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PANASONIC TX-32LXD80, LCD, 82 cm 15.990 13.990
PANASONIC TH-37PX8, PLAZMA, 94 cm 17.990 14.990
PANASONIC TH-42PX8, PLAZMA, 107 cm 17.990 15.990
PANASONIC TH-42PX80, PLAZMA, 107 cm 19.990 17.990
PANASONIC DMC-TZ5, foto 10× zoom 7.990 6.490

A další akční slevy na prodejně.
Instalujeme satelitní komplety pro příjem českých a slovenských programů, 

ČT, Nova, Nova Cinema, Óčko, STV, Prima, Barandov
Akce: balíček prémiových programů 2 měsíce zdarma

Veřejná sbírka, kterou před 
třemi lety vyhlásila obec Netín na 
opravu varhan v tamním kostele, 
přinesla nečekaně skvělý výsle-
dek. Na jejím kontě je dnes bez-
mála 720 tisíc korun. Přitom sama 
obec přispěla dvěma sty tisíci ko-
runami, Stránecká Zhoř například 
sto tisíci, dalších 134 tisíc vynesly 
zámecké vánoční koncerty, a jiná 
víska nyní přislíbila ještě dvacet 
tisíc, říká netínský starosta Karel 
Liškař. Pokud tedy slíbené peníze 
na účet skutečně doputují, bude na 
něm v době ofi ciálního ukončení 
sbírky úctyhodného tři čtvrtě mi-
lionu korun. Povolení krajského 
úřadu v Jihlavě totiž platí už jen 
necelý měsíc, do sedmého března 
letošního roku. Den nato musí být 
konto zablokováno a provedeno 
závěrečné zúčtování. Pak mohou 
být peníze uvolněny na zmíněnou 
rekonstrukci nástroje. Ten byl 
v netínském kostele postaven 
varhanářem Janem Komorníkem 
v letech 1779 až 1781. Do krásné 
Komorníkovy skříně v barokním 
stylu byl pak v roce 1939 fi rmou 
Melzer vestavěn – dle mínění 
odborníků ovšem necitelně – 
dvacetirejstříkový stroj se dvěma 
manuály a pedálem.

Na prvotním fi nancování ono-
ho cenného nástroje se podílel 
dědeček sourozenců Podstatz-
kých, hrabě Harrach. Rodina, 
jak je všeobecně v našem kraji 
známo, má u netínského kostela 
svoji hrobku. A byl to právě Fran-
tišek Podstatzký, nejstarší ze tří 
sourozenců, kteří žijí na zámku 
ve Velkém Meziříčí, jenž přišel 
s nápadem dát varhany znovu do 
pořádku.             (Pokr. str. 5.)

Varhany v Netíně čeká oprava

Část MěÚ mimo provoz
Městský úřad Velké Meziříčí upozorňuje, že je od středy 11. do pát-
ku 13. 2. 2009 uzavřen provoz na odboru dopravy a správním odbo-
ru (agendy občanských průkazů, cestovních dokladů, matriky a pře-
stupků). Důvodem je stěhování těchto odborů do nového objektu na 
náměstí (nad spořitelnou).
Od pondělí 16. 2. pak bude zahájen provoz v nových prostorách, 
které nabídnou občanům lepší prostředí a zázemí pro vyřízení svých 
žádostí. K dispozici bude objednávkový systém a možnost objednání 
dálkově po internetu. Nemalou výhodou bude též možnost zaplacení 
poplatku na pokladně přímo v novém objektu.
Děkujeme za pochopení a věřím, že toto dočasné omezení se občanům 
vrátí v lepším prostředí a komfortu.

Ing. Stanislav Rosa, tajemník MěÚ Velké Meziříčí

Oznamujeme rodičům, že zápis dětí do 1. tříd pro 
školní rok 2009/2010 se bude konat v pátek 13. úno-
ra 2009 v době od 14 do 18 hodin.
Dotazníky k zápisu nebudou rozesílány. Rodiče si je 
mohou vyzvednout v budově ZŠ Komenského, a to 
ve školní družině v přízemí od pondělí 9. 2. do pátku 
13. 2. od 14 do 16 hodin. V ostatních ZŠ budou rodiče 
tyto dotazníky vyplňovat přímo při zápisu. Vezměte 
s sebou rodný list dítěte a průkaz totožnosti.
Rodiče jsou povinni přihlásit své dítě k povinné škol-
ní docházce. K zápisu se dostaví děti narozené od 
1. 9. 2002 do 31. 8. 2003, popřípadě ty děti, které mě-
ly odloženou povinnou školní docházku k 1. 9. 2008. 
Rodiče, kteří uvažují o odkladu školní docházky pro 
své dítě, toto sdělí zapisujícímu učiteli.
Obecně závaznou vyhláškou města jsou vymezeny 
spádové obvody pro jednotlivé školy. Ředitel spádo-
vé školy je povinen přednostně přijmout žáky s mís-
tem trvalého pobytu v příslušném obvodu. Rodiče 
ovšem mohou své dítě zapsat do libovolné školy, 
kde o jeho přijetí rozhodne ředitel podle svých ka-
pacitních možností.

Jednotlivé školy ve městě
mají stanoveny tyto spádové obvody:

Základní škola Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13:
Bezděkov, Boční, Čechova, Fortna, Gen. Jaroše, 
Hřbitovní, K Haltýři, K. Pánka, Komenského, Kos-
telní, Mlýnská, Moráňská, Nad Gymnáziem, Ná-

Zápis dětí do 1. tříd ZŠ
městí, Novosady, Poříčí, Poštovní, Radnická, Roz-
koš, Sokolovská, U Bašty, U vody a V Podloubí.
Základní škola Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20:
Bezručova, Čermákova, Demlova, Družstevní, 
Dubová, Em. Zachardové, Habrová, Jedlová, Jižní, 
K Novému nádraží, Kolmá, Krškova, Malá stránka, 
Markova, Mírová, Nad Kunšovcem, Nad Sv. Jose-
fem, Nad Plovárnou, Nad Tratí, Nádražní, Na Vy-
hlídce, Na Výsluní, Oslavická, Ostrůvek, Pionýrská, 
Pod Strání, Školní, Třebíčská, V Jirchářích, Ve Vi-
lách, Zahradní, Zelený kout a Zd. Vorlové.
Základní škola Velké Meziříčí, Školní 2055:
Arch. Neumana, Františkov, Fr. Stránecké, Hliniště, 
Hornoměstská, Jana Zahradníčka, Jestřábec, Jihlav-
ská, Karlov, K Buči, Ke Třem křížům, K Novému 
světu, K Rakůvkám, Krátká, Křenice-samota, Křiž-
ní, Lesní, Lipnice, Loupežník-samota, Luční, Nábře-
ží, Nad Lalůvkou, Nad Pilou, Nad Sýpkami, Na Pís-
kách, Na Spravedlosti, Nesměř-samota, Nová, Nová 
Říše, Obůrka, Podhradí, Pod Hradbami, Pod Kaš-
tany, Pod Lesem, Pod Sýpkami, Polní, Průmyslová, 
Příční, Příkopy, Skřivanova, Slepá, Sluneční, Smr-
ková, Sportovní, Strmá, Střední, Tichá, U Cihelny, 
U Elektrárny, U Světlé, U Statku, U Tržiště, U Zla-
tého křížku, Uhřínovská, V Potokách, Vrchovecká, 
Zámecká, Zámecké schody a Záviškova.

Ing. Pavel Stupka, vedoucí odboru školství
a kultury MěÚ Velké Meziříčí

Krásné životní jubileum – diamantovou svatbu 
– oslavili manželé Karla a Cyril Pokorní z Velkého 
Meziříčí. Brali se 5. února roku 1949, tedy před šedesáti 
lety. K této obdivuhodné události jim přišel popřát 
s kytkou a balíčkem i starosta František Bradáč spolu 
s Ludmilou Kališovou ze Spolku Ludmila. Navštívili 
je v domku, kde se před pětaosmdesáti lety Cyril Po-
korný narodil. To paní Karla je, jak sama říká, křtěná 
Vltavou. Narodila se v Praze, ale od dětství žije také ve 
Velkém Meziříčí, kde ji vychovávala babička. Letos ji 
čeká ještě jedno kulaté výročí, oslaví totiž osmdesátku. 
Ač si oba manželé postěžovali, že zdraví už tolik ne-
slouží, přesto paní Karla sršela po celou dobu setkání 
vitalitou a pan Cyril zase vtipem. A jak spolu tak dlou-
ho vydrželi? „Nevím, jsme každý úplně jiný. Svázaly 
nás ty děti,“ říká Karla Pokorná a bere manžela kolem 

Doma dostanou děti základ, říkají manželé Pokorní

Jsou spolu už šedesát let
ramen. „No jo, uteklo to jako voda,“ přikyvuje její muž, 
který manželčino nepřetržité povídání doplňuje svým 
občasným vtipkováním. „Dneska by se lidi hned kvůli 
všemu rozváděli, nic nevydrží,“ dodává Karla Pokorná. 
Její největší životní láskou jsou podle jejích slov děti. 
Také proto pracovala jako vychovatelka, nejdřív na 
učňovce, pak na Světlé a nakonec ve školce. „Chtěla 
bych ještě o dětech napsat knížku,“ podotýká, „ale to 
už asi nepůjde, špatně vidím.“ Nebyla by to její první 
knížka. Napsala totiž už dvě – Medřičáci v historii 
času a Papírové lodičky. K tomu se v důchodu pustila 
do studia univerzity třetího věku. Vybrala si fi lozofi i 
na Univerzitě Karlově v Praze. To Cyril Pokorný se 
vyučil v Brně pekařem a svému řemeslu se věnoval celý 
život. „Ještě jako učeň jsem rozvážel na kole po Brně 
čerstvé rohlíky. To jsem jezdil i do hereckých rodin tře-

ba k Haasům nebo 
k Peškům. A paní 
Haasová vždycky 
otevřela v takových 
průhledných šatič-
kách, no jejda, to 
jsem koukal,“ za-
vzpomínal Cyril 
Pokorný.

Manželé Pokorní 
spolu vychovali tři 
děti – prvorozeného 
syna Svatopluka, 
který teď o rodiče 
pečuje, a dvě dcery, 
dvojčata Naděždu 
a Dagmar. Právě 
Dagmar žije od rodi-
čů nejdál, až v Dán-
sku. Od svých dětí 
mají sedm vnoučat, 
pět chlapců a dvě 
děvčata, a nyní se 
už tři měsíce radují 
z první pravnučky 
Simonky.

Text a foto:                 
       M. Strnadová          

á

Velkomeziříčský region získá 
z evropských dotací bezmála 60 
milionů korun. Výbor Regionální 
rady Jihovýchod totiž schválil 
minulý čtvrtek další dotace. Se 
svými projekty uspěli například 
Velkomeziř íčští, Velkobítešští, 
Borští, Měřínští i Rudíkovští.

Bítešští opravili 
křižovatku

a chystají se na 
modernizaci učiliště

Nejvíce peněz tentokrát získala 
Velká Bíteš, a to téměř sedmadva-
cet milionů korun. Ze tří jejích pro-
jektů na rekonstrukci křižovatky 
u kostela, modernizaci středního 
odborného učiliště Jana Tiraye 
a rekonstrukci náměstí, uspěly dva 
prvně jmenované. Projekt na mo-
dernizaci učiliště pro zkvalitnění 
výuky byl dokonce vyhodnocen 
jako nejlepší z šestačtyřiceti vy-
braných projektů v oblasti, kam 
patří obce s počtem obyvatel do 
pěti tisíc. „Náměstí neuspělo, což 
mě v téhle chvíli ani nemrzí. Máme 
toho teď před sebou víc než dost,“ 
konstatoval velkobítešský starosta 
Miroslav Báňa. Ten dodal, že se 
v dubnu bude kolaudovat křižo-
vatka ulic Kostelní, Na Valech, 
Tišnovská a Vlkovská. Nyní na ni 
získali z evropských peněz deset 
a půl milionu korun. „V červnu 
bychom mohli začít s modernizací 
učiliště Jana Tiraye,“ doplňuje Mi-
roslav Báňa. Bítešští chtějí zvýšit 
kvalitu vzdělávání obráběčů kovů. 
Evropské fondy na tento projekt 
přispějí více než šestnácti milio-
ny. Učiliště se rozšíří asi o třetinu 
a v nových prostorách vzniknou 
nové učebny jazyků, výpočetní 

techniky, laboratoře fyziky, che-
mie i moderní centrum obrábění 
a frézování. Na obě zmíněné akce 
– rekonstrukci křižovatky u kostela 
i modernizaci učiliště – činí podíl 
dotace pro Bítešské 92,5 procent, 
stejně jako u dalších obcí do pěti 
tisíc obyvatel.

Velké Meziříčí může 
začít stavět dětská 

hřiště
Ani Velkomeziříčští nepřišli 

zkrátka. Sice žádné velké inves-
tiční akce z důvodu plánované 
rekonstrukce čistírny odpadních 
vod neplánují, ale přece něco. 
Zdejší děti se dočkají slibované 
sítě dětských hřišť. Za téměř sedm 
milionů korun jich bude během 
dvou let sedm. Město na ně obdr-
ží dotaci čtyři miliony sedm set 
sedmdesát pět tisíc korun. Navíc 
prostřednictvím Diecézní charity 
Brno přijde do Velkého Meziříčí 
ještě dalších více než třináct a půl 
milionu korun na rekonstrukci den-
ního stacionáře Nesa na Čechově 
ulici. Také charita totiž uspěla se 
svým projektem a získala na akci 
peníze z regionálního operačního 
programu Jihovýchod.

Dotace získaly i Bory,
Měřín a Rudíkov
Na evropské peníze dosáhli i Bor-

ští. Za téměř devět milionů korun 
postaví školní a obecní hřiště v pro-
storu za základní školou Hany Be-
nešové. Začít by chtěli již v květnu, 
teď v únoru vyberou zhotovitele. 
„Hřiště s umělou trávou a povrchem 
bude mít dráhu na šedesát metrů, 
doskočiště, víceúčelové hřiště na 
malou kopanou, volejbal, nohejbal, 
tenis i street ball, dále skatepark, 
dva pingpongové stoly. Bude tam 
i altánek pro venkovní učebnu a dět-
ské hřiště se skluzavkami a prolézač-
kami pro nejmenší děti,“ vyjmenoval 
borský starosta Josef Březka.

Na své si přijdou i měřínské děti. 
Na projekt dětského hřiště totiž pů-
jdou do městysu dva miliony korun. 
„Z toho bychom postavili moderní 
hřiště pro školku i pro veřejnost,“ 
vysvětluje měřínský starosta Jiří 
Servít. Část hřiště by byla v zahradě 
mateřské školy a druhý koutek by 
stál mimo, asi o sto metrů vedle, 
kam by mohli chodit rodiče s dětmi. 
Stejně tak rudíkovské děti získají za 
více než tři miliony korun z evrop-
ského fondu moderní vybavení do 
základní školy.

