON. 

Začátek je ve 20 hodin. Občerstvení a točené pivo zajištěno. 
Předprodej vstupenek. Informace na tel. 736 158 435

Srdečně zvou pořadatelé.

27. prosince 2009 od 7.30 do 14.30 hodin, 
v hasičské stanici.
Nabízíme obvyklé domácí produkty.
Konzumace zabíjačkových specialit
(zabíjačková polévka, jelita, jitrnice, ovar, tlačenka…)
Horké nápoje alko i nealko, točené pivo
„Přijďte na naši zabíjačku. My přijedeme na váš požár!“

– schizofón fest vol. VI –
čtvrtek 17. 12. 2009 – Velké Meziříčí

Rock Depo club, enter 18.00, start 19.00

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí a taneční škola STARLET Brno 
manželů Buryanových pořádají
dne 22. 1. 2010 v 19 hodin PLES V BÍLÉM 
(platí pro kurz v 17 hodin) 
dne 23. 1. 2010 v 19 hodin PLES V BÍLÉM 
(platí pro kurz v 19 hodin) na závě-
rečné ukončení kurzů tance a spo-
lečenského chování. Hraje taneční 
skupina M.E.Š., reprodukovaná 
hudba, DJ BOND. Účastníci taneč-
ního kurzu mají vstup zdarma. Re-
zervace míst od středy 9. prosince 
2009. Prodej vstupenek a místenek 
od 4. ledna 2010, kancelář program. 
oddělení v pracovní dny od 8 do 
16 hodin. Tel. 566 782 004, 566 782 005.
Vstupné: 80 Kč, 20 Kč místenka. Vstup pouze ve společenském oděvu.

AKCE JUPITER CLUBU 2009

Město Velké Meziříčí a Jupiter club, s. r. o., vás zvou na

za posledních 120 let sportovního dění ve Velkém Meziříčí.
Vestibul kina Jupiter club,

výstava potrvá do pátku 18. 12. 2009.
Největší tradiční živý betlém 
na Vysočině bude v Měříně

Chcete poradit, jak strávit Štědrý 
den? Vypravte se 24. prosince do 
Měřína. Bude se tam konat již šestý 
ročník Živého betléma, tentokrát na 
parkovišti u kostela.

Živý betlém se tradičně po roce 
vrací do Měřína, a to hned ve dvou 
představeních. První představení 
začne v deset hodin dopoledne 
a druhé se uskuteční v půl deváté 
večer. K vidění bude biblický 
příběh podkreslený živou hudbou. 
Příběh bude vypravovat děj od 

zvěstování po příchod Tří králů. 
Na jevišti uvidíte třicet pět herců 
a zajímavé kulisy. Kouzlo živého 
betléma dokreslí skupina deseti 
místních muzikantů, která pro toto 
představení vznikla. Dále uvidíte 
mnoho zvířátek, jako jsou ovečky, 
kůň, oslík a další. Na zahřátí bude 
pro děti připravený teplý čaj a pro 
dospělé svařené víno.

Účinkující a pořadatelé se těší na 
vaši návštěvu a doufají, že se vám bude 
jejich představení líbit.  Ivo Horák

Nevíte ještě, co koupit pod stromeček svým nejbližším? Zkuste je potěšit 
permanentkou na čtyři divadelní představení v Jupiter clubu.
Cena permanentky je 900 a 800 Kč.
Bližší informace na straně 9 nebo na tel. č. 566 782 001, 566 782 004.

Pěvecký sbor MAGNA DIESIS, orchestr a sólisté vás srdečně zvou na 

Srdečně vás zveme na

26. prosince 2009 ve 14 hodin
na náměstí ve Velkém Meziříčí.
Požehnané, radostné Vánoce přeje
Farní společenství u Sv. Mikuláše

Starosta města Velké Meziříčí vás srdečně zve na

který se koná v sobotu 16. ledna 2010 v Jupiter clubu.
Zahájení plesu je ve 20 hodin.

K tanci a poslechu hraje hudební skupina M.E.Š. (velký sál) 
a Martin Karásek (výstavní síň)

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

v pracovní dny od 6. 1. 2010 v době od 8 do 15 hodin.
Ing. František Bradáč

Udělejte si v předvánočním shonu čas na sebe a své blízké. 
Dne 18. 12. 2009 se koná v Dobré Vodě od 15.30 hodin

Opět je v prodeji knížka Papírové lodičky od Karly Pokorné. Můžete si 
ji zakoupit v Informační centru Městského úřadu ve Velkém Meziříčí.
Tel.: 566 781 047, 566 781 046.

na základní škole. Poté se bude pokračovat průvodem se světýlky k místní 
kapli, kde se v 17 hodin rozsvítí vánoční strom. Doprovodný program, 
punč a občerstvení zajištěno. Vrcholem večera se stane od 18 hodin v kapli 
koncert skupiny POCITY. 

KD Martinice
26. 12. 2009,
začátek v 19.30 hodin
Bohatá tombola, občerstvení,
hudba Kozénka band
Srdečně zvou pořadatelé
rybáři Martinice

Kuchyňské sdružení Poláškovi a Konvalinkovi
vás zve na
koncert spirituálů a jiných písní.
3. 1. 2010 v 16.30 hodin, Husův dům Velké Meziříčí

v neděli 27. prosince 2009 v 15.30 hodin
v kostele sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

V programu zazní: 
Jan Jakub Ryba – Česká mše vánoční „Hej, Mistře“

Adam Michna z Otradovic – Missa II
Diriguje: Michal Jančík

Vstupné v předprodeji 70 Kč, na místě 80 Kč, děti do 15 let 40 Kč. Před-
prodej vstupenek od 1. prosince v programovém oddělení Jupiter clubu. 

Mediálním partnerem akce je týdeník Velkomeziříčsko.

V předvánočním čase se do prodeje dostalo již třetí pokračování 
knížečky Marie Ripperové „Povídání pro kocoura Matlafouska“. Název 
„O zvířatech ve Velkém Meziříčí“ sice naznačuje, o čem se bude tentokrát 
povídat, ale zvířata žijí s lidmi, a tak se malí čtenáři mohou těšit, že se 
zase dozví něco o životě v minulosti. Zakoupit se dá v knihkupectví paní 
Charvátové a v informačním centru města.                                      -ripp-
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BLAHOPŘÁNÍ