Martina Strnadová

Na Velkomeziříčsko přijde téměř 60 milionů korun

Nejvíce potřebná je oprava traktury (na snímku uprostřed). Vpravo varhaník 
z netínského kostela Vladimír Sklenář, vpozadí František Podstatzký, který 
inicioval sbírku na opravu nástroje.                                  Foto: Iva Horká

SOS radí
každou středu
Bezplatnou poradnu Sdruže-
ní obrany spotřebitelů (SOS) ve 
Velkém Meziříčí můžete využít 
pravidelně každou středu od 14 
do 16 hodin na živnostenském 
odboru městského úřadu, v nové 
budově radnice (dveře č. 4). Tele-
fonní kontakty: v době úředních 
hodin na velkomeziříčské radni-
ci můžete volat 566 501 044 nebo 
045. Mimo úřední hodiny volej-
te 543 255 371 nebo na mobil M. 
Šťávové 775 303 443.       -mrs-

Tiskárna Charvát
Obdélník
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Velkomeziříčští chtějí pořídit další kameru. Ta by měla dohlížet 
na pořádek v problematické oblasti Rozkoš, kde budou vybudovány 
nové veřejné toalety. Finance na kameru chce město získat z programu 
prevence kriminality ministerstva vnitra, který již v minulých letech 
hojně a úspěšně využívalo. „Letos můžeme získat částku nižší, maxi-
málně 350 tisíc korun, přičemž fi nanční spoluúčast města by byla do 
devadesáti tisíc korun,“ upřesnil místostarosta Josef Komínek a dodal, 
„například v roce 2005 jsme z tohoto programu obdrželi až jeden milion 
tři sta padesát tisíc.“ Dosud na pořádek ve městě dohlíží sedm kamer 
rozmístěných na Třebíčské ulici, na radnici, na budově Jupiter clubu, 
na Ostrůvku, u hřiště v Čechových sadech, na světelné křižovatce při 
vjezdu na náměstí a u synagogy. Za fi nance z programu prevence kri-
minality také vzniklo třeba i nové veřejné osvětlení v ulici Mlýnská. 
„Za peníze z tohoto programu by se dalo pořídit například i zázemí 
pro skateboard, či rozšířit kamerový systém na výjezdové komunikace 
z města na požadavek Policie ČR,“ vyjmenoval starosta František Bradáč 
náměty, které se pokusí město realizovat v příštích letech.                -mrs-

Rozkoš bude nejspíš hlídat kamera

Právě dnes uplynulo 135 let od 
narození významného českého mu-
zeologa Josefa Františka Svobody, 
který má vztah i k našemu městu.

Narodil se 11. února 1874 v Mo-
ravských Budějovicích jako syn 
krejčího, což výrazně ovlivnilo jeho 
zájem o lidový kroj a lidovou kul-
turu vůbec. Po studiu na třebíčském 
gymnáziu se stal úředníkem a pů-
sobil postupně na berních úřadech 
v Hrotovicích, v Novém Městě na 
Moravě a od roku 1912 ve Velkém 
Meziříčí. Po odchodu do výslužby 
v roce 1925 se odstěhoval do Prahy, 
ale s muzejníky na Horácku zůstal 
i nadále v kontaktu.

Vzhledem k jeho zálibě v náro-
dopisu a regionální historii nemohl 
chybět u vzniku muzea v Novém 
Městě na Moravě a po svém přícho-
du do Velkého Meziříčí pomáhal 
organizovat také zdejší muzeum. 
Při obou muzeích zřídil rovněž kra-
jinské archivy. Napsal řadu článků 
a publikací o sbírkách, zabýval se 
i teorií, takže je dodnes uznáván 
jako jeden z významných česko-
slovenských muzeologů.

Rozsáhlá je rovněž jeho publi-
kační činnost. Zasloužil se o vznik 
časopisů Ozvěny z Novoměstska 
a Velkomeziříčsko. V letech 1914 – 

J. F. Svoboda – historik, etnograf, muzejník
1923 vydával časopis Selský archiv, 
kde kromě článků jeho přičiněním 
vycházely i edice archivních prame-
nů. Život na Vysočině v minulosti 
popsal v řadě drobných prací vyda-
ných samostatně (např. Zvoničky 
na moravském Horácku, Životem 
s moravským horákem od kolébky 
po hrob). Dlouhou řadu by vytvořily 
i názvy jeho publikací a článků 
o lidovém umění, keramice, výšiv-
kách či historii. V rámci Vlastivědy 
moravské zpracoval díl věnovaný 
okresu Nové Město na Moravě.

J. F. Svoboda zemřel 28. 3. 1946 
v Praze.                                 -ripp-

Následující příběh připomíná pohádku a ono to ve skutečnosti jako pohádka vypadalo, 
ale v závěru to byl skutečný příběh.

V malé obci Oslavička, kousek od Velkého Meziříčí, na okraji třebíčského přírodního 
parku, v krásném prostředí lesů a luk, s charakteristickými shluky balvanů, se nachází vrch 
Horka a pod ním se leskne malý obecní rybník stejného názvu, Horka.

Když se okolo obce budoval obchvat, nová silnice byla vedena těsně nad rybníkem. Protože 
se k rybníku v jarních měsících stahovali obojživelníci, byl tehdy v projektu uvažován pod 
vozovkou podchod pro tyto živočichy, který se nakonec vybudoval a slouží svému účelu.

Rybník sám byl jen takovou „louží“, neboť byl silně zanesen sedimenty a nikdo, ani 
z pamětníků, si nepamatoval, jak vypadá skutečné dno rybníku. Vzhledem k výjimečnosti 
rybníka v krajině se zastupitelé obce v roce 2004 rozhodli objednat projektovou dokumentaci 
s názvem Odbahnění rybníka Horky. Projekt vypracovala v březnu 2005 fi rma Koinvest, 
z Třebíče.

Protože jsme skutečně malá obec se stovkou obyvatel, věděli jsme, že tuto akci nemůžeme 
pořídit ze svého rozpočtu, a proto jsme se rozhodli požádat o dotaci Státní fond životního 
prostředí (SFŽP) ČR. Aby taková žádost měla naději na úspěch, musí splňovat spoustu 
podmínek, které jsou uvedeny v podmínkách pro žádosti o tyto prostředky. Sami jsme 
si na takový úkol netroufali, a proto jsme oslovili fi rmu Reason z Náměště nad Oslavou. 
Dohodli jsme se a následovala cesta získání prvotních podkladů, kromě jiného získání sou-
hlasu Správy CHKO Žďárské vrchy a následně pak odboru životního prostředí Městského 
úřadu Velké Meziříčí. Zde je nutno poznamenat, že oproti očekávání, byl postup úřadů 
rychlý, profesionální, bez průtahů, a tak jsme měli v říjnu 2005 v rukou závazné stanovisko 
k zásahu do významného krajinného prvku – souhlasné rozhodnutí. Toto řízení bylo zvlášť 
výjimečné, protože se v lokalitě objevuje zvláště chráněný druh živočicha – čolka obecného. 
Byla stanovena výjimka s přísnými pravidly provádění zásahu a dodržení dalších pokynů 
po odbahnění rybníka.

Za účinné pomoci byla rovněž v říjnu 2005 připravena a odeslána na Státní fond životního 
prostředí ČR žádost o fi nanční podporu z operačního programu (OP) Infrastruktura. A pak 
jsme jen netrpělivě čekali na verdikt.

V dubnu roku 2006 nám byla doručena zpráva, že naše žádost byla zařazena do zásobníku 
projektů, což znamenalo, že naše žádost byla způsobilá k podpoře, ale na základě nižšího 
bodového hodnocení a omezených fi nančních prostředků nebyla doporučena k fi nancování 
v rámci 3. výzvy. Dále jsme byli upozorněni, že můžeme být vyzváni k aktualizaci žádosti, 
a tudíž zde byla určitá naděje na úspěch.

Ke cti státního fondu životního prostředí je nutno říci, že obec průběžně informoval 
o situaci v čerpání prostředků z OP Infrastruktura na roky 2004 – 2006 a ujistil nás, že 
naše žádost je stále v „zásobníku projektů“. Již jsme si dělali legraci, že bychom rádi 
„vyskočili“ ze zásobníku projektů, ale v lednu 2007 byla doručena další zpráva, která 
naši naději posílila. Státní fond životního prostředí ČR nám oznamoval, že byl vládou ČR 
schválen operační program životního prostředí na plánovací období 2007 – 2013 a pokud 
bude program schválen Evropskou komisí, bylo by možno fi nancovat náš projekt v rámci 
tohoto programu. To byla vynikající informace, která nás takříkajíc „nakopla“ k další 
aktivitě. Byly započaty práce na aktualizaci projektu, zejména v eliminaci příčin, které 

zapříčinily nízké ohodnocení projektu při prvním pokusu a samozřejmě v ceně díla, která 
se během přerušení řízení navýšila.

Po výzvě č. 2 k předávání žádostí o dotační podporu jsme připravili novou žádost, přesně 
dle požadavků SFŽP, která obsahovala pro informaci 19 příloh a byla předána 28. 1. 2008 
na pracoviště fondu v Jihlavě.

V dubnu 2008 jsme pak obdrželi akceptační číslo akce a číslo projektu s dodatkem, že 
naše žádost bude odbornými útvary fondu posouzena a poté předložena k dalšímu řízení. 
Byli jsme upozorněni, že nadále musíme vyčkat na akceptaci žádosti.

Celá anabáze byla završena počátkem srpna 2008, kdy nám bylo doručeno rozhodnutí 
SFŽP o poskytnutí podpory na spolufi nancování projektu a registrační list akce. Plánovaná 
výše podpory z ERDF byla stanovena na 1.414.652 Kč a dotace SFŽP ČR činila 83.214 Kč. 
Zdroje žadatele byly plánovány na 166.431 Kč.

V této fázi realizace záměru nás čekala už jen příjemná práce – připravit výběrové řízení 
na dodavatele stavby. Byla připravena výzva k podání nabídky a prokázání kvalifi kace 
na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, kdy bylo osloveno konkrétně pět 
fi rem, které se odbahněním rybníků zabývají a kromě toho byla výzva ještě zveřejněna na 
úřední desce obecního úřadu a na internetových stránkách. Na výzvu reagovaly čtyři fi rmy 
z oslovených, jedna se písemně omluvila. Byla stanovena hodnotící komise na posouzení 
nabídek, která provedla hodnocení a na závěr řízení byla shledána jako nejvhodnější nabídka 
uchazeče Sofi  stav z Rudíkova.

O výsledku výběrového řízení byli uchazeči řádně informováni a okamžitě bylo zahájeno 
jednání s dodavatelem stavby tak, aby maximální objem stavebních prací byl proveden do konce 
roku 2008. To se zdařilo, dílo je téměř dokončeno, pro rok 2009 je plánována poslední úprava ko-
runy hráze a osazení trvalé pamětní informační desky k venkovnímu umístění na hrázi rybníka.

Součástí odbahnění rybníka bylo zpevnění hráze a vybudování dvou tůní vzhledem 
k podmínkám ochrany zvláště chráněného čolka obecného na přítoku a v litorální zóně. 
Samozřejmě, že je podmínkou dodržování stanoveného režimu užívání tak, jak bylo uvedeno 
v rozhodnutí odboru životního prostředí Městského úřadu Velké Meziříčí.

 Dnes již chodí k rybníku občané obce a diví se, jak je u hráze hluboký a těší se, až dojde 
na jaře tohoto roku k jeho napuštění. Vzhledem k nemožnosti intenzivního rybářského vy-
užití lze předpokládat, že se rybník v létě stane vyhledávanou příležitostí k nekomerčnímu 
koupání.

Tak se záměr, z počátku ze sféry pohádek, stal skutečností. Někdo by se mohl ptát, proč 
o tom ten autor tolik píše? Odpověď je nasnadě! V dnešní době, kdy se v médiích probírají, 
zejména v oblasti peněz z evropských fondů, negativní kauzy o zneužití těchto prostředků, 
o korupci, o politických a lobistických tlacích, se najednou objeví optimistická zpráva pro 
všechny, kteří mají zájem podstoupit to někdy zdlouhavé a únavné kolečko při vyřizování 
žádosti o podporu. Jako starosta obce a autor těchto řádků zodpovědně prohlašuji, že kromě 
uvedené spolupráce s profesionály, nám nepomáhal žádný tajemný „strýček“, nikdo po nás 
nežádal úplatek, vše probíhalo transparentně a nikdy jsme nemuseli „někam“ zoufale volat, 
dojíždět, slibovat. Vždy nám bylo odpovězeno v dané lhůtě a i když pro neuvolněný tým 
zastupitelů obce to byl někdy pěkný záběr, odměnou je pohled na krásný rybník Horka.

Bohuslav Kandrnál, starosta obce Oslavička

Jak jsme si v Oslavičce „sáhli“ na evropské peníze

Dlouhá léta obyvatelé našeho města a okolí poukazovali na nedůstojné 
rozloučení se zesnulými v závěru civilního obřadu ve smuteční síni na 
novém hřbitově. „Pozůstalým se nelíbil způsob rozloučení se zemřelým, 
kterého pohřební auto mnohdy odvezlo kousek za město a pak se znovu 
vrátilo, protože termín kremace byl třeba naplánován na jiný den. A to 
považovali za nevhodné,“ vysvětluje ředitel technických služeb ve Velkém 
Meziříčí Jaroslav Mynář. Další důvody uvádí také Karel Komínek z vel-
komeziříčské pohřební služby: „Na obtíž byl mimo jiné i hluk z dálnice, 
který přítomným vadil, když doprovázeli zesnulého příbuzného, jehož 
ostatky vezl vůz od obřadní síně k hlavní bráně.“

Teď se lidé konečně dočkají změny. V budově na Karlově, kde se zmí-
něný městský hřbitov nachází, probíhají v současné době stavební úpravy. 
Jejich cílem je zvýšit právě onu zmiňovanou důstojnost při rozloučení se 
zesnulým převážně v těch případech, kdy jde o pohřeb žehem. Úpravy 
přinášejí dvě podstatné změny. „První – oproti původní úpravě – je to, 
že se v místnosti výstavu odstraní dřevěná vitrína s plexisklem a nově 
bude rakev otočena o 90°. V místnosti bude zřízena prosklená příčka přes 
celou místnost. Pozůstalí budou mít možnost se přes prosklení podívat 
na otevřenou rakev,“ přibližuje vedoucí stavebního odboru městského 
úřadu ve Velkém Meziříčí Antonín Kozina.

Druhá změna se podle jeho slov týká úprav v obřadní místnosti. Po 
ukončení výstavu se rakev s ostatky přesune otvorem ve zdi do obřadní 
místnosti a bude vyzdvihnuta tak, aby spočívala ve výši katafalku asi 
sedmdesát centimetrů od podlahy. Po ukončení obřadu může být rakev 
ručně přemístěna do pohřebního vozu a pohřbena do země tak, jak se 
to dělalo dodnes.

V případě pohřbu žehem se rakev ponoří do katafalku a nad rakev se 
nasune pojízdná plošina, která utvoří víko katafalku. „Tímto opatřením 
se rakev ztratí z dohledu pohřebních hostů,“ uzavírá Kozina a dodává, 
že po ukončení obřadu bude rakev připravována k odvozu do kremato-
ria. Zařízení bude umožňovat jako dosud i provedení obřadu a následné 
pohřbení na jiný hřbitov mimo katastr Velké Meziříčí.

Z důvodu zmíněných stavebních prací proto nyní civilní smuteční 
obřady probíhají ve Špitálku na Komenského ulici. Tam od 19. ledna, kdy 
se započalo s rekonstrukcí, proběhly zatím čtyři pohřby.

Plánují
kanalizaci,

vozovku
i osvětlení

Téměř šest milionů korun z mě-
řínského rozpočtu na letošní rok si 
vyžádá rekonstrukce kanalizace 
v části městysu. „Kanalizaci bu-
deme realizovat v ulicích Zarybník 
a částečně na Brněnské a připravo-
vat v ulicích Zahradní, Poštovní, Za 
Hřbitovem a Příční,“ vyjmenovává 
starosta Jiří Servít rozsah akce. 
Šestimilionová částka je povinným 
třicetiprocentním závazkem obce 
vůči Svazku vodovodů a kanalizací 
Žďársko.

Po dokončení kanalizace v Za-
rybníku bude následovat rekon-
strukce povrchu vozovky v celé 
ulici a navíc i Ve Vrbí, kde už je 
kanalizace hotová. Náklady na 
tuto akci jsou odhadovány na čtyři 
a půl milionu korun. „Na to máme 
přislíbeny dva miliony čtyři sta 
tisíc korun z »medvěda« (fi nance ze 
státního rozpočtu na investice v re-
gionech jednotlivých zákonodárců 
– pozn. red.),“ dodává Jiří Servít. Po 
nové vozovce by obyvatelé oblastí 
Zarybníku i Ve Vrbí měli jezdit 
ještě letos, pravděpodobně v období 
kolem letních prázdnin.

Zvelebování měřínských ulic by 
mělo završit nové osvětlení na Jih-
lavské, Růžové a Černické. Ovšem 
v tomto případě zatím není jisté, zda 
na ně dojde ještě letos. Tyto tři ulice 
tvoří poslední etapu rekonstrukce 
osvětlení v celém městysu.

Martina Strnadová

Smuteční síň hřbitova na Karlově je dočasně uzavřena

Civilní obřady se konají ve Špitálku
Vzhledem k tomu, že špitální kostelík nabízí církevní prostředí, mohla 

by tato okolnost nevěřícím lidem vadit. „Rozumím tomu, ale bohužel jsme 
nenašli jiné vhodné místo,“ podotkl starosta města František Bradáč, 
který ale doufá, že lidé stávající situaci pochopí. Navíc síň bude mimo 
provoz krátkou dobu, a to zhruba do konce března letošního roku. Lhůta 
stanovená na znovuotevření velkomeziříčské smuteční síně se ale může 
změnit v důsledku průběhu stavebních činností. Ty bude provádět zdejší 
fi rma Výtahy a náklady jsou podle sdělení starosty vyčísleny na téměř 
tři čtvrtě milionu korun.

 „S tím, že by měl někdo výhrady, jsme se zatím nesetkali,“ uvedl Karel 
Komínek, „jenom jeden klient chtěl dopředu vidět, jak náhradní prostory 
vypadají. A byl mile překvapen.“ Pakliže by měl někdo jiné přání, musel 
by se v případě zpopelnění obrátit třeba na krematorium v Jihlavě nebo 
v Brně.                                                                                       Iva Horká

Jelikož je smuteční obřadní síň hřbitova na Karlově dočasně uzavřena, 
civilní obřady se konají ve Špitálku. Do kostelíka lze vejít jak z Komen-
ského ulice, tak z Novosad.                                 Ilustrační foto: Iva Horká

Dřevěná vitrína s plexisklem, kterou zachycuje náš snímek, bude z míst-
nosti výstavu odstraněna. Namísto toho tam bude přes celou místnost 
zřízena prosklená příčka. Přes ni se budou moci pozůstalí podívat do 
otevřené rakve.                                                Ilustrační foto: Iva Horká

Nově se rakev s ostatky přesune otvorem ve zdi dozadu za stěnu a zmizí 
tak z dohledu pohřebních hostů. Snímek zachycuje původní stav, kdy zatím 
otvor ve zdi nebyl proveden.                           Ilustrační foto: Iva Horká

Foto:
archiv muzea
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OKÉNKO KRAJE

Krajští radní mají nové webové stránky
Od začátku února mohou občané komunikovat s radními kraje Vyso-

čina kromě standardních způsobů také prostřednictvím jejich osobních 
webových stránek. Mezi prvními své stránky nabízí radní pro oblast 
informatiky a životního prostředí Zdeněk Ryšavý a radní pro oblast 
fi nancí a majetku Vladimír Novotný.

Osobní webové stránky jsou součástí nového pojetí a uspořádání 
informací na krajském internetu. Kromě nové grafi ky, vyznačující se 
jednoduchým pojetím a preferující přehledné členění informací, je kladen 
důraz na rozšířenou prezentaci práce volené samosprávy.

„Chtěl bych veřejnost prostřednictvím osobních stránek průběžně 
informovat o své činnosti radního kraje Vysočina a představovat svoje 
názory na aktuální témata krajské politiky. Stránky obsahují mimo jiné 
odkazy na důležité dokumenty a další informace z oblastí, za které zod-
povídám – tedy z odborů informatiky, územního plánování a stavebního 
řádu a životního prostředí. Přivítám dotazy a připomínky, které jsou pro 
mě důležitou zpětnou vazbou,“ uvádí na svých stránkách radní Zdeněk 
Ryšavý.

„I prostřednictvím své webové stránky bych rád spoluobčanům a uži-
vatelům internetu umožnil rychlou a nekomplikovanou diskuzi o kraji 
Vysočina, jeho hospodaření a dalších prioritách. Velmi rád přijmu vaše 
připomínky a náměty směřující k rozvoji našeho kraje,“ uvádí na svých 
stránkách náměstek hejtmana Vladimír Novotný.

Osobní webové stránky standardně obsahují informace související 
s odbornou gescí konkrétní osoby, kontakty, blogy, prostor pro dotazy, 
fotogalerie... Profesní webové stránky má na serveru kraje Vysočina již 
delší dobu umístěny také ředitel krajského úřadu Zdeněk Kadlec. Další 
osobní webové stránky členů Rady kraje jsou již nyní ve výstavbě.

Webové stránky
Zdeněk Ryšavý: http://www.kr-vysocina.cz/rysavy
Vladimír Novotný: http://www.kr-vysocina.cz/novotny
Zdeněk Kadlec: http://www.kr-vysocina.cz/reditel

Jitka Svatošová, tisková mluvčí KrÚ Vysočina

Kolem poledne 8. února byla 
na krajské operační a informační 
středisko Hasičského záchranného 
sboru kraje Vysočina ohlášena do-
pravní nehoda autobusu a osobního 
automobilu Škoda Favorit u Řehořo-
va na Jihlavsku. Na místo události 
vyjely tři jednotky profesionálních 
hasičů. Při příjezdu na místo byl 
havarovaný linkový autobus mimo 
komunikaci, převrácený na boku. 
V době nehody cestovalo autobusem 
25 osob. Pět cestujících z autobusu 
bylo př i nehodě zraněno. ZZS 
převezla k ošetření do nemocnice 
čtyři osoby. Hasiči přepravili dva-

náct cestujících (někteří si z místa 
nehody zajistili vlastní přepravu) 
do nedalekého motorestu. Doprav-
ce následně pro cestující přistavil 
náhradní autobus. Hasiči zajistili 
havarovaný autobus proti požáru 
a úniku provozních kapalin. Na 
jeho vyproštění byla povolána spe-
cializovaná fi rma. Na místě události 
zasahovaly jednotky profesionál-
ních hasičů ze stanic Polná, Jihlava 
a Velké Meziříčí. Příčinu dopravní 
nehody vyšetřuje Policie ČR.

Petra Musilová, tisková mluvčí 
HZS kraje Vysočina.

Foto: archiv HZS

Linkový autobus a osobní automobil 
havarovaly u Řehořova

Krajské nemocnice budou nakupovat 
společně energii

Kraj Vysočina plánuje uskutečnit ve spolupráci se všemi krajskými 
nemocnicemi změnu způsobu dodávky elektrické energie pro vybra-
ná zdravotnická zařízení. Důvodem společného postupu při nákupu 
elektrické energie je docílení ekonomických úspor. Centrální dodavatel 
elektrické energie pro nemocnice by měl být znám ve druhé polovině 
letošního roku.

„Předmětem veřejné zakázky, kde kraj vystupuje jako centrální za-
davatel, bude dodávka elektrické energie pro naše nemocnice v Novém 
Městě na Moravě, Jihlavě, Pelhřimově a v Třebíči. Předpokládáme, 
že díky společné zakázce, a tedy velkým odběrům, se tímto způsobem 
dostaneme na nižší cenu. Záleží na podaných nabídkách,“ uvedl Jan 
Koten z krajského odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Kraj k tomuto 
postupu vede obecně platný zákon trhu, který často zvýhodňuje větší od-
běratele. „Náš předběžný odhad jsou statisíce až jednotky milionů korun 
ušetřených prostředků ročně, které budou moci být užity pro jiné účely 
zdravotnických zařízení – na navýšení mzdových prostředků a zkvalitnění 
věcného a technického vybavení,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast 
fi nancí Vladimír Novotný.

Kraj Vysočina má s centrálním zadáváním veřejných zakázek již zkuše-
nosti. „V minulém roce byla tímto způsobem, tedy formou centralizované 
zakázky, vyřešena dodávka identifi kačních náramků pro naše nemocnice,“ 
uvedla vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Věra Švarcová. 
Kraj do budoucna plánuje realizovat např. v sociálních zařízeních další 
společné nákupy u vybraných komodit, u nichž je reálné dosáhnout úspory 
nákladů společnou zakázkou.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí KrÚ Vysočina

Na otázky týkající se lyžování od-
povídali vedoucí lyžařské školy Ski 
klubu Velké Meziříčí Ivo Doležal 
a instruktor Petr Zezula.

Ski klub již řadu let pořádá 
vždy v lednu čtyřvíkendovou 
lyžařskou školu. Je stále zájem 
o tuto výuku?

Přestože poslední dvě zimy neby-
ly dle našich představ, zájem dětí je 
stále velký. Z přihlášených čtyřiceti 
se nakonec počet při zahájení zvýšil 
o dalších čtyřicet.

Jak to zvládáte?
Snažíme se, i když máme ne-

dostatek instruktorů. Letos nám 
velmi pomáhají instruktoři ze zá-
kladní školy ve Velké Bíteši i další 
pomocníci.

Viděla jsem ve škole velké 
množství těch nejmenších, kteří 
teprve začínají…

V letošním roce je to nebývalý 
nárůst.

Co byste především doporu-
čili rodičům, jak mají s dětmi 
pracovat?

Stále se ukazuje, že si někteří 
rodiče nevědí rady a naší snahou 
je jim poradit přímo na kopci. 
Sezona ještě nekončí a nikdy není 
pozdě začít.

Kdy je tedy nejlepší se do toho 
pustit, a jak?

Nedá se jednoznačně stanovit 
věk. Vše záleží na fyzické dispozici 
dítěte i na rodinném zázemí. To je, 
zda rodiče nebo prarodiče lyžují 
nebo sportují vůbec. Přičemž platí, 
že rodič nemusí být vždy vhodný 
instruktor pro své děti. Zásadně 
však platí, že jsou to právě oni, 
kteří v přípravě mladého lyžaře 
odvedou tu správnou výchovu. Ve 
věku kolem tří let se dá s potomkem 
začít se základy, to je chůze na 
kluzkách, otáčení, vstávání, skluz 
na sněhu i náznak bruslení. A to 
klidně i kolem domu. Dítě si musí 
zvyknout, že má na nohou něco 
jiného než boty, a že ty kluzky také 
kloužou. Vždy se pak musí pama-
tovat na to, že není dobré v žádném 
případě děti nutit. Musí mít radost 
z každého pohybu.

Na sjezdovce jsem často viděla, 
jak rodiče dělají „výtah“ svým 
svěřencům, kteří se pokoušejí na 
mírném kopci jen sjíždět.

To je přesně i naše rada. Najít 
si „plácek“ s dojezdem do roviny. 

Víme dobře, že se rodiče i prarodiče 
při této činnosti i zapotí. Bez této 
pomoci to ale nejde. Dítě získá 
stabilitu a naučí se skluzu i brzdění. 
Pokud takto připravené přijde do 
lyžařské školy, je pak výuka snaží 
i rychlejší.

Tu a tam lze na sjezdovce 
potkat také jedoucí dítě, které 
je uvázané na laně. Jak se na to 
díváte?

My nemůžeme těmto rodičům 
doporučit nic jiného než to, aby 
si uvědomili, že čím více se dítě 
naučí samostatnosti, tím lépe pro 
obě strany. Není přece normální, 
když dítě jede celý svah v pluhu za 
stálého přibrzďování svého „učite-
le“ jedoucího rovněž v pluhu, a to 
s povely zatoč! To prostě nejde, toto 
není naše parketa. My preferujeme 
samostatnost a skupinovou výuku, 
kde se děti mezi sebou zdravě moti-
vují a kde je prostor pro doplňkové 
cviky a hry.

Takže rodiče a dospělí se mají 
také co učit…

Rozhodně. Děti nejvíce kopírují 
své vzory! U dospělých v pod-
statě postačí nějaká ta výuková 
hodina k opravení postoje a stylu, 
a k radě, jak dál se svými dětmi 
pokračovat.

Na tomto místě bychom rodičům 
rádi vzkázali, že každé dítě je 
osobnost, každé na to přijde samo, 
jak zatočit na lyžích, některé dříve, 
jiné později. Chce to jen trpělivost 
a toleranci. Odměnou učitelům pak 
budou zářivá očka ratolestí, když se 
jim vše podaří zvládnout.

Ještě nesmím opomenout hit 
současných lyžařů, CARVING? 
Je těžké se naučit tento styl, mo-
hu-li to tak nazvat?

Nové technologie umožnily 
výrobu lyží s větším bočním kroje-
ním. Výrobci uvádějí rádius R (m) 
v metrech, čím menší je R, tím jsou 
lyže točivější. Laický příklad: R = 
8 až 12 jsou tzv. slalomky, 14 – 21 
obřačky. Tyto lyže jsou podstatně 
kratší než dřívější typy sjezdo-
vek. Aby lyžař zvládl carvingový 
oblouk – laicky řečeno oblouk na 
obou hranách –, musí před touto 
výukou zvládnout všechny základ-
ní prvky a dovednosti sjezdového 
lyžování. Pak jde o speciální výuku 
carvingu.

A tento speciální carvingový 
výcvik jste též schopni zájemcům 
poskytnout? Kolik lidí ho může 
u vás na Fajťáku vyučovat?

Všichni naši instruktoři mají 
licenci a jsou schopni základy 
carvingu učit. Pravidelně se účast-
ní doškolení, kde získávají další 
poznatky týkající se nových trendů 
výuky lyžování.

V čem hlavním spočívá carvin-
gové jezdění, jak se odlišuje od 
normálního způsobu. S tím sou-
visí pochopitelně také vybavení, 
nemýlím-li se?

Toto se dá jen těžko popsat. To je 
třeba ukázat lyžaři přímo na svahu. 
Chceme-li opravdu jen názorně, 
tak platí přirovnání – „klasicky“ 
tvoř íme oblouk přestoupením 
a zatížením jedné lyže, která nám 
zatáčí. (Jdeme-li do schodů – tak 
také musíme přenášet váhu z jedné 
nohy na druhou.) Carvingový ob-
louk, jak jsme již řekli, tvoří jízda 
po hranách a jejich „překlápění“. 
Každý si to může v praxi vyzkoušet. 
Zkuste jízdu šikmo svahem v širší 
stopě a proveďte oblouk ke svahu 
do vrstevnice, až se zastavíte. Za 
předpokladu, že jste horní lyži po-
stavili na vnější hranu, spodní lyži 
na vnitřní, koleno ke svahu a větší 
předklon – podaří se vám za sebou 
namalovat hranami tzv. ostrou ko-
lejnici. To je správné. Pokud jedna 
z kolejnic není „ostrá“ a je rozmaza-
ná, tato lyže nejela po hraně.

Aby se mohl carvingový oblouk 
uskutečnit, jsou k tomu již lyže 
přizpůsobeny a pod vázáním lyže 
je podložka, která vám zvýší těžiště 
boty a při „ostrém“ carvingovém 
oblouku vám lyže nedřou o svah.

Jen tak pro zajímavost, Ski klub 
provozoval v 80. letech osmnáct 
let plastický koberec. Tam jsme 
jezdili pouze po hranách (aby se 
odlehčilo tření) a ještě o carvingu 
nebylo ani slechu. To koneckonců 
dokazují i fotky na chodbě chaty 
na Fajtově kopci.

Snowboarding může 
zvládnout téměř 

kdokoliv
Na to, jak se lze naučit jezdit 

na snowboardu, jsem se zeptala 
instruktora Michala Číhala.

Kdy začít s výukou snowbo-
ardingu?

Tabulkové doporučení Českého 
svazu tělesné výchovy (ČSTV) 
a Asociace českého snowboardingu 
(AČS), podle kterých snowboarding 
vyučujeme, je, aby se s výukou ne-
začínalo dřív jak v pěti letech. Moje 
doporučení je začít od šesti let.

Jaké předpoklady by měl zá-
jemce mít?
Čistě technicky je potřeba, aby 

měl vlastní nebo vypůjčené vyba-
vení, snowboard s vázáním a boty. 
Doporučuji také helmu a chránič 
páteře, takzvaný páteřák. Ale co je 
hlavní, je chuť se to naučit.