STOLNÍ TENIS

VÁNOČNÍ TURNAJE

HOKEJ MUŽI BSNOWPARK

HÁZENÁHALOVÝ FOTBALOVÝ TURNAJ

VEŘEJNÉ VÁNOČNÍ BRUSLENÍ

Halový turnaj
fotbalových přípravek

V sobotu 12. 12. se uskutečnil v hale 
za Světlou další ročník halového 
turnaje fotbalových přípravek r. 
1999. Na turnaj se přihlásilo 8 týmů 
z celého kraje i družstva z Brna. 
Mužstva byla rozdělena do dvou 
skupin, ve kterých se odehrála zá-
kladní část celého turnaje. Po ode-
hrání zápasů ve skupině se družstva 
dle dosažených výsledků rozdělila 
do skupin o konečné umístění. 
Zápasy přinesly vyrovnané souboje 
a určily následující pořadí. 1. Sparta 
Brno, 2. Žďár nad Sázavou, 3. Velké 
Meziříčí r. 99, 4. Havlíčkův Brod, 
5. HFK Třebíč, 6. Velké Meziříčí r. 
2000, 7. Starý Lískovec, 8. Radostín 
nad Oslavou. Za Velké Meziříčí 

nastoupili: r. 99 Jágrik Adam, Pol 
Daniel, Jůda Ondřej 1, Dvořák Jan, 
Chevalier Martin, Kudláček Petr 
1,Trnka Daniel 1, Štěpánek Petr, 
Hekrdla Pavel, Nováček Jan. R. 
2000 Požár Tomáš, Mejzlik Luboš, 
Čech Dominik 1, Vošmera Filip, 
Bula Lukáš, Pavelec Šimon, Sysel 
Matěj, Chalupa Patrik 2, Pártl Pavel 
1, Rous Dominik 3. Po skončení 
turnaje došlo za asistence předsedy 
klubu Petra Ostrého na tradiční 
předávání cen, první tři družstva 
dostala medaile a vítěz sladkou 
odměnu v podobě dortu. Nejlepším 
brankařem byl Jágrik Adam z FC 
VM. Cenu pro nejmladšího hráče 
převzal Dvořák Patrik (r. 2002) 
z Radostína n. Oslavou.

-chal-

Hned čtyři významné osobnosti fotbalového klubu FC Velké Meziříčí se 
v prosinci 2009 dožívají svých významných životních jubileí. Funkcionáři, 
trenéři, hráči a příznivci našeho stotříletého klubu jim na sklonku dalšího, 
tolik úspěšného roku 2009, přejí pevné zdraví, mnoho spokojenosti a rado-
sti ze života a upřímně jim děkují za dlouhá léta strávená v barvách klubu 
FC Velké Meziříčí. V minulém čísle jsme blahopřáli Aleši Svobodovi, 
dnes připojujeme další tři gratulace.

Aleš Žák – 50
V pondělí 14. prosince 2009 si s Abrahámem podal ruku pan Aleš Žák, 
dosud stále aktivní hráč týmu starých pánů FC Velké Meziříčí, trenér 

a také správce fotbalového hřiště. Ve 
své bohaté sportovní kariéře zůstal vždy 
věrný barvám Velkého Meziříčí, za které 
„válel“ jak na bývalé písko-hlíně, tak i na 
zeleném trávníku, o který nyní pečuje. 
Jedinou výjimkou bylo jeho angažmá 
v ligovém dorostu Zbrojovky Brno v roce 
1975, v letech následujících byl dokonce 
zařazen do dorosteneckého reprezentač-
ního výběru Československé soc. repub-
liky, za který odehrál deset zápasů. Jeden 
z těchto zápasů byl k vidění i na hřišti ve 

Velkém Meziříčí. Na podzim roku 1979 se vrátil na Tržiště, kde vyrůstal 
a začínal s prvními fotbalovými krůčky. Jeho táta byl totiž správcem 
hřiště a rodina bydlela hned vedle. Svoji aktivní hráčskou kariéru završil 
Aleš Žák v roce 1999, o pět let později oslavil s Velmezem jako asistent 
trenéra Romana Kuklety, nejen vítězství v Krajském poháru ČMFS, ale 
také druhý historický postup našeho klubu do Krajského přeboru. Šlo 
mu to vždy na všech postech, také v brance několikrát zaskočil. Je to 
neuvěřitelné, ale již jedenáctým rokem tento fotbalový univerzál obléká 
brankářský hokejový dres v okresním přeboru za SK Mostiště. Aleši, ať 
ti to dál chytá a trávník U Tržiště ať ti vzkvétá.

Otto Doležal – 55
V pondělí 14. prosince 2009 oslavil své 55. narozeniny také pan 
ing. Otto Doležal, dlouholetý hráč, 
trenér, dlouholetý kronikář a funkci-
onář, v letech 1982 až 1989 předseda 
fotbalového klubu FC Velké Meziříčí. 
Vždy ochotně pomáhal na hřišti i mimo 
něj, za zmínku určitě stojí, že byl hned 
dvakrát v letech 1983 a 1986 oceněn 
Klubem fair-play za záchranu života při 
fotbalovém utkání. Poslední dobou ing. 
Doležal v klubu působí nejen jako trenér 
brankářů, ale také jako uznávaný a po-
hotový komentátor mistrovských utkání 
našich mužstev. Otto, hodně štěstí, zdraví a spokojenosti ti přejí všichni 
fotbaloví příznivci.

Josef Janák – 65
V úterý 22. prosince se významného životního jubilea dožívá pan 
Josef Janák. Od svého mládí se poctivě věnoval fotbalu, a to pouze ve vel-

komeziříčském dresu. Od svých sedmnác-
ti let patřil ke stabilním hráčům A týmu 
mužů, a jako stabilní střední záložník 
sehrál svůj poslední mistrovský zápas 
v roce 1971. Do roku 1974 hrál ještě za B 
tým a až do svých pětapadesáti za staré 
pány. V roce 1966 sehrál nejvíce zápasů ze 
všech hráčů – 36 – a vstřelil v nich 9 bra-
nek. I v současné době je stále aktivní. Od 
roku 2000 se jako trenér věnuje výchově 
těch nejmenších fotbalistů v přípravce. Ne-
malou měrou také přispěl ke zdárným prů-

běhům Mezinárodního turnaje přípravek, jehož 1. ročník se uskutečnil již 
v roce 2004. Samozřejmě pan Janák nechybí ani na jednom divizním utkání 
Velmezu, je stabilním členem pořadatelského sboru. Pepo, přejeme ti mno-
ho radosti z výsledků velkomeziříčských týmů a ze hry vnoučka Hynka.
Veselé Vánoce a šťastný nový rok, mnoho štěstí, zdraví, krásných fot-
balových zážitků a dobrých výsledků v roce 2010 všem našim hráčům, 
trenérům a příznivcům přeje                        Výbor FC Velké Meziříčí.