Je lepší být před tím lyžařem?
Snowboarding je absolutně přiro-

zený pohyb, tudíž jsme schopni na-
učit jezdit téměř kohokoli. A pokud 

předtím člověk stál na lyžích, tak 
mu nemusíme vysvětlovat zásady 
bezpečnosti na sjezdovce a třeba 
i to, jak funguje sníh. Ale zase na 
druhou stranu se z lyžování pře-
nášejí určité zlozvyky, které u něj 
musíme odbourat. Třeba to, že na 
lyžích se nesmí přetáčet ramena, ale 
na snowboardu je to jediný správný 

způsob, jak zatáčet.
Mohl byste stručně popsat 

výuku v reálu?
Kurz snowboardingu, jakékoli 

jezdění či začátek sportování, 
by měl začínat rozcvičkou. I my 
instruktoř i se s žáčky nejprve 
protáhneme a rozcvičíme. Dále 
nacvičujeme bezpečné padání.

Snowboard je oproti lyžím bez-
pečný sport, protože nehrozí vy-
kloubení kolene, přetrhání vazů 
v kolenou a podobně, protože 
nohy jsou pevně přivázané k desce 
a jedna jistí druhou. Při prvních 
jízdách bývají jedinými úrazy 
pochroumaná zápěstí, proto učíme 
žáky, aby při pádu nedávali pod 
sebe ruce. Dále kurz pokračuje vše-
obecným pohybem na snowboardu, 
nácvikem jak balancovat a jízdy na 
hraně. Když je tato část jakž takž 
zvládnutá, přechází se k nácviku 
základního oblouku smýkaného. 
Tento úsek se s průměrně talento-
vaným žákem – ať už jde o dítě či 
dospělého – dá zvládnout během 
první dvouhodinovky. Dále je 
optimální, aby si techniku základ-
ního smýkaného oblouku každý 
nacvičoval sám a další hodinu pod 
vedením instruktora si naplánoval 
za jeden až dva dny. To se pak dá 
přejít k navazovaným obloukům, 
vysvětlení vertikálního pohybu či 
razantnější jízdy nebo například 
řezaného oblouku.

Z čehož vyplývá, že by se celý 
kurz dal teoreticky zvládnout za 2 
dvouhodinovky, ale doporučení je 
hodin víc, aby se mohlo všechno 
náležitě procvičit.

Je rozdíl, když učíte dospělého 
a dítě?

U dítěte probíhá výuka spíš na 
bázi předvádění a toho, že to dítě 
opakuje, u dospělého musí instruk-
tor všechno logicky vysvětlit. Další 
komplikace u dospělého je, že hůře 
překonává strach.

Na kolik přijde takový kurz?
Optimální je brát si instruktora 

vždy na dvě hodiny, ať už u kurzu 
pro začátečníky nebo pro pokročilej-
ší. Za dvě hodiny je člověk schopný 
se něco naučit a není ještě unavený.

Cena kurzu začíná na pěti stech 
korunách za dvouhodinovku při 
soukromé hodině pro jednu osobu. 
U většího počtu lidí jsme schopni 
cenu snížit.

Jinak zájemci mohou veškeré 
informace o instruktorech a cenách 
jak u lyžování, tak snowboardin-
gu najít na webových stránkách 
www.skivm.cz. Na výuku snow-
boardu je třeba se individuálně 
domluvit s instruktorem.

Rozhovor připravila Iva Horká 
s přispěním Petra Zezuly,

Ivo Doležala a Michala Číhala

Nikdy není pozdě začít lyžovat

Petr Zezula je dlouholetým instruk-
torem lyžování zdejšího Ski klubu 
VM. Této práci se věnuje od r. 1972, 
tedy úctyhodných 37 let. 

Foto: Iva Horká

Vedoucí lyžařské školy Ski klubu 
VM Ivo Doležal. Foto: Petr Zezula

Třiapůlletá Kateřina Němcová 
začíná svoji lyžařskou kariéru na 
kluzkách po svém tatínkovi. (Na 
těchto kluzkách od bývalého výrob-
ce Nissasport začínalo mnoho dětí.) 
Takto by mohla vypadat výzbroj 
a výstroj pro první kroky na lyžích. 

Foto: Petr Zezula

Třiapůlletá Sára Kůpová má kluzky 
za sebou z loňské zimy. Letos již 
byla žákyní lyžařské školy. Tato 
výuka už vyžaduje náročnější 
vybavení: helmu, pevné sjezdové 
boty a bezpečnostní vázání, od-
borně seřízené! Mnohdy rodiče 
z nedbalosti a v obavě takzvaně 
povolují nastavené hodnoty. Platí 
zásada, že vázání nesmí vypínat 
ani předčasně. Právě to může způ-
sobit zranění.        Foto: Petr Zezula

Cvičitel snowboardingu Michal 
Číhal.                Foto: archiv M. Č.
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Podivný pytel
Bůh neexistuje, užívejte si života. Bůh pravděpodobně není – tato 

hesla, jak informují masmedia, se objevila ve dvou zemích Evropské 
unie. První ve Španělsku a druhé ve Velké Británii. Trvající diskuze 
o tom mne vede k otázce, co na to všechno říkají lidé v zemi, která je 
údajně (aspoň statisticky) nejateističtější v Evropě – v České republice. 
Doufám, že se nikdo nebude zlobit, když řeknu, že český ateizmus „to 
je pytel“, ve kterém najdeme opravdu různé podivné názory, ale těžko 
tam najdeme skutečný fi lozofi cký ateizmus, který je negací existence 
jakéhokoliv božství. Aby člověk mohl být zastáncem takového názoru, 
musel by se opravdu orientovat ve fi lozofi i, teologii, religiologii. A ko-
lik takových vědeckých ateistů najdeme v Česku? V tom „pytli“ jsou 
spíše ti, kterým se nechce o ničem přemýšlet. O nich si můžeme přečíst 
v učení II. Vatikánského koncilu: Oni si otázky o Bohu vůbec nekladou; 
necítí totiž, jak se zdá, náboženský neklid a nechápou, proč by se ještě 
měli o náboženství zajímat. Ale potom to není ateizmus sensu stricto, 
ale lenost. Bohužel nebezpečná lenost. Najdeme tam mnoho takových 
ateistických podivínů – podle mne bez charakteru, kteří v autě na zrcátku 
mají zavěšený růženec nebo kteří při příležitosti rodinných křtů, svateb, 
pohřbů budou volat ANO VĚŘÍM.

V onom pytli jsou také lidé, kterým pro jejich hledání a refl exi patří 
obdiv a úcta: zkoumají otázku Boha takovou metodou, že se zdá, jako 
by tato otázka neměla smysl. Mnozí neoprávněně překračují hranice 
pozitivních věd a tvrdí, že se všechno dá vysvětlit pouze touto vědeckou 
metodou, anebo naopak vůbec neuznávají žádnou absolutní pravdu. 
Někteří člověka tak vyvyšují, že tím víra v Boha téměř ztrácí sílu; zdá 
se však, že jim jde více o zdůraznění člověka než o popření Boha. Jiní si 
vytvářejí takový obraz Boha, že představa, kterou odmítají, vůbec není 
Bůh evangelia (Vaticanum Secundum).

Můžeme mít různé názory. Důležité ale je, abychom zaujali nějaký ur-
čitý postoj k různým věcem. Abychom ze sebe nedělali toho, kdo opravdu 
nejsme, protože svět to nechápe, a možná se nám posmívá. Prostě nejsme 
země ateistů, spíše země pohodlných – toužících po svatém pokoji.

P. Lukasz Szendzielorz

Ohlášky pro farnost Velké Meziříčí
Pořad bohoslužeb od 11. 2. do 18. 2. 2009

Středa památka Panny Marie Lurdské
11. 2. 2009
  7.00 Mše sv. za Pavla Vondráčka, rodiče Vondráčkovy, dva 
syny, dceru a rodiče Prokopovy a syna
Oslavice 18.00 Mše sv.
Čtvrtek 12. 2. 2009
  7.00 Mše sv. za uzdravení dcery
 18.00 Mše sv. – volný úmysl
Vídeň 18.00 Mše sv.
Pátek 13. 2. 2009
  8.00 Mše sv. za Boží milosrdenství pro živé a zemřelé
  z celého příbuzenstva
 13.00 Mše sv. v domově důchodců
 16.30 Mše sv. pro mládež, za Františka Nováčka, jeho
  rodiče a sourozence rodiče Polákovy, dceru, syna a zetě
Sobota 14. 2. 2009
  7.00 Mše sv. na poděkování za 62 let života
 18.00 Mše sv. za Jaroslava Vondráčka, živou a zemřelou
  rodinu Vondráčkovu, Odstrčilíkovu a duše v očistci
Lavičky  9.00 Mše sv.
Neděle 6. neděle v mezidobí – Den nemocných
15. 2. 2009
  7.30 Mše sv. za rodiče Pytnerovy a duše v očistci
  9.00 Mše sv. za všechny nemocné
 10.30 Mše sv. pro rodiny s dětmi, za Oldřicha Šobu, rodiče
  a příbuzné
 18.00 Mše sv. za Josefa Střechu, rodiče a Josefa Motyčku
Pondělí 16. 2. 2009
  7.00 Mše sv. za Anežku a Ludvíka Bartuškovy a rodiče
  Požárovy a Boží ochranu pro celou rodinu
 11.00 Pohřeb Jiřího Dvořáka
 14.00 Mše sv. v nemocnici sv. Zdislavy
Úterý 17. 2. 2009
  7.00 Mše sv. na poděkování Pánu Bohu za prokázaná
  dobrodiní s prosbou o Boží požehnání
 16.30 Mše sv. pro děti, volný úmysl
Středa 18. 2. 2009
  7.00 Mše sv. – volný úmysl
Lavičky 18.00 Mše sv.

Farní oznámení
Každý čtvrtek po večerní mši sv. je teologická hodina věnovaná dějinám 
církve.
V pátek 13. 2. 2009 od 14 do 16.30 hodin bude adorace Nejsvětější svátosti. 
Od 14.00 do 15.30 bude příležitost ke svátosti smíření a pokání.
Každou sobotu v 8.00 je setkání všech ministrantů.
V sobotu 14. 2. 2009 v 18.30 bude příprava na svátost manželství.
V pátek 13. 2. 2009 v Radešínské Svratce bude Nový Jeruzalém. Začá-
tek v 17.00. Autobus z Velkého Meziříčí jede v 15.45, z Mostiště v 16.10 
a z Vídně jede v 16.15 hodin.
V neděli 15. 2. 2009 mše sv. v 9.00 bude obětovaná za všechny nemocné. 
Při této mši sv. budeme udělovat starším a nemocným farníků svátost 
pomazaní nemocných.
Děkujeme všem, kteří pracovali v kostele a na faře.
V neděli 15. 2. 2009 je děkanátní setkání mládeže v Radostíně 
nad Oslavou. Začátek je v 15 hodin.        P. Lukasz Szendzielorz

Je úterý, den jako každý jiný. 
Zavařuji doma sklenice s domácí 
paštikou. Na elektrickém sporáku 
to jde pomalu. Hodinu a půl. Trocha 
mi zbyla, nemám už sklenice. No 
nic, zajedu odpoledne k rodičům, 
tam to s babičkou zavaříme. Ve 
14 hodin jedu se svými dcerami 
4 a 1,5 roku do Velkého Meziříčí 
k rodičům. Ještě jdeme chvíli na 
procházku a asi v 16 hodin zapíná-
me sporák. Dva hrnce, dvě plynové 
plotýnky. Ještě pustíme odsavač, 
jde z toho dost páry. Jsem objed-
naná na masáž, za chvíli odchá-
zím. Holky jsou s babičkou, bude 
Kouzelná školka. Takže pohoda. 
Vracím se za hodinu. Paštika se 
zavařuje, ještě půl hodinky a bude 
hotovo. Holky jsou po svačině, ještě 
se dozvím, co bylo v Kouzelné škol-
ce. Malá je nějaká ospalá, říkám si. 
Trochu kňourá, moc toho po obědě 
nenaspala. Přebalím ji, usíná mi 
hned v náručí. Položím ji do lož-
nice. Alespoň chvilka odpočinku. 
Uvaříme si s babičkou čaj, zapí-
náme konvici. Hoří třetí plotýnka. 
„Mami, je mně hrozná zima,“ volá 
ta starší z obýváku. Dám jí deku. 
Topení sice běží, ale přitopíme si na 
21 °C. Cvakneme tlačítkem, plyno-
vý kotel hned naskočí. Bude pěkně 
teploučko. Paštika se vaří, voda na 
čaj taky, odsavač běží.

Jdu pro něco do dětského pokoje 
a vtom starší dcera proti mně vrá-
vorá po chodbě. Skládá se k zemi. 
„Co je ti? Spolkla jsi něco?“ Beru 
ji do náručí. Je úplně bezvládná, oči 
v sloup, zorničky rozšířené, barvu 
snad ani nemá. „Co se stalo?“ Žád-
ná odpověď. Běžím s ní do pokoje. 
Rychle otvírám balkon dokořán. 
Dýchej! Jen ty oči v sloup! Začíná 
zvracet. „Je mi už zima.“ Sláva, je 
při vědomí. Tak zavírám balkon. 
Z ložnice křik. Babička tam běží, 
malá zvrací taky. Utíká s ní do 
koupelny. Jdu tam taky, namočím 
rychle ručník, ať se ta starší probe-
re. Panebože. Malá je bílozelená, 
visí babičce v náručí, vyvalené 
oči, bezvládná. Holky, co vám je? 
Nemůžu malou probrat. Jsme v dět-
ském pokoji, starší sedí na zemi 
opřená o postel, kouká. Mladší drží 
babička. Nevím, co dělat. Malá má 
ještě k tomu nějakou křeč. Volám 
záchranku. Jsou tu hned, pro mě 
je to ale nekonečno! Holky jsou 
mimo, šílená bezmoc! Lékařka se 
ptá, co jedly, pily. Nemají otravu 
nějakým jídlem? Co měly společné-
ho? Nesnědly léky, nějaké rostliny? 
To ne, byly pořád se mnou, říká 
babička. Nevím, co se stalo. Ho-
nem posbírat zbytky jídla. Mě ale 
špatně není. Měření tlaku, infuze, 
kyslík. Malá nereaguje. „Neumře 
mně?“ „Děláme vše, co můžeme. 

Vodnář 21. 1. – 19. 2. (3. díl)
Znamení – vzdušné, studené
Vládce znamení – Saturn a Uran
Povaha – sangvinická
Soulad se znamením: Býk, Štír
Souvztažná barva: černá, tmavomodrá, fi alová,
Strážní andělé: Uriel a Kassiel
Souvztažný kov: olovo, měď
Tělo: kolena, kosti, kůže, mozek
Kameny: jaspis, sokolí a tygří oko, obsidián, tyrkys, fl uorit, akvamarín, 
ametyst, jantar, safír, topaz modrý, kámen boji, labradorit, čaroit, tmavé 
obecné a drahé opály, magnetit, atakamit, křišťál.

Charakteristika: Lidé narození ve znamení Vodnáře mají mnoho 
povahových vlastností shodných nebo podobných s Kozorohem. Tyto 
shody jim poskytují vzácný dar zlepšení rovnováhy k jejich negativním 
vlastnostem. Vodnáři jsou oduševnělí a velmi romantičtí. Je mezi nimi 
mnoho vynikajících myslitelů, básníků, vynálezců a vědců. Jejich pro-
nikavá intuice vidí dále a hlouběji do budoucnosti. Rádi experimentují. 
Dokonale dokáží realizovat své myšlenky, které by se na první pohled 
mohly zdát neuskutečnitelné. Vodnáři milují všechno, co je originální, fas-
cinující, nezvyklé. Mají hlubokou, komplikovanou povahu, proto mohou 
být někdy špatně chápáni. Vodnáři snadno navazují přátelské vztahy a je-
jich přátelé se na ně mohou spolehnout. K jejich povahovým rysům patří 
velkorysost, nezištnost a v širším smyslu snaha zlepšit lidstvo. Zajímají 
je ideály, zabývají se věcmi, které se týkají spíše celku než jednotlivce, 
například otázky sociálních a lidských práv, výchova a politika. K jejich 
problematickým stránkám náleží potlačování citů, nedostatek trpělivosti 
a někdy lhostejnost.
Drahé kameny ve znamení Vodnáře 

Sokolí oko pro své žilky sametové a tmavomodré bar-
vy je jedním z kamenů, jež působí neskutečně mysticky. 
Je nejvhodnější volbou léčivého kamene pro Vodnáře, 
ale poslouží pochopitelně i jiným. Pomáhá nahlédnout do 
nitra své vlastní duše, léčí problémy s dechem a posiluje zrak. Po chemické 
stránce je totožný s okem tygřím (tedy jde o vlákna azbestu prorostlá v kře-
meni) dokonce je s ním víc nežli příbuzný. Původní barva prokřemenělých 
žil je totiž modravá, k zežloutnutí dojde až s věkem (tisíce, statisíce let?). 
Je k nalezení prakticky pouze v Africe a ve srovnání s okem tygřím je 
mnohem vzácnější. Většina kamenů se pouze leští, nicméně dá se do něj 
a z něj i vyřezávat. Barevné žilky jsou tmavomodré až nazelenalé střídající 
se s našedlými. Bohužel, sokolí oka bývají relativně často upravována má-
čením v různých chemikáliích, aby získala jasnější barvy, čímž jsou jaksi 
z léčitelského potažmo magického hlediska znehodnoceny.