Vánoční turnaj ve stolním tenise 
o žákovského přeborníka města 
Velké Meziříčí
GlobalFIN-CUP – 18. 12. v nové 
tělocvičně Střední šk oly řemesel 
a služeb Velké Meziříčí. Soutěžní 
disciplíny: dvouhra bez omezení, 
dvouhra do 5., 7., a 9. třídy. Pro-
gram: 7.45–8.15 prezence účast-
níků, 8.15–8.30 losování, 8.45 
zahájení turnaje. Hraje se na dvě 
vítězné sady ze tří. Info: Petr Klíma, 
tel. 608 861 687.                       -hub-

Vánoční turnaj dvojic v biliáru, 
15. ročník – 12. 12. v herně Restau-
race „U Kozů“. Ze šesti zúčastně-
ných dvojic zvítězila dvojice Šmíd 
Vilém – Badalík Miroslav, na dru-
hém místě skončila dvojice Dvořák 
Alois – Melichar Jaroslav a třetí se 
umístili Kučer František – Vávra 
Ivo. Všem sportovcům touto cestou 
přejí všichni hráči a příznivci bili-
áru radostné Vánoce a hodně štěstí 
a zdraví v novém roce.
 Zdeněk Horák, organizační výbor

Krajský přebor II. třídy
Velké Meziříčí – Nížkov B 10:0
Body: Klíma Petr 2,5; Řikovský 
Aleš 2,5; Pokorný Jan 2,5; Kampas 
Jan 2,5
Velké Meziříčí – Chotěboř 10:4
Body: Řikovský Aleš 3,5; Pokorný 
Jan 2,5; Bazala Jan 2,5; Klíma 
Petr 1,5

Okresní přebor I. třídy
Lhotky B – Velké Meziříčí B 
4:14
Body: Kampas Jan 4,5; Buk Martin 
3,5; Šoukal Slavomír 3,5; Klíma 
Tomáš 2,5

Okresní přebor III. třídy
Malá Losenice – Velké Meziříčí 
C 4:14
Body: Kořínek Stanislav 4,5; Bártík 
Libor 4,5; Pokorný Martin 4; Zelený 
Tomáš 1
O víkendu se odehrála poslední kola 
kraje i okresu první půlky soutěže. 
Áčku šlo o hodně, především o dru-
hé postupové místo, které zajišťuje 
přímý postup o třídu výš. Do zápasu 
jsme nastoupili s jasným cílem 
vyhrát, což se podařilo. Béčko 
hrající OP I. třídy pohybující se na 
předních příčkách tabulky se určitě 
popere o první místo zajišťující 
baráž do kraje.
Céčko přezimuje na prvním místě 
OP III a má jasné cíle, postoupit 
do OP II.
Druhá půlka startuje v lednu, áčko 

začíná 16. doma proti Panské Lhotě 
a Vladislavi, béčko s céčkem také 
doma 10. 1., kdy přivítáme Žďár 
a Netín.                                    -pk-

Krajský přebor III. třídy
SK Sokol Lhotky – Spartak Pel-
hřimov C 10:5
Sestava Lhotky: Doubek 1,5, Ko-
nečný 2,5, Lavický 3,5, Nevrtal 
Z. 2,5
SK Sokol Lhotky – Slavoj Pacov 
10:3
Sestava Lhotky: Doubek 2, Koneč-
ný 3,5, Lavický 3,5, Nevrtal Z.1

Okresní přebor I. třídy
TJ Nové Město n/M B – SK Sokol 
Lhotky B 9:9
Sestava Lhotky: Doubek 3,5, Dufek 
1,5, Nevrtal T. 2,5, Rössler 1,5
SK Sokol Lhotky B – ST Velké 
Meziříčí B 4:14
Sestava Lhotky : Doubek 2, Nevrtal 
T. 1, Večeřa 1, Rössler

Okresní přebor IV. třídy
KST Borovnice – SK Sokol Lhot-
ky C 7:11
Sestava Lhotky: Dufek 2,5, Hladík 
1, Krčál 2, Nevrtal T. 3, Rössler 
2,5
ST Nápoje Netín C – SK Sokol 
Lhotky C 9:9
Sestava Lhotky: Dufek 3, Krčál 1, 
Nevrtal 3, Rössler 2

Okresní soutěž
TJ Bory – SK Sokol Lhotky D 
16:2.
 Vánoční turnaj (neregistr.) – 27. 12. 
od 13.00 v KD Lhotky.    -chyl-

Na Fajtově kopci vznikl
Horsefeathers snowpark

V sobotu do našich končin konečně 
dorazila pořádná zima a mráz. 
A právě v tento den vznikl na Faj-
tově kopci u Velkého Meziříčí nový 
Horsefeathers snowpark, který je 
nejenom nejbližším snowparkem 
u Brna, ale také díky svému složení 
patří k tomu nejlepšímu, co Vysoči-
na snowboardistům nabízí.
Snowpark který vznikl ve spoluprá-
ci Skiklubu Velké Meziříčí, brněn-
ského SVČ Lužánky a brněnského 
board shopu Horsefeathers by měl 
být otevřen pro veřejnost ihned, 
jak to sněhové podmínky dovolí. 
Dle provozovatelů areálu by se 
park snad mohlo podařit vysněžit 
ještě před koncem roku 2009, vše 
však záleží jen a hlavně na počasí. 
Snowpark obsahuje překážky jak 
pro začátečníky, tak také pro zku-
šené ridery a je situován po levé 
straně od hlavního vleku. Celý park 
zahajuje rovný speed rail o délce 
kolem 8 metrů.
Na něj navazuje skok s délkou tablu 
5 až 6 metrů. Po dopadu ze skoku 
mohou snowboardisté využít bike 
dráhy, která pokrytá sněhem nabízí 
spoustu zajímavých překážek i pro 
snowboardisty. Zde je možné najít 
například butter box, boardercros-
sovou dráhu nebo wallride. Za 
bike dráhou je již situována jibová 
sekce parku, která je rozdělena na 3 

rozdílné linie překážek. První linie 
obsahuje street překážku se schody, 
druhá pak snazší překážky jako je 
bedna nebo slajdovací roura a ve 
třetí čeká na snowboardisty duha 
a zábradlí ve tvaru A. O celý areál 
snowparku se budou starat čtyři 
shapeři, kteří zajistí neustálý dobrý 
stav parku, a kteří vás také rádi 
uvítají v Horsefeathers test centru, 
které bude situované u výstupní 
stanice vleku v areálu pokladny. 
Návštěvníci tam budou mít mož-
nost si zdarma vyzkoušet veškeré 
snowboardové novinky od firem 
Bataleon, Raiden a Nitro. První 
akce je v novém snowparku na-
plánována na sobotu 23. 1. 2010, 
kdy proběhne oficiální otevření 
snowparku spolu s Horsefeathers 
snowboard jamem, který bude 
určen pro širokou veřejnost a pů-
jde hlavně o celodenní zábavu na 
sněhu.
Pro více informací prosím na-
vštivte stránky www.hfshop.cz 
nebo www.skivm.cz. Závěrem 
nám nezbývá něž popřát novému 
Horsefeathers snowparku na Faj-
tově kopci hodně štěstí a hlavně 
pořádnou zimu. To samozřejmě 
také přejeme všem vyznavačům 
zimních sportů. 
V sobotu 12. prosince SKI klub 
Velké Meziříčí zahájil výrobu 
technického sněhu, za příznivých 
podmínek je plánováno zpro-
voznění vleku na hlavním svahu 
v sobotu 19. prosince.    -ski, tom-