Tyrkys je od minulosti považován za kámen štěstí. Něžná, ale inten-
zivní barva tyrkysu, spojující v sobě modré nebe a zeleň země, je vpravdě 
barvou královskou. Tyrkys přináší inspiraci ideály, jež k nám pronikají 
z duchovních oblastí prapůvodní síly v hloubi naší planety. Obdaří nositele 
moudrostí nebe i země. Tyrkys pomáhá vyjádřit a spojit duševní znalosti, 
myšlenky a intuici do každodenního života. Má přirozenou schopnost při-
tahovat k sobě kladné energie. Jeho nošení přináší štěstí, úspěch a pokoj. Je 
vhodný pro Ryby, Blížence, Střelce a Vodnáře. Chemické složení tyrkysu 
je velmi složité, protože obsahuje vodnatý fosforečnan hliníku a vápníku, 
dále je přítomná síra, chrom, nikl, titan, železo a kobalt, a jsou k vidění 
i organické příměsi. Je to měkký kámen, neprůhledný, s jedinou známou 
výjimkou nekrystalizující. Název tyrkys, turkis či turqois pochází z názvu 
turecký kámen. Tyrkys byl sice pro Evropany prvně popsán Markem Po-
lem, avšak v orientálních zemích byl znám již tisíce let dříve a byl patřičně 
ceněný. Nalézá se v Íránu, Číně, Tibetu, USA a Rusku.

Fluorit se nalézá v mnoha barevných odstínech. Používá se v elixírech 
pro svůj příznivý účinek na kosti a zuby. Uvolňuje negativitu a emoční 
blokády. Zpomaluje růst rakovinových nádorů. Je vhodný pro meditaci 
a ovlivňuje čelní čakru. Nejsilněji působí ve formě osmistěnu fi alové 
barvy. Podporuje rozvoj našeho ducha takovým způsobem, že získá 
schopnost rozpoznávat nejvyšší pravdu a také ji odrážet, odtud jeho další 
název „kámen géniů“. Zušlechťuje vibrace našich mozkových buněk 
a umožňuje našemu duchovnu přístup a styk s jemnými, vyššími rovinami 
skutečnosti. Pomáhá nám vnímat i chápat energie skryté pod povrchem 
vnějších jevů. Pod jeho vlivem se stanou naše intuitivní vědomosti jasnými 
a pochopitelnými. Napomáhá k tvorbě dokonalého těla, proto by měl být 
nošen především dětmi. Jeho úloha při mineralizaci tkáně zubů a kostí 
předurčuje jeho účinek i v léčení poruch těchto procesů. 

Připravila: Gerda Odehnalová

Poplatky ve zdravotnictví
Plně chápu politický postoj krajského zastupitele RNDr. Miloše Vystr-

čila a pohnutky, které ho ke zveřejnění článku v Jihlavském deníku vedly. 
Myslím si však, že se v uvedeném článku měla objevit i zmínka o tom, 
že ještě jako opoziční zastupitelé jsme pana Vystrčila opakovaně žádali, 
aby otázku nekoncepčních regulačních poplatků z pozice hejtmana kraje 
Vysočina řešil. Zvláště když sám uvádí, že regulační poplatky, tak jak 
byly nastaveny a užívány, nejsou tou správnou cestou. Naše připomínky 
se však nikdy nesetkaly s odpovídající odezvou.

Zdá se mi podivné, že pan Vystrčil osočuje krajskou reprezentaci z roz-
dělování občanů na dvě kategorie, když i ODS už samotným zavedením 
regulačních poplatků postihla ty nejpotřebnější, ty kteří se nemohou 
bránit – děti, seniory a chronicky nemocné (například poplatek 30 korun 
za položku na receptu – jaký je smysl této regulace?).

Druhou zásadní nerovností byl tolik proklamovaný limit 5.000 korun. 
Podle ofi ciálních statistik Ministerstva zdravotnictví České republiky 
na něj v roce 2008 dosáhlo pouze 4 300 občanů místo předpokládaných 
150 000. Jako lékař, který vidí situaci kolem zavedení a fungování re-
gulačních poplatků z obou stran, nemám z tohoto vývoje žádnou radost. 
A kritizovat krajskou reprezentaci, resp. ČSSD za snahu bránit občany 
kraje Vysočina všemi legálními prostředky proti tvrdohlavým postupům 
autorů pseudoreformy zdravotnictví považuji přinejmenším za nefér.

Ke všem krokům, které jsme zatím udělali, nás vedla snaha zrušit 
případně změnit špatný a nepromyšlený zákon o regulačních poplatcích. 
Podle mého názoru je lepší udělat pro občany alespoň něco, než se neustále 
odvolávat na neměnné rozhodnutí z centra.

S napětím teď budu očekávat výsledek hlasování v poslanecké sněmov-
ně o senátním návrhu.                                           MUDr. Jiří Běhounek

(Zdroj: Krajský úřad Jihlava)

Zrušit zdravotnické poplatky, 
slíbit 13. důchody, neplatit školné 
na vysokých školách atd. Tomu se 
říká sociální cítění. To je v pořád-
ku, pokud na to mám. Pokud ne, 
pak je to samoúčelný populismus. 
Ale co s tím? Dál zadlužovat stát? 

HILL DANCE poprvé před očima diváků
Dne 7. února vystoupili poprvé junioři Hill Dance z občanského sdru-

žení Delfín – Velké Meziříčí na 1. farním plese v Radostíně nad Oslavou. 
Streetová hudba pronikla sálem místního kulturního domu a všichni 
žasli úžasem nad vystoupením juniorů. Nejen stylové oblečení, účesy, 
výraz, ale především tancem sklidili tanečníci obdivný potlesk všech 
přihlížejících. Nebyla znát žádná nervozita, děvčata předvedla své učení 
naplno. Úspěch patří i tre-
nérovi Tomáši Kopečkovi, 
který svým kamarádským 
př ístupem vyučuje tanec 
a předává své zkušenosti dál 
našim velkomeziř íčským 
občanům. Těšíme se na další 
vystoupení těchto nadaných 
juniorů a také na příležitosti 
vystupovat při kulturních ak-
cích i ve Velkém Meziříčí.

Text a foto: -kol-

To už některé politiky nezajímá, 
jen když budou u moci. Škoda, že 
myslí (a nejen oni) hlavně na svoji 
kariéru a osobní prospěch a „soci-
álního cítění“ jen prospěchářsky 
zneužívají.

Jitka Kůpová

Jak vyhrát volby?

Štěstí v neštěstí
Nebojte se.“ Volám manželovi. „Je 
tady záchranka. Holky jsou něčím 
otrávené. Není ti špatně?“ Paní 
doktorka bere tu mladší, babička 
starší rychle do sanitky. Sbíráme 
oblečení, boty, běžím za nimi. Na 
schodech potkáváme dědu, vrací 
se z práce. Je v v šoku. „Co je?“ 
„Nevím.“ Přijíždí manžel. Vystří-
dá babičku v sanitce. Holky se 
probraly. Starší sedí, mluví s námi. 
Malá je na kyslíku, brečí, kouká. Už 
mají barvu. Žijí! Přivolána je další 
sanitka. Jedeme na dětskou JIP do 
Jihlavy. V sanitce je malá už plně 
při vědomí, starší dcera jede tou 
druhou. Až teď mi dochází, že mi 
vlastně omdlela v náručí a já mysle-
la, že usnula. Kdyby usnula i druhá 
a nezvracely, už by se „nevzbudily“. 
Nemůžu to ani domyslet! Cestou ře-
ším, co se stalo. Záchranář říká, že 
je to divné, že ty holky se vysloveně 
probraly venku na vzduchu. Nemáte 
doma karmu? Neutíká plyn? Ale ten 
přece cítit nebyl. Volám rodičům. 
Plotýnky neuchází, na sporáku je 
pojistka. Plyn cítit není. Děda vše 
zkouší, konstatuji.

V Jihlavě jsou holky už o 100 % 
lepší, dýchají bez kyslíku. Zůstá-
váme na JIP, později na dětském 
oddělení. Otrava jídlem to není. 
Diagnóza je nejistá. Pouští nás za 
2 dny, holkám už není vůbec nic. 
Rodiče vše řeší s odborníkem. Jenže 
zpětně nelze nic zjistit, nic změřit. 
Plynař potvrzuje, že příčna mohla 
být v odčerpání kyslíku potřebném 
při hoření. V bytě s novými okny, 
které nepustí teplo ven – ale ani 
vzduch dovnitř – hoří dvě plotýnky 
plynového sporáku, později třetí, 
topí plynový kotel. Běžná situace, 
běžná domácnost. Vše potřebuje 
k hoření kyslík. A ten, co doma 
zbývá, odsaje puštěný odsavač. 
Holkám byla zima, okno zůstalo 
zavřené. Stačila jedna hodina. Byt 
je bez kyslíku, hromadí se kysličník 
uhelnatý. Není co dýchat. Děti jsou 
velmi citlivé, jde to rychle, mají 
otravu. Je to šok, pro nás všechny 
obrovské ponaučení. Nikdy by nás 
to nenapadlo! Plynař ještě říká, 
kolik přibývá případů ve velko-
meziříčském sídlišti s opravenými 
paneláky. Izolace, nová okna, často 
jsou voláni ke špatnému hoření ply-
nových sporáků. Neštěstí je hned. 
Dodatečně děkuji MUDr. Sovové 
za záchranu našich dětí a jejímu 
kolegovi, který asi vše odhalil. 
Také lékařům a celému personálu 
JIP a dětského oddělení v Jihlavě 
za pomoc a ochotu. Naše štěstí 
v neštěstí může být zamyšlením 
pro všechny. Pořád si opakuji, co 
kdyby a proč? Vrátit to už nejde. 
Vše dobře dopadlo, štěstí při nás 
stálo.                                        -zk-

Nepoučitelným je sedmadvaceti-
letý zloděj, který se vydal na lup do 
marketu ve Velkém Meziříčí. Zlo-
děj, jenž byl právě pro krádeže v mi-
nulosti trestán mimo jiné i obecně 
prospěšnými pracemi a které nikdy 

nevykonával, odcizil hned třináct 
lahví rumu a další drobnosti. Při 
krádeži byl přistižen. Nyní je opě-
tovně stíhán pro trestný čin krádež 
a už musí počítat s podstatně vyšším 
trestem.       por. Bohumil Malášek

Osudová třináctka
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KULTURNÍ AKCE V OKOLÍ

Středisko ekologické výchovy Ostrůvek
vás zve na cestopisnou přednášku

Veterán rallye Turecko
– skály, kaňony a jeskyně Anatolie 

ve čtvrtek 12. února 2009 od 17 hodin
v budově střediska (Ostrůvek 2, Velké Meziříčí).

Poznávací expedice jeskyňářů ve skutečnosti mnoho jeskyní nepřines-
la, ale za to prověřila dokonale možnosti a schopnosti stařičkého auta 
a různě starých účastníků. Kromě humorného vyprávění Mgr. Vlasti-
slava Káni se můžete samozřejmě těšit i na nádherné fotografi e skal-
ních měst a kaňoňů Kapadokie, hlubokých údolí a jeskyní Taurusu 
a dalších přírodních zajímavostí, které nejspíš už brzy zmizí díky 
neuváženému hospodaření se vzácnou vodou a rostoucímu turismu.
Tuto akci fi nančně podpořilo Ministerstvo životního prostředí.

SDH Ruda pořádá

Ostatkový průvod v maskách
Místo konání: obec Ruda u Velkého Meziříčí,
 začíná se od kulturního domu
Doba konání: sobota 14. února 2009 od 13 hodin
Hudba: pan Rozmarýn a další dobrovolní hudebníci

SDH Dolní Heřmanice pořádá

SDH Velké Meziříčí zve vás a hlavně vaše děti na 

SDH Ruda pořádá
OSTATKOVOU MERENDU

Kulturní dům Ruda u Velkého Meziříčí
Pátek 20. února 2009 od 19.30 hodin

Duo Kratochvíl zahraje k tanci, zpěvu i poslechu
Občerstvení: točené pivo, víno, studené, teplé i nealkoholické ná-

poje. A také vám nabídneme něco dobrého k snědku.
Vstup pouze ve společenském oděvu. 

Obec Ruda a ZŠ Ruda 
pořádají 
v neděli 1. března 2009 od 14 hodin

Dřív u nás na Vysočině umě-
la síťovat (necovat) snad kaž-
dá žena či dívka. Dnes je tomu 
jinak. Ale kdo to umí i dnes 

naprosto dokonale, je 
Simona Divilová-Zobačová 

z Horácké galerie v Novém Městě na Moravě.
Přijďte se kouknout na její krásné výtvory a poslechnout si,

jak taková dílka vznikají.
Čtvrtek 12. 2. 2009, 17 hodin

Zasedací místnost Obecního úřadu v Borech

Sbor dobrovolných hasičů Martinice
zve všechny na

SE SKUPINOU ŽÍZEŇ.

Sobota 14. února 2009,
průvod masek ve 13 hodin.
Vepřové hody po celý den!

Sraz masek v sobotu 14. 2. od 9 hodin u kulturního domu.
Zveme vás na karnevalový průvod a večerní posezení do hostince. 

které se uskuteční 15. února 2009
v sále hasičské zbrojnice. 
Tentokrát s názvem „Jedeme na olympiádu“ 
Začátek ve 13.30 hodin
Srdečně zvou pořadatelé.

ve velkém sále kulturního domu Ruda
u Velkého Meziříčí

Varhany v netínském kostele čeká oprava
(Pokračování ze strany 1.) „Víte, 
když jsem je slýchával hrát v dětství 
a pak po návratu z dlouhé emigrace, 
nevěřil jsem svým vlastním uším. 
Bylo to jako když jedny tóny utíkají 
doleva, druhé zas doprava, a přitom 
by měly běžet společně kupředu,“ 
popisuje svoje pocity pětasedmde-
sátiletý potomek hraběcího rodu, 
„a to mi přišlo líto. Že tak dle mého 
názoru ušlechtilý nástroj zchátral. 
Tehdy mne napadlo, že by se s tím 
mělo něco udělat. A jsem velmi 
potěšen, že se začalo dařit a nyní 
budeme moci pomalu přistoupit 
k zahájení alespoň té první etapy 
oprav. Za to patří velký dík panu 
starostovi z Netína i celému obec-
nímu zastupitelstvu a všem, kteří se 
jakkoli zasadili při realizaci sbírky 
a též do ní přispěli,“ dodal František 
Podstatzký. Na sbírce se podílely 
jak fyzické, tak právnické osoby, ale 
také obce z našeho regionu. Přispěli 
rovněž přátelé rodiny Podstatzkých 
ze zahraničí, zejména z Kanady, 
ale mimo jiné i farníci z Netína, 

Velkého Meziříčí a širokého okolí, 
kteří věnovali například dobrovolné 
vstupné na vánočních koncertech 

na zámku či v netínském kostele, 
a další anonymní dárci.