Neúspěšná snaha starších žáků 
o postup do Žákovské ligy

Smolná prohra na domácí palu-
bovce v posledním divizním kole 
s dosavadním lídrem tabulky sku-
piny B – družstvem Královopolská 
Brno znamenala, že naši starší žáci 
obsadili celkově druhou příčku 
tabulky. Toto postavení v tabulce 
zároveň umožnilo pokusit se v ba-
rážovém dvojutkání vybojovat třetí 
postupové místo za oblast Morava 
Jih do celostátní Žákovské ligy. 
Poměrně překvapivým soupeřem 
se stal po zaváhání v posledních 
podzimních kolech celek Nového 
Veselí, který ve skupině A obsa-
dil „až“ druhé místo. Za několik 
posledních sezon této věkové kate-
gorie jsme družstvo soupeře nebyli 
schopni porazit.
TJ Sokol Velké Meziříčí – TJ So-
kol Nové Veselí 16:33 (9:12)
První zápas na domácí půdě byl 
hrán s jasným taktickým cílem. 
Aktivní útočnou hrou a důraznou 
defenzívou vybojovat př ijatel-
ný výsledek pro odvetné utkání. 
Trenérské pokyny se dařilo plnit 
a po celý první poločas jsme ve-
lice zdatně odráželi útočné snahy 
hostujícího celku (5:5, 9:9). Dobře 
fungující obrana, podpořená vý-
borným výkonem brankáře Josefa 
Brabce, byla po celý první poločas 
pro Novoveselské těžko prostupná. 
V závěru prvního dějství soupeř 
rychlými brejky potrestal naše 
zaváhání a odskočil na tříbranko-
vý rozdíl. Do druhého poločasu 
nastupovali domácí hráči po-
vzbuzeni zdařilou hrou. Na první 
pohled nevinně vypadající, leč po 
detailním nemocničním lékařském 
vyšetření vážného zranění pánve 
našeho brankáře hned v úvodu 
druhé části, poznamenalo i další 
průběh souboje. Na post ochránce 
naší „svatyně“ musel nastoupit 
hráč z pole, čímž se značně otupila 
naše herní aktivita. S přibývajícími 
minutami a ubývajícími silami 
již nebylo možné odolávat místy 
drtivému tlaku soupeře. Konečný 

sedmnáctibrankový rozdíl skóre 
byl až příliš krutý a v podstatě 
znamenal již minimální šanci do 
odvety.
Hráli: Brabec Josef, Horák Petr-
Svoboda Jan (7), Pavliš David (3), 
Juránek Jakub (2), Pospíšil Jan (2), 
Janíček Martin (2), Lečbych Jan, 
Holub Jakub, Fiala Martin, Stupka 
Tomáš. Trenér Janíček Martin.
T.J. Sokol Nové Veselí – T.J. Sokol 
Velké Meziříčí 36:16 (16:10)
Druhé odvetné utkání jsme i přes 
problémy se sestavou odehráli hned 
následující den na soupeřově hřišti. 
Hodně úzký kádr našich barev byl 
schopen držet s domácími krok 
pouze do 15. minuty (1:4, 5:8, 9:8). 
Novoveselští pak převzali aktivitu 
a další vývoj utkání se stal jejich 
záležitostí. Již do poločasu si vy-
tvořili šestigólový náskok. I přes 
naši snahu byli soupeři ve druhém 
poločase jasně lepší, po zásluze si 
připsali vysoké vítězství i v tomto 
utkání a mohli slavit postup. Naši 
hráči ze sebe vydali maximum 
sil a za předvedený výkon jim 
patří poděkování a obdiv. Touto 
cestou přejeme brzké uzdravení 
a úspěšnou rekonvalescenci Josefu 
Brabcovi.
Hráli: Blaha Milan – Svoboda Jan 
(7), Pavliš David (6), Janíček Martin 
(2), Pospíšil Jan (1), Juránek Jakub, 
Holub Jakub, Fiala Martin, Stupka 
Tomáš. Trenér Janíček Martin.

Pozvánka
do sportovní haly Tělocvičné jed-
noty Sokol Velké Meziříčí „za Svět-
lou“: pondělí 28. prosince tradiční 
Vánoční turnaj házené v době od 
15 od 21 hodin. Srdečně zváni jsou 
příznivci kolektivních sportů a ze-
jména bývalé hráčky a hráči.

Školní sport
Učitelé tělesné výchovy Základní 
školy Oslavická Velké Meziříčí 
srdečně zvou na XIII. ročník Vá-
noční laťky.
Tradiční předvánoční sportovní 
soutěž ve skoku vysokém proběh-
ne ve čtvrtek 17. prosince v době 
8.45–13 hodin v prostorách tělo-
cvičny školy.

-zav-

HHK Velké Meziříčí B – SK Mos-
tiště 4:6 (0:0; 1:3; 3:3)
13. 12. 2009 ZS Velké Meziříčí
Počet diváků: 178
Rozhodčí: Kavina – Todorov, 
Molek
Branky: 34 min. Peterka, 43 min. 
Šlapal (Kudláček M.), 48 min. 
Peterka (Pelíšek, Šlapal), 50 min. 
Malec (Šlapal, Šoukal) – 23 min. 
Šlapal (Musil, Krejčí Vojtěch), 
27 min. Musil (Freibauer), 37 min. 
Krejčí Vojtěch, 54 min. Solař, 
58 min. Musil (Šlapal), 59 min. 
Musil (Solař).
Vyloučení: 2:7, navíc Musil 2+2 
za nebezpečnou hru vysokou holí; 
využití 2:1; oslabení 0:0
Sestava V. Meziříčí: Komínek 
(Šeba) – Peterka, Invald – Trnka, 
Bradáč – Kudláček M., Zelníček – 
Martinec – Šoukal, Šlapal, Malec 
– Chlubna, Tůma, Navrátil – Pelí-
šek, Šmejkal, Vondráček. Sestava 
SK Mostiště: Uhlíř (Benáček) 
– Simonides, Krejčí Václav st., To-
man, Solař, Syrový, Roessl, Krejčí 
Vojtěch, Freibauer, Krejčí Václav 
ml., Svoboda, Homola, Smejkal, 
Zahradníček, Šlapal, Novák, Musil, 
Slavík.
Když v 50. minutě po hezké kom-
binaci prvního útoku domácích 
otočil Malec vývoj utkání na 4:3, 
už se zdálo, že se hosté nezvednou 
a hráči HHK si výsledek pohlídají. 
Ale opak byl pravdou. Nejprve pro-
jel přes celé kluziště Solař. O chvíli 
později nedostali Meziříčští puk 
z vlastního pásma a Mostiště už 
vedly. A když v předposlední mi-
nutě Musil završil hattrick, měli 
domácí po naději. Předcházely 
tomu dvě třetiny úporného boje 
na obou stranách, kdy se zvláště 
v první části střídaly plynulé akce 

mezi oběma brankami a hra až na 
dvě výjimky nebyla narušována 
žádnými vyloučeními. Branky 
ovšem začaly padat až ve druhé 
třetině, kdy hosté proměnili dva 
výpady do útočného pásma a šťast-
ným třetím gólem uzavřeli svůj 
účet. Domácí pouze zkorigovali 
přesnou ranou Peterky od modré 
čáry.
V první polovině třetí části se hoke-
jisté Mostišť dopustili několika po 
sobě jdoucích faulů a domácí toho 
využili k otočení výsledku. Závěr 
ale nezvládli.
Bezmála dvě stovky platících 
diváků si určitě přišly na své. 
Předváděný hokej se jim musel 
líbit, nic z něj v tomto zápase ne-
chybělo: hezké kombinační akce, 
vynikající výkony obou brankářů, 
branky a dva zvraty v utkání. 
Hosté znovu předvedli, jak mají 
zkušený a vyvážený tým, domácí 
byli rychlejší v bruslení, ale bo-
hužel zaplatili za své individuální 
chyby.
Další zápas hrajeme v neděli 
20. 12. 2009 ve 14.45 jako hosté 
Křižanova.

Ostatní výsledky:
Řečice – Náměšť 4:6, V. Bítýška 
– Nedvědice 6:2, Šerkovice – Kři-
žanov 3:3

Tabulka po 8. kole
  Zápasy V R P Skóre Body
1. Náměšť nad Oslavou 7 6 1 0 54 : 22 13
2. Mostiště 7 6 0 1 37  29 12
3. V. Bítýška 8 5 1 2 42  27 11
4. V. Bíteš B 7 4 0 3 39  33 8
5. Řečice 7 4 0 3 47  42 8
6. V. Meziříčí B 7 3 0 4 34  25 6
7. Křižanov 7 1 1 5 32  41 3
8. Nedvědice 7 1 0 6 15  53 2
9. Šerkovice 7 0 1 6 21  49 1

-ht-

Příjemné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí a úspěchu
v roce 2010
přejí všem sponzorům a příznivcům
sportovci Handicap Sport Clubu Velké Meziříčí.

Mediálním partnerem HSC VM je týdeník Velkomeziříčsko.

St 23. 12. 15.00–16.30
Čt 24. 12. 12.30–14.00
Pá 25. 12. 13.30–15.00
So 26. 12. 13.30–15.00
Ne 27. 12. 13.15–14.45

Čt 31. 12. 12.45–14.15
Pá 1. 1. 14.00–15.30
So 2. 1. 13.45–15.15
Ne 3. 1. 12.45–14.15
Vstupné – bruslící 20 Kč, doprovod 10 Kč
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VEŘEJNÉ 
BRUSLENÍ

Muži HHK na Uherský Ostroh 
nestačili

HHK VM – Hokej Uherský Ost-
roh 1:5 (0:0, 0:2, 1:3)
Branky: 54. Krča (Chlubna) – 22. 
Kučera (Kolář), 39. Rapant (Kolář), 
42. Jurásek (Kolář, Rapant), 46. 
Bauer (Vítoslavský, Zalubil), 52. 
Kolář (Fekiač).
Sestava HHK Velké Meziříčí: 
Štábl (Štourač) – Rosendorfský, 
Kočí, Stráňovský, Šerý, Musil – 
Štěpánek, Troščák, Novák – Láz-
nička, Krča, Chlubna – Simandl, 
Nedoma, Janák.
Sestava Hokej Uherský Ostroh: 
Valúch (Tuček) – Frolek, Klauda, 
Nevídal, Fekiáč, Kučera, Zalubil, 
Bauer, Kolář, Kučera, Rapant, Víto-
slavský, Voločko, Ťok, Jurásek.
Rozhodčí: Paulík, Kala, Černý. 
Vyloučení: 5:9 Využití: 0:1 Zásahy 
brankářů: 21:24 Diváci: 100.
Výsledky 12. kola: Uherské Hra-
diště – Velká Bíteš 7:3, Uherský 
Brod – Vyškov 12:2, Kometa Úvoz 
– Kroměříž 6:0, Boskovice – Mo-
ravské Budějovice 3:3.
Program na tento týden a příští 
týden:
Neděle 20. 12. 2009 HC Moravské 
Budějovice – HHK Velké Meziříčí, 
utkání začíná v 17 hodin (ZS Mo-
ravské Budějovice)

Krajská liga mužů JM a Z.
Tabulka po 12. kole.

 1. HC Uherské Hradiště 10 7 3 0 55:31 17
 2. HC Moravské Budějovice 10 7 2 1 64:24 16
 3. HC Uherský Brod 10 6 2 2 51:26 14
 4. SK Minerva Boskovice 10 5 2 3 40:40 12
 5. Hokej Uherský Ostroh 10 4 3 3 32:26 11
 6. HC Kometa Úvoz 10 4 3 3 32:29 11
 7. HK Kroměříž 10 3 1 6 24:47 7
 8. HC Spartak Velká Bíteš 10 3 0 7 31:53 6
 9. MBK Vyškov 10 1 2 7 28:53 4
10. HHK Velké Meziříčí 10 1 0 9 21:49 2
11. HC Grewis Plumlov 0 0 0 0 0:0 0

11 – 6. 12. neděle
SK Min. Boskovice – HHK Velké 
Meziříčí 5:3
HC Uher. Hradiště – HK Uherský 
Ostroh 4:4
HC Mor. Budějovice – HK Kro-
měříž 16:2
HC Kometa Úvoz – MBK Vyškov 

3:3
HC Uherský Brod – HC Sp. Velká 
Bíteš 6:3

12 –  12. 12. sobota
HHK Velké Meziříčí – HK Uher-
ský Ostroh 1:5
HC Uher. Hradiště – HC Sp. Velká 
Bíteš 7:3
HC Uherský Brod – MBK Vyškov 
12:2
HC Kometa Úvoz – HK Kroměříž 
6:0
SK Min. Boskovice – HC Mor. 
Budějovice 3:3

13 – 20. 12. neděle
HC Mor. Budějovice – HHK Vel-
ké Meziříčí
HC Kometa Úvoz – SK Min. Bo-
skovice
HK Kroměříž – HC Uherský Brod
MBK Vyškov – HC Uher. Hra-
diště
HC Sp. Velká Bíteš – HK Uherský 
Ostroh                                   -jud-