Minulý týden proběhlo setkání 
zainteresovaných osob přímo na 
místě, tedy v netínském kostele na 
kůru a posléze na obecním úřadě 
v Netíně. Na něm se jednalo o dal-
ších krocích – to znamená, že bude 
nutné vybrat varhanářskou fi rmu 
a poté začít co nejdříve s opravou. 
Ta bude patrně rozdělena do něko-
lika etap. „V té první by měla být 
provedena zásadní změna, která 
by spočívala v přestavbě ovládací 
traktury, což je zařízení uvnitř 
varhan, které spojuje klávesy a pe-
dály se záklopkami vzduchojemu. 
Místo té stávající, a nutno dodat, 
že poruchové pneumatické, by měla 
být nainstalována elektronická 
bezkontaktní traktura,“ vysvětluje 
tamní varhaník Vladimír Sklenář 
se svým kolegou Petrem Sobotkou. 
Ten za netínský nástroj taktéž po 
tři roky usedal, a nyní se angažuje 
coby odborník při výběru varha-

nářské fi rmy. Oba hudebníci proto 
vítají i další novinku. Hrací stůl 
by měl být otočen a vysunut do 
prostoru měchu, jenž se nachází za 
varhanami. „Je to kvůli tomu, aby 
na kůru bylo dostatek místa pro 
zpěváky,“ upřesnili.

Pokud by měl ještě někdo zájem 
poslat peníze na uvedený účet – 
číslo 202128520/0300 – u ČSOB 
Velké Meziříčí, může tak učinit 
do sedmého března tohoto roku, 
včetně. Další způsoby sbírky se 
zvažují. To proto, že na celkovou 
rekonstrukci nástroje, který je 
majetkem římskokatolické církve, 
bude podle předběžných odhadů 
zapotřebí asi dva a půl milionu 
korun. „Není vyloučeno ani to, že 
se pokusíme o obnovení veřejné 
sbírky na základě iniciativy pana 
Františka Podstatzkého, který 
o spolupráci požádal obec Netín už 
při první sbírce,“ připustil starosta 
Liškař.

 Iva Horká

Celkový pohled na varhany v netínském kostele, které tam byly vestavěny varhanářem Janem Komorníkem 
v barokním stylu. Z něho tam ale zůstala už jenom barokní skříň.                                             Foto: Iva Horká

Karel Liškař, starosta obce Netín, která zaštítila veřejnou sbírku na 
opravu varhan v tamním kostele.                           Foto: Iva Horká

Nejprve se podívej nalevo, pak napravo, říkali nám, když nás připra-
vovali na samostatnou cestu životem a my jsme měli bez úhony přejít 
rušnou silnici a v pořádku dojít do školy. 

Když se ve většině našich kostelů podíváme nalevo a napravo od ol-
táře, uvidíme obrazy či sochy svatých Cyrila a Metoděje (někdy pravda 
přehozené). 

Většinou je tam dali před sto až sto 
padesáti lety ke kulatému výročí jejich 
příchodu k nám. Není to jen výzdoba, ale 
i výzva.
Člověk se musí dívat nalevo i napravo, aby bezpečně přešel rušnou sil-

nici. Křesťan se v dnešním uspěchaném světě musí dívat nalevo i napravo 
od oltáře a prosit o pomoc oba bratry sv. Cyrila i Metoděje, protože oni 
pro nás mají pochopení. Přišli sem v době, kdy místní lidé křesťanství už 
jakž takž znali díky iroskotské misii, ale ještě pro něj nebyli získáni. Dnes 
lidé křesťanství ještě jakž takž znají, ale někdy na ně už moc nedají. Jak 
je to podobné. Proto potřebujeme příklad a přímluvu obou věrozvěstů, 
kteří se pustili do díla přes všechny překážky a beze všech výmluv. 

U silnice i v kostele je potřeba dívat se na levou i pravou stranu. Na 
druhou stranu se člověk nesmí dívat napravo ani nalevo, když jde o ná-
sledování Krista, právě po vzoru obětavých soluňských bratří. Opustili 
rodné Řecko s mírným podnebím a vydali se na divoký sever a do ne-
známa. A nelitovali. To nám vzkazují z hloubi věků dnes, když často ve 
svém okolí slyšíme: „Hlavně nic nepřehánět, vždyť se to nemusí brát tak 
vážně. Církev také v minulosti neudělala všechno dobře.“ Přitom víme, 
že bez obětavých křesťanských mužů a žen by nevznikla naše evropská 
(a potažmo i světová) civilizace. 

Naši apoštolové se podřídili církvi, neváhali a vždy poslechli a my jim 
nepřestáváme děkovat. Na znamení vděčnosti dávali naši předkové do 
kostelů jejich sochy a obrazy. 

Dnes jim můžeme poděkovat tím, že uděláme něco pro zdůraznění Ve-
lehradu. Od útlých školních let toto místo připomíná každému našemu ob-
čanovi sv. Cyrila a Metoděje. Bude-li zde živo, může jim připomenout, že 

i jejich dědictví je živé a že o ně máme dbát. 
A jedna z možností jak oživit Velehrad je 
doputovat tam pěšky. Proto zveme všechny 
na hvězdicovou pěší pouť v předposledním 

týdnu prázdnin. Jdeme pěšky 22 až 36 km denně s doprovodným vozidlem, 
které veze velká zavazadla (i unavené poutníky).

Úplně první etapa začíná v sobotu 14. února 2009 v 9.30 mší sv. na 
Levém Hradci, pak putujeme do Vinoře a v neděli pokračujeme do Úval, 
pak se po sobotních (někdy i nedělních etapách) doputuje na Moravu. 

Potom (už po deváté) vycházíme v pondělí 17. srpna 2009 v 15.15 z Netí-
na, v 15.00 z Vranova nad Dyjí a ve 12.00 z Vítochova, v neděli 16. 8. 2009 
z Radešínské Svratky, ve středu z Brna nebo Olomouce, ve čtvrtek v 9.00 ze 
Slavkova u Brna, v pátek 21. 8. ráno z Ratíškovic a z Ostrožské Lhoty, v so-
botu ve 4.00 z Uherského Brodu. Kdo nemůže pěšky celý týden, ať přijede 
autobusem do Buchlovic nebo Boršic – společně pak vycházíme na posled-
ních 8 km v 8.00. V 11.00 sraz na Velehradě a obnova zasvěcení na nádvoří, 
ve 12.00 slouží v bazilice slavnou mši svatou otec biskup Tomáš Gális ze Ži-
liny, který svou novou diecézi dal pod ochranu svatých Cyrila a Metoděje. 

Srdečně vás všechny zvu.       P. Jan Peňáz, www.poutnik-jan.cz
(Slíbený rozhovor s P. Peňázem přineseme vzhledem k nedostatku místa 

v dnešním čísle příště. Děkujeme za pochopení.)                            -red-

Nalevo, napravo

„Dobrý den, jme-
nuji se Jan Špilar 
a jsem kadeřník.“ 
Takto nenápadně, 
ale o to výrazně-
j i  se  ná m p řed-
stavil ambasador 
jedné kos me tické
f irmy a člen Hau-
te Coiffure Fran-
coi se  v ČR, jenž 
si pro nás připravil 
kadeřnickou show. Prozradil nám v ní nejen svoji cestu od kadeřnického 
učně až k uznávanému kadeřníkovi, ale také nám názorně předvedl na 
několika dobrovolnících, proč dostal přezdívku Střihoruký Edward. Je 
nutno podotknout, že nás neohromil jen ostrými nůžkami, ale především 
svým ostrým vtipem a svéráznými příhodami nejen z kadeřnického 
salonu. Jeho dobrá nálada a vtip ho neopustily ani po dvou hodinách 
intenzivní práce.

No a co nám celá akce dala? Někomu nový účes a někomu naději, že to, 
co si přeje, se může jednou splnit, i když to není zrovna hned.

Majka Ryšánová, 9. A, ZŠ Sokolovská VM
Foto: Eva Lysáková

Panenky pro UnicefStřihoruký Edward ve Velkém (Meziříčí)
V týdeníku Květy jsme objevili 

soutěž O nejkrásnější panenku 
Květušku, která byla vyhlášena na 
pomoc společnosti Unicef, jíž ne-
jsou lhostejné životy dětí. Rozhodli 
jsme se tedy, že pomů-
žeme dětem z velmi 
chudých oblastí naší 
planety, které nemo-
hou chodit do školy 
a mnohdy nemají 
ani co jíst. A tak jsme 
změnili naši třídu v krejčovskou 
dílnu, ve které pomáhali všichni – 
maminky, babičky, starší sestřičky, 
dětičky, ale také tatínci. Každý si 
našel zrovna to, co uměl. Někdo 
obkresloval střih na látku, jiný 
stříhal, další šil na stroji i v ruce, 
děti a tatínci vycpávali tělíčka 
molitanovou drtí, někdo vymyslel 
„patent“, jak nejlépe vyřešit vlásky. 
Práce nám šla od ruky, a tak jsme 

ani nechtěli věřit, že naše společné 
šití trvalo téměř pět hodin! Zkrátka 
ale nepřišly ani děti. Pro ty měla 
paní učitelka Jana Procházková na-
chystaný program ve třídách dru-

žiny. Kromě her si také 
zazpívaly, popovída-

ly a společně vytvo-
řily naši planetu, 
ve které otisknuté 
spojené dlaně před-

stavují vzájemnou 
pomoc mezi lidmi. Z příjemně 
stráveného odpoledne se „narodilo“ 
24 panenek. Ta má každá i svůj 
rodný list, který vyplnili rodiče 
společně s dětmi. Nejkrásnější je 
ale pro všechny pocit, že jedna 
panenka umožní chodit celý rok do 
školy jednomu žáčkovi nebo zajistí 
jídlo na půl roku pro jednu celou 
rodinu.           Iveta Doležalová, 

třídní učitelka 1. A
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PRO DÁM • KOUPÍM • VYMÌNÍM

Hledáme schopného člověka
pro rozjezd wellness center.

Tel.: 608 853 147.

Firma Agro Havlát s. r. o.
působící v oblasti obchodu se zemědělskými komoditami

přijme na hlavní pracovní poměr
pracovníka pro zahraniční obchod

Kontakt: Agro Havlát s. r. o., Dlouhá 448, 594 51 Křižanov, tel.: 566 521 014
Strukturované životopisy s motivačním dopisem zasílejte nejpozději do 28. 2. 2009 

na e-mailovou adresu: info@agro-havlat.cz

Požadujeme:
♦ min. SŠ vzdělání
♦ AJ popř. NJ slovem i písmem
♦ praxe v zahraničním obchodě vý-

hodou
♦ obchodní talent
♦ znalost práce na PC
♦ komunikativnost, samostatnost

Nabízíme:
♦ dobré platové ohodnocení
♦ práci v mladém kolektivu
♦ profesní růst
♦ možnost stravování
Náplň práce:
♦ komunikace se zahraničními partnery
♦ sjednávání obchodů v zemích EU

Budete stavět a potřebujete peníze?
Vezměte si hypotéku od nás a NEMUSÍTE dokládat faktury!
Peníze dostanete přímo na váš účet!
obch. zástupce: Ing. Jiří Svoboda
tel.: 608 824 424, Sokolovská 23, VM
pr. doba: Po 13–15, St 10–13, Čt 14–17

Obec Oslavička nabízí dva poslední (ze sedmi) stavebních pozemků, 
které jsou určeny k výstavbě rodinných domků. Každý pozemek má 
výměru 800 m2, cena za 1 m2 je 370 Kč. K pozemkům je přivedena 
voda, splašková a povrchová kanalizace, kabelový rozvod VO a ka-
belový rozvod silový NN. Na jaře provede fi rma STRABAG práce na 
obslužné komunikaci, chodnících a parkových úpravách. Pozemky 
prodává a investorem je obec Oslavička. Výhodou je klidné prostředí 
v přírodě, dostupnost měst Velkého Meziříčí, Třebíče a dálnice D1.

Kontakt: Bohuslav Kandrnál – starosta obce, telefon 602 710 289, 
e-mail: ou.oslavicka@tiscali.cz

Zapůjčím pracovní mašinu

MP13,
na podvozku vozu AVIA. 

Maximální
pracovní výška 13,4 m,
nosnost koše 225 kg.

Cena obsluhy
400 Kč/h + 12 Kč/km
z Velkého Meziříčí.
Firma: Milan Požár, 
tel.: 603 150 907.

Žaluzie, rolety,
lamelové dveře,

plovoucí podlahy, PVC.
Tel.: 602 950 763.

E-mail: zaluziecaha@seznam.cz

Prodej
palivového

dříví.
Chalupa, tel.: 608 713 830.

Tel.: 777 034 567.

HLEDÁME
OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

na pozici
ÚVĚROVÝ PORADCE

v nebankovní oblasti.

Tel.: 608 133 615.

Zubní pohotovost
14. 2. MUDr. Marie Kulková, Strážek 80
15. 2. MUDr. Eva Vorlíčková, Švermova 4, Žďár nad Sázavou
Před vyhledáním stomatologické pohotovosti je nutné telefonicky ově-
řit, zda nebyly služby prohozeny. Ordinační hodiny: So, Ne a svátky 
od 9 do 12 hodin. Nepřetržitá stomatologická pohotovost Karáskovo 
náměstí 11, Brno, tel.: 548 424 242 (ve všední dny v době od 17 do 7 
hodin, o víkendech a svátcích nepřetržitě). Zdroj: www. i-zdarsko. cz

Prodám
■ Kola na Ford Escort, zimní 
vzorek 7 mm, 4 ks. Cena 1.600 Kč. 
Tel.: 732 413 499.
■ Starý truhlářský ponk, dřevěné 
postele, dveře, třídílné okno. Cena 
dohodou. Tel.: 566 670 064.
■ Štěňata bernského salašnic-
kého psa, bez PP. Rodiče k vidění 
a s PP. Tel.: 732 499 278.
■ Okna na skleník, 54 ks, v dob-

rém stavu, levně. Volat večer. Tel.: 
608 755 203.
■ Seno, brambory. Levně. Tel. 
večer, 566 535 208.
■ Škodu Octavii 1,6 GLXi, r. v. 
1998, najeto 120 000 km (servisní 
knížka), barva červená, airbag, 
rádio, střešní okno, výškově stavi-
telné sedadlo řidiče, nové pneu, po 
STK, cena 79.000 Kč, možno na 
splátky. Tel.: 608 034 567.
■  Pokojová kamna značky 
Petra, ve velmi dobrém stavu. 