HOKEJ ROZPIS
Rozpis soutěže krajská liga JM 
a Z – druhé kolo
Přelosované II. kolo krajské ligy.
Změna hracího dne HHK od dru-
hého kola.
Začátky domácích utkání HHK 
VM: středa 18.00, čtvrtek 18.00, 
sobota 17.00.
13. kolo 20. 12. 2009 neděle 17.00
HC Moravské Budějovice – HHK 
Velké Meziříčí
14. kolo 2. 1. 2010 sobota 17.00
HHK Velké Meziříčí – HC Spartak 
Velká Bíteš
15. kolo 10. 1. 2010 neděle
HC Kometa Úvoz – HHK Velké 
Meziříčí
16. kolo 14. 1. 2010 čtvrtek 18.00
HHK Velké Meziříčí – MBK Vyš-
kov
17. kolo 16. 1. 2010 sobota 16.30
HC Uherský Brod – HHK Velké 
Meziříčí
18. kolo 23. 1. 2010 sobota 17.00
HHK Velké Meziříčí – HK Kro-
měříž
19. kolo 30. 1. 2010 sobota 17.00
HC Uherské Hradiště – HHK Velké 
Meziříčí
20. kolo 6. 2. 2010 sobota 17.00
HHK Velké Meziříčí – SK Minerva 
Boskovice                              -hhk-

Hokej – městská liga 12. kolo
Extraliga

Technické služby VM – SK Ví-
deň 3:2
Vítek, Todorov, Kožený – Vídeň-
ský, Studený.
H. Heřmanice – Agromotor 5:10
Mejzlík, Šilhán, Střecha, Kutílek, 
Pešek – Kadela 3, Bíbr 3, Babák 2, 
Švihálek 2
Eurobagging – Sanborn 4:10
Prajsner 2, Krejčí, Štveráček – Sy-
sel 2, Brychta R. 2, Bajer F. 2, Caha 
2, Brychta P., Svoboda
NHÚ Balinka VM – HC Bory 2:9
Komínek, Strádal R. – Pachl 2, 
Březina, Uhlíř 2, Jaitner, Pálka, 
Hájek, Dvořák
SK Lavičky – SK Omega VB 1:7
Pařízek – Kroutil 2, Budín, Vrba, 
Karmazín, Vávra, Čech

Extraliga
 1. Sanborn VM 11 10 1 0 94:29 21
 2. Technické služby VM 11 8 0 3 59:43 16
 3. Březka – Stanoviště 10 7 1 2 66:30 15
 4. HC Bory 11 7 0 4 66:38 14
 5. SK Omega VB 11 7 0 4 48:35 14
 6. SK Lavičky 11 5 0 6 35:45 10
 7. Agromotor VM 11 5 0 6 51:65 10
 8. SK Vídeň 11 4 0 7 29:44 8
 9. NHÚ Balinka VM 11 2 0 9 30:56 4
10. Horní Heřmanice 11 2 0 9 43:82 4
11. Eurobagging VM 11 2 0 9 26:79 4

I. liga
SK Netín – Auto Dobrovolný 
VM 11 : 3
Sýkora 3, Plhák M., Kolář 2, Plhák 
T., Beran, Bradáč, Černý, Dvořák 
– Říha 2, Krejčí
HC Benetice – SK Afcon Kunšo-
vec VM 5 : 4
Krejčí 2, Vaněk 3 – Vidlák 2, Svo-
boda, Strnad
HC Pikárec – Farma Měřín 3:5
Odehnal 2, Vařejka – Štoček 2, 
Seknička, Motyčka, Kožený
SPL Radostín nad Osl. – SK Strá-
necká Zhoř 8:5
Kosour 3, Váša 2, Kadlec 2, Bláha 
– Necid 3, Běhunek, Kazda
HC River VM – HCF Dráhy 
VM 2:4
Rous, Pejchal – Kratochvíl 2, Šmí-
da, Hamřík.                             -fan-

1. liga
 1. SK Netín 11 10 1 0 92:19 21
 2. SK Afcon Kunšovec VM 11 9 0 2 70:36 18
 3. HC Benetice 11 7 1 3 53:41 15
 4. Farma Měřín 11 5 2 4 39:39 12
 5. HC Pikárec 11 5 1 5 47:39 11
 6. HCF Dráhy VM 11 5 1 5 35:39 11
 7. Auto Dobrovolný VM. 11 5 0 6 54:61 10
 8. SPLRadostín nad Osl. 11 5 0 6 41:52 10
 9. HC River VM 11 2 1 8 31:51  5
10. SK Stránecká Zhoř 11 2 0 9 40:79  4
11. HC Tasov 10 1 1 8 21:67  3

Horácký hokejový klub VM
pořádá

nábor nových
(mohou i dívky)

ročník  narození  20 01 
a mladší. Informace na tel.: 
731 904 231, Petra Judová

Mistr republiky utrpěl
v Meziříčí druhou porážku

Jedenácté dvoukolo volejbalové 
extraligy juniorů přivedlo do Mezi-
říčí celek Volejbalu Brno. Svěřenci 
Petra Judy jsou nyní ve formě. Po 
pěti vítězstvích v řadě si tentokráte 
vyšlápli i na úřadujícího mistra 
republiky. Dopolední zápas po vý-
borném startu k vítězství nakonec 
nedotáhli, ten podvečerní už ano.
TJ Sp. Velké Meziříčí – Volejbal 
Brno 2:3 (15, 23, – 11, – 20, – 11)
Dopolední zápas zahájili naši hráči 
ve velkém stylu. Sebevědomého 
soupeře zaskočili především výbor-
nou obranou na síti i v poli a hodně 
naleptali sebedůvěru smečařů sou-
peře především výborným blokem. 
Spousta brněnských útoků skončila 
v souladu s prastarým volejbalo-
vým pravidlem „čím větší rána, 
tím spíše na zemi“ a první set tak 
skončil překvapivě, ale zaslouženě 
debaklem hostů. Výborný nástup do 
druhého setu (5:0) ovlivnil i druhé 
dějství, i když se v závěru setu již 
hra hodně vyrovnala. Naši hráči si 
vybudovali v samotné koncovce 
dvoubodový náskok (24:22), první 
setbal soupeř ještě odvrátil, pokaže-
né podání však vzápětí znamenalo 
vedení našeho celku 2:0. V prvních 
dvou setech hráli naši hráči na 
hranici a možná za hranicí svých 
schopností a bylo zřejmé, že musí 
přijít i slabší chvilky. Přišly. Mistr 
republiky předvedl svoje kvality, 
zlepšil obranu a rozdíl bodů ve pro-
spěch soupeře se začínal zvětšovat. 
Logicky a s přehledem získal třetí 
set a ve stejném duchu zahájil i ten 
čtvrtý. Ten se stal bitvou od začátku 
až do konce, o každý míč se urputně 
bojovalo, naši hráči však od začátku 
pouze neúspěšně dotahovali náskok 
soupeře. Těsně před koncovkou 
setu se dokázali přiblížit na dosah 
jednoho bodu (19:20), následující 
tři protiútoky však kluci nesložili 
a bylo rozhodnuto. Rozhodující 
pátý set se bohužel odehrával zcela 
v režii hostů, naši hráči se dostali do 
hry až za beznadějného stavu 3:10. 
Podařilo se jim už jenom kosmetic-
ky upravit bodovou bilanci.
TJ Sp. Velké Meziříčí – Volejbal 
Brno 3:2 (-22, 15, – 21, 26, 9)
Odpolední, nebo spíše podvečerní 
zápas (začínalo se až po šestnácté 
hodině) lépe zahájili hosté. Jejich 
sestava sice byla oslabena o univer-
zála Jana Kulihu, který odcestoval 
s jedničkou mužů do Benátek nad 
Jizerou k dalšímu zápasu extraligy 
mužů, na hře to však příliš poznat 
nebylo. V koncovce prvního setu 
však došlo ke zranění dalšího brněn-
ského smečaře a karta se začínala 
obracet. Soupeř ještě dotáhl bodový 
náskok 18:20 k zisku setu, v tom 
následujícím však již dominovaly 
naše barvy. Mistr republiky pak 
ukázal, že jeho hra není postavena 
na přítomnosti či nepřítomnosti 
dvou hráčů, předváděl sympatický 
výkon, v obětavosti si nijak nezadal 
s našimi hráči, a tak byla k vidění 

neúprosná bitva o každý míč. Třetí 
set se po vyrovnaném průběhu stal 
nakonec kořistí hostů, kteří doká-
zali v rozhodujících fázích pokrýt 
naši nejúdernější zbraň, Zdeňka 
Málka. Ten se však nenechal otrávit 
neustálou přítomností dvojbloku 
a především díky jemu bylo po 
dramatické koncovce setu čtvrté-
ho vyrovnáno. Pátý set se vyvíjel 
od začátku pro naše barvy, o jeho 
výsledku však nebylo zdaleka roz-
hodnuto ani za stavu 10:8. Soupeř 
však potom několikrát zachyboval, 
a tak se mohli naši hráči radovat ze 
zaslouženého vítězství.
Petr Juda byl spokojený už po prv-
ním zápase: „Sice jsme prohráli, ale 
nemůžu toho klukům moc vytknou. 
Hráli dobře a přesvědčili se o tom, 
že mohou hrát s každým soupeřem. 
A to je dobré zjištění před Play-off. 
Brno je přece jenom někde jinde, 
má široký, vyrovnaný kádr zkuše-
ných hráčů. Prohrát s nimi v pěti 
setech považuji za úspěch.“
Sestava VM: Málek, Vašíček, 
Vrána, Kliment, Kameník, Uchytil, 
Novotný, Dvořák, Hybášek.
Zbývající výsledky jedenáctého 

kola:
Nový Jičín – ČZU Praha B 1:3, 1:3
Zlín – Hradec Králové 3:0, 3:0

Tabulka EX-JRI, sk. B
po 11. dvoukolech:

1. Volejbal Brno 18 16 2 52:13 34
2. TJ Sp. Velké Meziříčí 20 13 7 47:27 33
3. DHL Ostrava 18 12 6 40:29 30
4. volleyball cz.ČZU Praha B 18 12 6 41:32 30
5. Fatra Zlín 18 7 11 35:36 25
6. Slavia Hradec Králové 20 5 15 23:51 25
7. TJ Nový Jičín 20 1 17 9:59 19
V dalším kole, až 9. 1. 2010 sehrají 
junioři hodně důležitý dvojzápas 
v Praze. Ten hodně napoví o jejich 
umístění po základní části.
Již za týden se v Meziříčí odehraje 
druhý turnaj kadetů. Začíná se 
již v pátek 18. 12., soupeři našich 
nadějí budou hráči Želetavy, České 
Třebové, Zlína, Brna a Ostravy. 
Muži v souboji s posledním celkem 
vydřeli dvě vítězství a čeká je dů-
ležitá dohrávka. Muži v zápasech 
posledního kola základní části hos-
tili poslední celek tabulky, kterému 
měli odvádět dvě překvapivé poráž-
ky z první poloviny soutěže. To se 
jim nakonec podařilo, cesta k obě-
ma vítězstvím však nebyla lehká 
a rozhodně ani jednoznačná.
Sp. Velké Meziříčí – TJ Sokol 
Bystřice n. Pernštejnem 3:2 (-23, 
– 25, 20, 25, 6) a 3:2 (-16, – 20, 21, 
15, 13)
Oba zápasy měly stejný scénář. 
Soupeř se ujal vedení 0:2 na sety 
a náš celek, mnohdy s nožem na 
krku, otáčel průběh zápasu, aby si 
uchoval alespoň teoretickou šanci 
na účast v elitní šestici pro druhou 
část soutěže. Mužstvo nyní i tak 
čeká nelehký úkol. Zvítězit dvakrát 
v dohrávce třetího kola na půdě No-
vého Veselí. Nesmějí však prohrát 
více než dva sety. 
Sestava VM: Havlíček, Homola T. 
a J., Holík, Hybášek S., M. a R., Vil-
lert, Plachetský, Trojan, Novotný, 
Bém                                      -kon-

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

13. ročník 
vánočního turnaje 

o pohár
starosty města

V neděli 27. 12. 2009 proběhne 
již 13. ročník vánočního turnaje 
o pohár starosty města v malé 
kopané. Zájemci, hlaste se na 
tel. čísle 608 126 661 u Dana 
Rause. Startovné ve výši 1.000 
Kč můžete uhradit v hotovosti 
v prodejně Elektro, Radnická 
5, Velké Meziříčí. Pozor, po-
čet startujících je omezený.