Cena 500 Kč. Tel.: 566 523 495.
■ Dětské lyžařské hole (85 cm), 
2 ks lyžařské přílby (53–54 cm), 
dětské kolo (6–8 let), dámské kolo. 
Tel.: 736 240 216.
■ Gauč , cena dohodou. Tel.: 
737 912 568.
■ Konzumní i sadbové brambo-
ry, cena 6 Kč. Tel.: 739 619 677.
■ Tříkolový sportovní kočárek 
vyšší kategorie české výroby Pat-
ron F3 (světle modrá + pistáciová), 
vhodný od narození, autosedačku 
Deltim 0–13 kg (tm. modrá + oran-
žová), včetně odepínací stříšky 
a nánožníku, krosnu Chicco. Vše 
po 1 dítěti, perfektním stavu. Cena 
dohodou. Tel.: 737 751 849.
■ Bílou dětskou postýlku z Ikei. 
Cena 1.100 Kč. Tel.: 723 294 254.
■ Štěňata středoasijského paste-
veckého psa s PP. Černá, žíhaná, 
ze zahraničního krytí, O: šampión 
PL. K odběru koncem února. Tel.: 
604 871 900.
■ Dveře vchodové plastové bílé, 
rozměr 88 × 200 cm a hnědé 
98 × 200 cm vč. rámu. Částečně 
prosklené, zdobené. Dále plastová 
okna bílá, dvoukřídlá 150 × 120 cm 
a 150 × 150 cm a různá jednokřídlá. 
Nová, z neuskutečněné stavby. 
Doklad a záruka, možnost splátek. 
Levně. Dopravu zajistím zdarma. 
Tel.: 777 106 709.
■ Baby skate – pojízdné stupátko 
ke kočáru pro starší dítě. Výborný 
stav. Záruka do března 2010. Cena 
800 Kč. Tel.: 775 335 528.
■ Zvlhčovač s čističkou vzdu-
chu Bionaire CBP – 3, pův. cena 
5.500 Kč, nyní 1.900 Kč (bez 
závad). Horské dámské kolo zn. 
Olpran, cena 900 Kč. Dětský pokoj 
(2 děti) – patrová postel (masiv) vč. 
matrací, 2 skříně, 2 ps. stoly, 2× 
skříňka (lamin.), nutné vidět, cena 
9.900 Kč. Tel.: 777 112 053.
■ Škoda Octavie II 4 ks zimní 
obutá kola s pneu Michelin Alpin 
195/65/15 – ráf ky; pneu skoro 
nejeté, lze i na VW Pasat a Audi, 
cena 5.700 Kč; Al kola Š 100-130 
za 2,5 tis. Tel.: 777 182 760.
■ Odpad z brambor 1 kg/ 1 Kč. 
Volat mezi 16 – 18 hodinou. Tel.: 
733 530 355.
Koupím
■ Lit. spodní frézku a lit. dlabač-

ku. Tel.: 721 086 594.
■ Vůz za traktor 5 tun s SPZ 
a zvedany z desty za traktor. Tel.: 
721 086 594.
■ 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. Vla-
dimír Kubát, Družstevní 41, VM. 
Tel.: 723 531 154 – možno volat 
kdykoliv.
■ Řády, medaile, vyznamenání, 
staré odznaky, mince, bankovky, 
staré zbraně, pušky, pistole, šav-
le, kordy, dýky, vysouvací nože 
i neúplné. Děkuji za zavolání. Tel.: 
723 531 154.
Nemovitosti

■ Koupím garáž ve VM, nejlépe 
na ul. Bezručova, Nad Plovárnou 
nebo Na Výsluní a Gen. Jaroše. Pro-
sím nabídněte. Tel.: 776 137 671.
■ Prodám byt 1+1 v Křižanově, 
OV. Tel.: 777 587 965.
■ Prodám zahradu 2 km od VM. 
Tel.: 737 563 900.
■ Prodám RD 1+1 v Netíně na 
opravu, 200 m2, 295 tis. Kč. Tel.: 
777 587 965.
■ Koupíme byt 4+1 ve Velkém 
Meziříčí, nebo vyměníme za byt 
3+1. Děkujeme za nabídky. Tel.: 
605 231 202.
■  Prodám RD  ve VM. Tel.: 
606 662 872.
■ Koupím byt 2+1 nebo 3+1 ve VM. 
Nabídněte cokoli. Tel.: 777 570 497.
■ Prodám zahradu na Fajtově 
kopci. Tel.: 603 946 070.
■ Prodám zahradu se zděnou 
chatou na Fajtově kopci. Tel.: 
777 824 822.
■ Prodám cihlový byt v OV 
2+kk s garáží, ul. Čermákova. Tel.: 
776 571 057.
■ Koupím byt ve Velké Bíteši, ma-
lometráž. (1+1, garsonka). Prosím 
nabídněte. Tel.: 724 209 807.
■ Prodám hospodářskou budovu 
– vepřín s pozemkem v Uhřínově, 
objekt je oplocený, celková plocha 
4 500 m2, objekt se nachází vedle 
silnice, cena dle dohody. Tel.: 
777 230 434, p. Dušek.
■ Koupíme byt kdekoliv ve V. 
Meziř íčí. Platba hotově. Tel.: 
731 508 270.
■ Koupíme rodinný dům ve V. 
Meziříčí a okolí. Platba hotově. Tel.: 
731 508 270.
Pronájem
■ Od března pronajmu byt 3+1 ve 
VM na ul. Bezděkov. Dlouhodobě. 
Tel. po 14. hodině 603 560 621.
■ Pronajmu byt 3+1 ve Velkém 

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

Meziříčí s možností odkupu nebo 
výměny za 1+1. Tel.: 777 824 822.
■ Hledám pronájem garáže. Tel.: 
731 521 949.
■ Nabízím dlouhodobý pronájem 
bytu 2+1 v Jabloňově, se samostat-
ným vchodem. Tel.: 608 700 721.
■ Pronajmu byt 2+kk v cen-
tru VM. Tel. od 8 do 15 hodin 
566 520 999.
■ Muž středních let hledá pod-
nájem 1+kk nebo 1+1. Nabídněte. 
Nabídky zasílejte do redakce.
■ Pronajmu byt 1+1 v Křižanově. 
Tel.: 777 587 965.
■ K 1. 4. nabízím k pronájmu byt 
3+1 na Poštovní ulici, jihovýchodní 
expozice, 2. patro. Solidní jednání. 
Tel.: 728 921 186.
■ Hledáme pronájem 2+1 nebo 
3+1 od 07 do 11/2009 ve Velkém 
Meziříčí. Jsme čtyřčlenná rodina, 
2 děti na ZŠ. Nabídky prosím přes 
SMS na 723 107 272.

■ Nabízím ubytování ve dvou-
lůžkových pokojích, vybavená 
kuchyně včetně nádobí, koupelna, 
WC – společné. Mob: 723 531 154.
Různé
■ 39/175 svobodný hledá pří-
jemnou dívku – mamku s dítětem 
z vesnice (pro vážný vztah). VM, 
Bystřice a okolí. Tel.: 737 912 568.
■ Nabízím doučování anglického 
a českého jazyka pro základní 
a střední školy. Studentka VŠ. Tel.: 
602 803 309, j.edita@seznam.cz.
Daruji
■ Štěňata ½ roku stará, kříženci 
jezevčíků. Tel.: 739 832 337.
■ Hledáte milého psího společ-
níka a dobrého hlídače a zároveň 
hodného k dětem? Kamaráda 
pro vaše vycházky? Pro jednoho 
takového hledám u hodných lidí 
nový domov. Je to čtyřletá fenka, 
kříženka dobrmana. Z rodinných 
důvodů. Tel.: 775 335 528.

VINOTÉKA VINAŘSTVÍ U KAPLIČKY
sv. Valentýn 14. 2.

Přijďte k nám ochutnat
sladká likérová vína.

Tento týden sladký dáreček zdarma!

Novosady (02/93 600/)
Budova Čes. pojišťovny (vedle Domusu)
Tel.: 724 742 145, 777 241 002

Relaxační studio
●

Miloslava Hrubošová tel. 604 586 324
Kosmetika, manikúra, nehtová modeláž a péče o ruce

●
Dagmar Krejčí tel. 608 905 225

Masáže a kosmetika
●

Měřín – Náměstí č. 46 (bývalá Gala)

Využijte sběrny inzerce
Zájemci z Velké Bíteše a okolí, kteří chtějí inzerovat v týdeníku 
Velkomeziříčsko, mají možnost podávat inzerci do našich novin v In-
formačním centru (IC) na Masarykově náměstí 5 ve Velké Bíteši. 
Tel.: 566 532 025, 566 532 342; e-mail: infocentrumvbites@iol.cz. Pro 
inzerenty z Měřína je sběrna inzerce v papírnictví na měřínském 
náměstí. Kontaktní osobou je Ivana Wasserbauerová.
Pro Křižanovské je sběrna inzerce v novinovém stánku na Benešově 
náměstí v Křižanově, u autobusové zastávky. V Tasově lze podávat 
inzerci v prodejně smíšeného zboží u Jaroslavy Böhmové.
Cena soukromého řádkového inzerátu do rubriky »Prodám-kou-
pím-vyměním« v jednom vydání je 25 Kč, s rámečkem 35 Kč, 
s fotografi í 45 Kč. E-mail: velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz, 
www.velkomeziricsko.cz                                                         -red-
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HÁZENÁ

HOKEJ MLÁDEŽVOLEJBAL

FOTBAL – MLÁDEŽ

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ

STOLNÍ TENIS

V předposledním kole základní 
části na juniory čekal v posledním 
domácím zápase soupeř z posled-
ního místa tabulky. Olomouckým 
hráčům se v minulém kole podařilo 
dvakrát hladce porazit Hradec a tak 
se dalo očekávat, že ani v Meziříčí 
neodevzdají body lacino. Nehrál 
se sice nijak oslnivý a pohledný 
volejbal, naši hráči však dokázali 
splnit základní úkol a vybojovali 
plný počet bodů.
Sp. Velké Meziříčí – UP Olomouc 
3:0 (17, 23, 23) 3:0 (19, 11, 23)
Náš celek v šestém kole z Olomouce 
přivezl jenom polovinu bodů, když 
v prvním zápase zvítězil hladce 3:0 
a ve druhém utrpěl porážku 2:3. Pro 
domácí to tehdy bylo první vítězství 
v soutěži a věřím, že naše kluky 
tahle porážka hodně mrzela. Pustili 
se proto do soupeře už od prvních 
míčů od podlahy, opírali se do ser-
visu a tvrdě útočili. Od začátku tak 
měli bodově i herně navrch (11:5). 
Potom se však i v jejich hře začalo 
objevovat až příliš mnoho okének 
a soupeř rychle snižoval bodovou 
ztrátu (13:12). Olomoučtí však 
v těchto chvílích prokázali, proč 
jsou na posledním místě a svými 
chybami našim hráčům výraz-
ně pomohli k hladkému získání 
prvního setu. To co jsem popsal, 
bylo charakteristické vlastně pro 
celý zápas. Vedení neustále patřilo 
našim hráčům, soupeř, pokud začal 
snižovat bodovou ztrátu, tak pouze 

díky chybám na naší straně (namát-
kou ve druhém setu 16:9, za chvilku 
19:19, ve třetím 12:5, pak 15:14). 
Přesto nebylo o vítězství našich 
barev ani na chvíli pochyb.
Druhé utkání, které se tentokráte 
hrálo po velice krátké, asi hodi-
nové přestávce, bylo kvalitativně 
možná ještě slabší a i z výsledku 
je zřejmé, že volejbal se hrál až ve 
třetím setu.
Junioři si těmito výsledky při poráž-
kách Jičína v Ostravě zajistili čtvrtou 
příčku, dokonce po zaváhání Zlína 
mohou v posledním kole na půdě 
tohoto soupeře (za týden jedou do 
Zlína) bojovat o místo třetí. A to by 
při letošním, novém systému druhé 
části soutěže, nebylo vůbec špatné.
Sestava VM: Málek, Vašíček, Tro-
jan, Vrána, Šimek, Veselý, Kliment, 
Dvořák, Kameník.
Zbývající výsledky: Ostrava – 
Nový Jičín 3:0, 3:0; Hradec – Zlín 
3:2, 3:2
V posledním kole základní části se 
utkají dvojice: Kadeti ČR – Ostra-
va, N. Jičín – Hradec, Zlín – VM, 
Olomouc – Brno

Tabulka EX-JRI, sk. B po 13. 
dvoukolech:

1. Volejbal Brno 24 24 0 72:14 48
2. DHL Ostrava 24 17 7  56:29 41
3. Fatra Zlín 24 12 12 5150 36
4. TJ Spartak VM 24 10 14 44:46 34
5. TJ Nový Jičín 24 8 16 32:55 32
6. Slavia H. Králové 24 8 16 33:57 32
7. UP Olomouc 24 3 21 19:65 27
8. SCM ČVS kadeti 12 8 4 27:18 20

-kon-

II. ročník Memoriálu Eduarda 
Klapala kategorie starších žákyň 
zaslouženě vyhrály po dramatické 
turnajové zápletce Pražanky, jež 
rozhodly ve svůj prospěch závě-
rečné měření sil s do té doby ne-
poraženým Havlíčkovým Brodem. 
Celkově šest dívčích kolektivů se 
utkalo o putovní pohár. Domácí 
tým reprezentovaný vesměs hráč-
kami ročníku 1996 (mladší žačky) 
postrádal v prvních dvou duelech 
výraznější chuť do hry a jaksi po-
zapomněl, že házená je typickým 
kolektivním sportem... Škoda, že 
teprve až v pořadí třetí turnajové 
vystoupení – souboj s Bystřicí nad 
Pernštejnem nastartovalo velkome-
ziříčský tým a v ostatních duelech 
pak již družstvo„šlapalo“ jako 
dobře namazaný stroj. V celkovém 
turnajovém součtu z toho byla pou-
ze „bramborová“ medaile, neboť při 
shodném počtu bodů v závěrečné 
tabulce rozhodl v náš neprospěch 
výrazně nepodařený úvodní souboj 

s Olomouckými. Při závěrečném 
ceremoniálu převzala individuální 
ocenění pro nejplatnější hráčku 
domácích barev Kateřina Studená, 
nejlepší turnajovou kanonýrkou se 
s počtem 45 nastřílených branek 
suverénně stala Monika Krato-
chvílová.

Výsledky:
Sokol VM – Astra Praha 16:14 (10:7)
 – Havl. Brod 14:22 (6:12)
 – Zora Olomouc 12:23 (7:15)
 –  J. Hradec 13:5 (4:2)
 – Bystřice n. P. 24:12 (11:8)
Pořadí:
1. Astra Praha 58:46 8
2. Havlíčkův Brod 81:44 8
3. Zora Olomouc 67:49 6
4. Velké Meziříčí 79:76 6
5. Jindřichův Hradec 35:57 2
6. Bystřice nad Pern. 33:86 0
Hrály: Závišková I., Syptáková 
V. – Kratochvílová M. (45), Kra-
tochvílová H. (17), Studená K. 
(8), Partlová M. (8), Kravalová S. 
(1), Sedláčková K., Homolová M., 
Matoušková E. Trenérky Krato-
chvílová O., Partlová E.               -záv-

Sedmáci na lyžích
Podobně jako v předchozích třech 
letech si mohli žáci 7. ročníku 
Základní školy Velká Bíteš vybrat 
v rámci povinného lyžařského 
výcviku ze dvou nabídek. Ti, kteří 
chtěli absolvovat kurz v délce šesti 
dnů internátní formou, si zvolili Ski 
Park Ružomberok ve Velké Fatře 
s termínem 22.–27. února. Ostatní, 
kterých bylo 31, si zvolili každoden-
ní dojíždění od 12. do 19. ledna do 
lyžařského areálu ve Velkém Mezi-
říčí, respektive v Novém Městě na 
Moravě. Mlha, mráz a nepříjemný 
vítr na Fajtově kopci nad Velkým 
Meziříčím v pondělí 12. ledna ráno 
o půl deváté by v první chvíli odra-
dily asi většinu zájemců o lyžování. 
Troufám si říct, že v našem případě 
tomu bylo jinak. Ne že by se muselo, 

ono se chtělo. To byla devíza, která 
se jako šňůra táhla od pondělí do 
dalšího pondělí. A jak to tak bývá, 
vytrvalost, zapálení a houževnatost 
přinesly své plody. Přestože většina 
z 31 dětí lyžovala na sjezdových 
lyžích prakticky poprvé, třetím 
dnem byly ty nejzákladnější doved-
nosti zvládnuty na takové úrovni, že 
všichni zvládali sjezd v obloucích 
a jízdu na vleku. Odměna přišla také 
shůry. Páteční dopoledne na Fajťáku 
a následně pondělní na Harusáku 
u Nového Města na Moravě nám při-
pomněly Ladovu zimu s blankytně 
modrou oblohou.
Poděkování všem žákům a instruk-
torům lyžování z řad učitelů tělesné 
výchovy naší školy i externistů je 
tentokrát opravdu na místě.