Poděkování hokejové přípravce
Tuto neděli se na zdejším ZS odehrál turnaj hokejové přípravky. Zú-
častnilo se ho osm týmů, které byly rozděleny do dvou skupin. Vel-
komeziříčští odchovanci bojovali proti týmům z Havlíčkova Brodu 
(se kterým prohráli 0:7), Pelhřimova (opět prohráli, i když jen těsně 
4:5) a Velké Bíteše (nad kterou vyhráli 6:3). Nejúspěšnějším střelcem 
našeho týmu byl Martin Barák – 8 branek a Patrik Stupka – 2 branky. 
Závěrem bychom chtěli poděkovat fanouškům za podporu, rolbařům, 
rozhodčím, časomíře, rodičům a všem, kteří přispěli k hladkému 
průběhu turnaje. Sestava: Tlapáková L., Valeš V., Sapík M., Stupka 
P., Michalčuk D., Ofsík M., Barák M., Vitešník D., Šilpoch M., Zacha 
S., Štoll M., Juda P., Bíbr D. a trenér Stráňovský M.     Petra Judová

DAKAR 2010 je obrovská výzva, 
říká Tomáš Ouředníček

Nejtěžší a nejdelší závod světa – 
Rallye DAKAR – se opět uskuteční 
v Jižní Americe. Již 1. ledna 2010 
odstartuje nejsledovanější rallye 
z Buenos Aires, aby se po dvojitém 
překonání And ve více jak 4 000 m 
výšce a projetím nejsušší pouště na 
světě – Atacama v Chile – opět 17. 
ledna, po bez mála 10 000 km vráti-
la do hlavního města Argentiny. Na 
start se opět postaví čtyřnásobný 
mistr ČR Miroslav Zapletal s navi-
gátorem Tomášem Ouředníčkem 
z Velkého Meziříčí. V letošní se-
zoně se jim velmi dařilo, na Dakaru 
2009 dosáhli fantastického výsled-
ku a i zbytek roku byl ve znamení 
vítězství. Po vyčerpávajícím boji 
v pěti šampionátech se stali mistry 
ČR i Maďarska, což je vzhledem 
k tradičně velmi silné konkuren-
ci obrovský úspěch. Navíc byli 
prvními cizinci, kteří maďarský 
šampionát vyhráli. Vedlo se jim i na 
evropském poli – titul 1. vicemistra 
je pro ně v Evropě zatím nejvyšším 
oceněním. Následoval také titul 1. 
vicemistra v FIA Central Europe 
Zone a vyhráli i soutěž v Polsku. 
Letošních sedmnáct odjetých zá-
vodů je extrém a dělá z nich asi 
nejaktivnější závodní tým z Evropy. 
Na Dakar 2010 posádka vyráží 
opět extovárním Mitsubishi L200. 
Podle jejich slov jde o nejúspěšnější 
Mitsubishi 2009, a tak doufají, že 
ještě alespoň jednou peklo Dakaru 
vydrží. Vůz prošel úpravami, má 

zcela nový motor, který poslalo 
Mitsubishi přímo z Japonska. Na-
víc je na voze nový systém chla-
zení brzd vodou (zadní náprava), 

tím by měl bez 
problému vydr-
žet i extrémní 
horka. „Máme 
upravenou pře-
vodovku, aby se 
zvýšila maxi-
mální rychlost 
až na 205 km/h 
z původních cca 
165 km/h, což 
je sice v terénu 
extrémní hod-
nota, ale právě 
letos bylo na 
Dakaru mnoho 
r ychlých pa-
sáží, kde se dá 
vysoká rychlost 

užít,“ přidává navigátor. Z hlediska 
technického zázemí budou mít snad 
ten nejmenší tým, jaký na Dakar 
jede, s pouhými dvěma mechaniky. 
Jen pro srovnání: Mitsubishi mělo 
loni asi 40 techniků na 4 závodní 
vozy. Problém byl také sehnat na 
nejdražší závod světa sponzo-
ry, posádka se ale nakonec díky 
novým partnerům a mimořádné 
nabídce v umístění mezi TOP 10, 
do cíle hrdě postaví, což je obrov-
ská pocta i výzva zároveň. Počítá 
ale také se silnou konkurencí – je 
přihlášeno 151 posádek. Mezi nimi 
je najdete pod startovním číslem 
309. Čerstvé informace budou na 
www.offroadsport.cz a na ČT4 
Sport bude každý den sestřih toho 
nejzajímavějšího. V Rádiu Vyso-
čina budou ke slyšení každé dopo-
ledne postřehy Ivo Kaštana. Ten 
nejenže T. Ouředníčka k Dakaru 
přivedl, ale je i jeho soused. Oba 
chystají sérii reportáží Sousedé 
na Dakaru, kterou bude vysílat 
právě Rádio Vysočina. Kaštan ale 
závodit nebude, zúčastní se pouze 
jako team manager nadějného slo-
venského motorkáře Štefana Svitky 
(mistr Evropy v Enduro). A jaké je 
přání závodníků? „Přežít. Dojet 
do cíle. Proto prosíme všechny 
fanoušky, aby nám posílali energii 
a my dovezli do cíle znak Velkého 
Meziříčí, který s sebou vezeme,“ 
posílají vzkaz.

Zprac.: Iva Horká

Krajská liga 
Vysočiny

3. třídy
HC Dukla Jihlava A – HHK Velké 
Meziříčí A 5:12 (2:3, 2:5, 1:4)
Branky: 7× Kroutil R., 2× Pitřík 
R., Paták D., Pražák M., Bezák M. 
Sestava: Štulpa L. – Paták D., Bezák 
M., Pitřík R., Pražák M., Bíbr A., 
Kroutil R.
HC Dukla Jihlava B – HHK Velké 
Meziříčí B 3:8 (1:3, 1:1, 1:4)
Branky: 3× Barák M., 2× Třeštík 
F., 2× Krůza M., Dvořák. Sestava: 
Tlapáková L. – Krůza M., Třeštík 
F., Poledna, Barák M., Dvořák, 
Ambrož F.
HHK Velké Meziříčí A – HC 
Rebel Havlíčkův Brod A 4:2 (0:0, 
2:1, 2:1)
Branky: 2× Třeštík F., Barák M., 
Paták D. Sestava: Štulpa L. – Paták 
D., Pitřík R., Barák M., Pražák M., 
Třeštík F., Bíbr A.

HHK VM B – HC Rebel Havl. 
Brod B 8:5 (3:1, 2:2, 3:2)
Branky: 3× Krůza M., 2× Bezák M., 
2× Šandera L., Pestr M.
Sestava: Tlapáková L. – Krůza M., 
Havliš M., Ambrož F., Šandera L., 
Pestr M., Bezák M.

4. třída
HC Dukla Jihlava – HHK Velké 
Meziříčí 7:1 (3:0, 4:0, 0:1)
Branky: Nováček S. Asistence: 
Úlovec J. Sestava: Svoboda I. – 
Dundálek D., Řepa V., Loup P., 
Kroutil R., Pacal L., Báňa M., Bu-
dín N., Bíbr A., Nevěčný O., Úlovec 
J., Nováček S.
HHK Velké Meziříčí – HC Rebel 
Havlíčkův Brod 7:3 (1:1, 4:1, 2:1)
Branky: 3× Nevěčný O., 3× Úlovec 
J., Dundálek D. Asistence: Budín N., 
Báňa M., Loup P., Úlovec J. Sesta-
va: Svoboda I. – Dundálek D., Řepa 
V., Loup P., Úlovec J., Pacalová K., 
Báňa M., Kroutil R., Bíbr A., Pacal 
L., Nevěčný O., Budín N.    -hhk-
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