Mgr. Dalibor Kolář, ředitel školy

Krajský přebor 1. třídy,
15. a 16. kolo

Ledeč n. Sáz. – V. Meziříčí 10:7
Světlá n. Sáz. – V. Meziříčí 10:6

Krajský přebor 3. třídy,
15. a 16. kolo

Chmelná B – Lhotky 10:7
Pacov – Lhotky 10:4
Panská Lhota – Oslavice 10:5
Jemnice – Oslavice 10:1
Okresní přebor 1. třídy, 13. kolo
V. Meziříčí B – Nížkov C 7:11
Okresní přebor 2. třídy, 13. kolo
Oslavice B – Řečice 10:8
V. Meziříčí C – Sokol Žďár C 5:13
Netín – V. Městec 14:4
Sněžné – Lhotky B 7:11
Okresní přebor 3. třídy, 13. kolo
Netín B – Sázava 12:6
Uhřínov – TJ Žďár F 11:7

Tabulka okresního přeboru 
3. třídy po 13. kole

 1. Rovečné B 13 12 1 0 161:73 38
 2. Sázava A 13  7 3 3 124:110 30
 3. Velká Bíteš C 12  7 2 3 129:87 28
 4. Malá Losenice A 12  7 1 4 120:96 27
 5. SK Netín B 13  6 2 5 122:112 27
 6. TJ Žďár n. S. F 13  4 1 8 101:133 22
 7. Škrdlovice A 13  4 1 8 109:125 22
 8. Poděšín A 12  4 1 7  98:118 21
 9. Uhřínov A 13  2 3 8  89:145 20
10. Jámy A 12  2 1 9  81:135 17
Okresní přebor 4. třídy, 13. kolo
Poděšín B – Netín C odloženo
Polnička B – D. Heřmanice 16:2
Lhotky C – Vepřová B 13:5

Tabulka okresního přeboru 
4. třídy po 13. kole

 1. Polnička B 13 12 1  0 166:68 38
 2. Vepřová A 13  9 1  3 152:82 32
 3. Lhotky C 13  7 3  3 133:101 30
 4. Borovnice A 13  8 0  5 141:93 29
 5. SK Netín C 12  6 4  2 116:100 28
 6. Bystřice n. P. C 13  6 2  5 118:116 27
 7. D. Heřmanice A 13  1 5  7  93:141 20
 8. Poděšín B 12  2 2  8  71:145 18
 9. Vepřová B 13  1 2 10  76:158 17

10. Poděšín C 13  1 2 10  86:148 17
Okresní přebor 5. třídy, 13. kolo
Sokol Žďár D – Oslavice C odloženo
Borovnice B – Lhotky D 7:11
Na krajském přeboru v Hrotovicích 
hráli dva hráči kraje Vysočina o no-
minaci na mistrovství ČR. Z našeho 
velkomeziř íčského regionu se 
zúčastnili dva hráči Pokorný z V. 
Meziříčí a Lavický ze Lhotek.
Konečné pořadí (zúčastnilo se 20 
hráčů): 1. Palát (Telč), 2. Maštera 
(Jihlava), 3. Brom (Bedř ichov 
Jihlava), 4. Zdražil (Telč), 5.–8. 
Lavický (Lhotky), 9.–16. Pokorný 
(V. Meziříčí)                               -pl-

Okresní přebor II. třídy
SK Sokol Lhotky B – Sokol Nové 
Veselí A 13:5 Sestava Lhotky: 
Večeřa 4,5, Musil 3,5, Procházka 
3, Doubek 2
TJ Sokol Sněžné A – SK Sokol Lhot-
ky B 7:11 Sestava Lhotky: Musil 4,5, 
Doubek 3, Večeřa 2,5, Vondrák 1
SK Sokol Lhotky B – TK Oslavice 
B 11:7
Sestava Lhotky: Musil 3,5, Večeřa 
3,5, Doubek 2, Hladík 1, Vondrák 1

Okresní přebor IV. třídy
SK Sokol Lhotky C – Sokol Bystřice 
n. P. C 13:5 Sestava Lhotky: Dufek 
4,5, Rössler 3,5, Nevrtal T. 3, Krčál 2
SK Sokol Lhotky C – SK Vepřová 
B 13:5
Sestava Lhotky: Rössler 4,5, Dufek 
3,5, Nevrtal T. 3, Krčál 2
TJ Poděšín C – SK Sokol Lhotky C 
4:14
Sestava Lhotky: Hladík 4,5, Dufek 
3,5, Vondrák 3,5, Rössler 2,5

Okresní přebor V. třídy
KST Borovnice B – SK Sokol 
Lhotky D 7:11 Sestava Lhotky: 
Šoukal 4,5, Hladík 3,5, Nevrtal T. 
3, Holubář, Špaček
SK Sokol Lhotky D – TJ Sokol Níž-
kov D 4:14 Sestava Lhotky: Šoukal 
2,5, Nevrtal T. 1,5, Holubář, Kupka 
M.                                          -ach-

So 14. 2. 14.45 – 16.15
Ne 15. 2. 13.45 – 15.15
So 21. 2. 12.45 – 14.15

Turnaj starších žáků
Ve Zruči se uskutečnil v sobotu další 
ročník velmi kvalitně obsazeného 
turnaje starších žáků. Už podruhé 
byli pozváni i starší žáci FC Velké 
Meziříčí.
Naši žáci byli zařazeni do skupiny 
A společně s týmy 1. FC Brno, Vik-
toria Žižkov a FK Kolín, skupina B 
Sparta Brno, FC Vysočina Jihlava, 
FK Tábor, SK Vysoké Mýto.
Nejprve se odehrála utkání ve 
skupině, poté už utkání o konečné 
umístění v turnaji.
Do fi nále turnaje se probojovala FC 
Vysočina Jihlava a Viktoria Žižkov. 
Finálové utkání přineslo mnoho 
pěkných fotbalových akcí i pěkné 
branky, už se zdálo, že si vítěz-
ství v normální hrací době zajistí 
Viktoria Žižkov, ale FC Vysočina 
Jihlava dokázala v poslední minutě 
vyrovnat. Proto o vítězi turnaje, 
museli rozhodnout pokutové kopy, 
ve kterých byli lepší žáci Viktoria 
Žižkov a nakonec si odvezli celkové 
prvenství v turnaji.
Utkání ve skupině: Velké Meziříčí 
– Kolín 4:4, branky: Polanský 2×, 
Pokorný, Bárta; Velké Meziříčí – 1. 
FC Brno 2:4, branky: Polanský, Ko-
mínek; Velké Meziříčí – 1. FC Brno 
2:4, branky: Polanský, Komínek; 
Velké Meziříčí – Viktoria Žižkov, 
branky: Pokorný, Bárta
Zápasy o umístění:
Malé semifi nále: A3 – B4 Velké Me-
ziříčí – Tábor 6:4; branky: Polanský 
2×, Bárta 2×, Krejčí, Pokorný; A4 – 
B3 Kolín – Vysoké Mýto 2:3
Velké semifi nále: A1 – B2 Viktoria 
Žižkov – Sparta Praha 6:4; A2 – 
B1 FC Vysočina Jihlava – 1. FC 
Brno 1:2
O 7. místo Tábor – Kolín 8:4 (pora-
žení z malého semifi nále)
O 5. místo Vysoké Mýto – FC Velké 
Meziříčí 3:2, branky: Polanský, 
Bárta
O 3. místo 1. FC Brno – Sparta Pra-
ha 3:2 (2:2 PK), (poražení z velkého 
semifi nále)

Finále Viktoria Žižkov – FC Vyso-
čina Jihlava 3:2 (2:2 PK)
Konečné pořadí: 1. Viktoria Žižkov, 
2. FC Vysočina Jihlava, 3. 1. FC 
Brno, 4. Sparta Praha, 5. Vysoké 
Mýto, 6. FC Velké Meziříčí, 7. FK 
Tábor, 8. FK Kolín
Nejlepším střelcem turnaje se stal 
s šesti brankami Jiří Polanský FC 
Velké Meziříčí.
Nejlepším brankářem turnaje byl 
vyhlášen Jan Krotký FC Vysočina 
Jihlava.
Nejlepším hráčem turnaje byl zvo-
len Jean Almeida Viktoria Žižkov.

-dek-
PROMAN CUP 2009

Turnaj ml. dorostu Chrudim
Účastníci turnaje: AFK SKP Pardu-
bice, FC Chotěboř, Sokol Třebeš, FC 
Velké Meziříčí, SK Střešovice 1911, 
Sparta Brno, AFK UNION Žižkov
Hrálo se v hale na palubovce Sokolu 
Chrudim v jedné skupině systé-
mem každý s každým 1× 18 minut. 
Sestava: Homola – Kubec, Prudík, 
Pospíšil, Wasserbauer – Kozuň, 
Kuřátko, Liška, Smejkal, Polák.
Sokol Třebeš – FC VM 2:4
FC Chotěboř – FC VM 4:2
AFK SKP Pardubice – FC VM 3:4
FC VM – AFK UNION Žižkov 9:2
FC VM – Sparta Brno 1:1
FC VM – SK Střešovice 14:2
V posledním našem utkání jsme 
museli nastř ílet minimálně 11 
branek, abychom se dostali na 
druhé místo, a to kluci splnili na 
jedničku, dokonce se jim podařilo 
vstřelit nejrychlejší gól turnaje, po 
5 vteřinách se trefi l Lukáš Liška, 
který se i díky tomuto utkání (7×) 
stal nejlepším střelcem turnaje s 18 
trefami do sítí soupeřů.
1. FC Chotěboř 18 b. 30:7
2. FC Velké Meziříčí 13 b. 34:14
3. Sparta Brno 13 b. 30:15
4. AFK UNION Žižkov 6 b. 18:27
5. AFK SKP Pardubice 6 b. 15:23
6. Sokol Třebeš 6 b. 25:22
7. SK Střešovice 1911 0 b. 11:55

-kub-

Dorost
VSK Technika Brno – HHK VM 
8:1 (4:0, 1:1, 3:0)
Ani na čtvrtý pokus jsme s Techni-
kou nezískali ani bod. Navíc jsme 
utrpěli nejvyšší porážku v této 
sezoně. Domácí nás od začátku 
převyšovali v rychlosti, kombinaci 
a lepším pohybu po ledové ploše. 
Během necelých tří minut mezi 
osmou a desátou minutou první 
třetiny nám vstřelili tři branky 
a čtvrtou přidali v poslední vteřině 
první třetiny využitou přesilovkou. 
Po první pauze jsme sestavu stáhli 
na dvě pětky, hra se vyrovnala 
a v přesilové hře jsme snížili. To 
bylo ale z naší strany vše, soupeř 
pojistil vedení, když využil naši 
špatnou rozehrávku na útočné 
modré. Poslední třetinu jsme již 
opět dohrávali na tři kompletní 
formace, na zvrat ani na korigování 
výsledku nebyla síla. To soupeř byl 
při chuti a dalšími brankami navýšil 
vítězství.
Branka (asistence) HHK: 26. Ště-
pánek (Janák). Sestava: Loukota 
(Tomečka) – Suk, Kala – Komínek 
M., Komínek D. – Sáblík, Joch – 
Nedoma, Janák, Štěpánek – Hándl, 
Budín, Rozmahel – Urbánek, Krou-
til, Kochánek.                         -sys-

5. třída
SHKM Hodonín – HHK VM 5:2 
(3:0, 1:1, 1:1)
HHK VM – SK Horácká Slavia 
Třebíč 0:5 (0:2, 0:0, 0:3)

Žákovská liga 5. tříd
 1. Kometa Group 18 17 0 1 141:31 34
 2. SK Hor. Slavia Třebíč 18 14 2 2 114:55 30
 3. HC Rebel H. Brod 18 12 0 6 79:53 24
 4. Kometa Úvoz 16 11 1 4 90:56 23
 5. Dukla Jihlava 19 10 2 7 87:62 22
 6. SKLH Žďár nad Sáz. 18 8 1 9 113:97 17
 7. HC Znojemští orli 18 8 1 9 98:109 17
 8. SHKM Hodonín 16 6 2 8 60:54 14
 9. Svišti Bratislava 18 6 2 10 75:73 14

10. WEV Vídeň 17 7 0 10 48:75 14
11. HHK Velké Meziříčí 19 5 0 14 44:80 10
12. TJ Spartak Pelhřimov 17 4 1 12 55:122 9
13. Technika Brno 18 1 0 17 18:155 2

4. třída
SHKM Hodonín – HHK VM 1:3 
(1:1, 0:0, 0:2)
HHK VM – SK Horácká Slavia 
Třebíč 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Žákovská liga 4. tříd
 1. Kometa Group 20 18 0 2 158:36 36
 2. SKLH Žďár nad Sáz. 19 17 1 1 146:48 35
 3. Dukla Jihlava 20 13 3 4 119:61 29
 4. Kometa Úvoz 19 13 1 5 95:51 27
 5. TJ Spartak Pelhřimov 18 11 1 6 74:59 23
 6. SK Hor. Slavia Třebíč 19 9 2 8 75:83 20
 7. HC Rebel Havl.Brod 19 6 3 10 54:74 15
 8. HHK Velké Meziříčí 20 6 1 13 35:73 13
 9. MBK Vyškov 19 6 1 12 41:84 13
10. Technika Brno 20 5 3 12 49:95 13
11. WEV Vídeň 17 5 2 10 47:76 12
12. HC Břeclav 18 5 2 11 65:96 12
13. HC Znojemští orli 20 5 2 13 71:132 12
14. SHKM Hodonín 18 2 2 14 40:101 6

-hhk-
Hokejová přípravka

Pro další zlatou medaili do své sbír-
ky si zajeli naši nejmladší hokejisté 
tentokrát do Jihlavy.
Tuto sobotu se zde uskutečnil jejich 
předposlední turnaj sezony.
Bojovali s týmy: Jihlava B, kterou 
porazili 17:0 – branky: M. Juda 7; 
A. Bíbr 5; L. Zeisel. 2; M. Barák 1; 
L. Pacal 1; L. Tlapáková 1
Havl. Brod B, který taktéž porazili 
tentokrát 9:2 – branky: M. Juda 5; O. 
Nevěčný 2; M. Barák 1; L. Pacal 1
Pelhřimov. Tento poslední zápas 
byl velice vyrovnaný. Ale Velkome-
ziříčští na sobě nedali znát únavu 
a bojovali až do konce. Utkání 
skončilo 5:2 – branky: L. Tlapáková 
2; M. Juda 2; O. Nevěčný 1
Sestava: I. Svoboda, O. Nevěčný; 
A. Bíbr; L. Tlapáková; M. Juda, 
L. Zeisel; M. Bezák; M. Barák; L. 
Pacal a trenér J. Kudláček      -mj-

Anketa o nejlepšího sportovce města
Ankety se mohou zúčastnit pouze sportovci – jednotlivci či družstva – 
registrovaní za oddíl z Velkého Meziříčí a místních částí.
Logickou výjimkou je kategorie „Odchovanci“.
Bližší informace na e-mailové adrese villertova@mestovm.cz
nebo 566 501 135.                                                   -vill, md-

Zdeněk Málek, opora mužstva při hře v poli. 
Foto: Jaroslav Konečný

Foto: Vincenc Záviška

Ne 22. 2. 13.45 – 15.15
So 28. 2. 15.45 – 17.15
Ne  1. 3. 13.45 – 15.15
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KINO JUPITER CLUB – ÚNOR
Program kina najdete na www.jupiterclub.cz ● Prodej vstupenek pouze 
vždy hodinu před začátkem představení. ● Změna pro gra mu vyhrazena.

Pátek 17. dubna 2009 
KONCERT SKUPINY KAMELOT
Úterý 21. dubna 2009
…A VO TOM TO JE
Zábavný pořad s Ivanem Mládkem, Lenkou Plačkovou atd.
Středa 20. května 2009
KOŽÍŠEK JE JAKO HRON
Zábavná kouzelnická show s Pavlem Kožíškem doplněná zpěvem v podání 
Vladimíra Hrona.
Změna programu vyhrazena.                                      -zh-

Cena permanentky 800, 750 a 700 Kč.
Prodej permanentek zahájen.
Telefon 566 523 243, 566 524 572
nebo programové oddělení JC.

24. února 2009 v 19.30 hodin
Divadelní společnost Jana Hru-
šínského

Uprostřed jediné 
noci se hrou náho-
dy zcela změní ži-
voty trojice hrdinů 
příběhu a odhalí 
se jejich skrytá ta-
jemství.
Hrají: Jan Révai, 
Tereza Kostková/
Eva Kodešová , 
Ondřej Kavan, Ivo 
Kubečka/René 
Přibyl
Jednotlivé vstupné: 240 Kč                        www.divadlopodpalmovkou.cz

14. dubna 2009 v 19.30 hodin
Agentura Jaroslavy Svobodové

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

květen 2009
AP-PROSPER

Úspěšná hra se odehrá-
vá v luxusním bytě, kde 
žije Stephanie Nillsová 
se svou matkou Grace. 
Emancipovaná, velmi 
bohatá Stephanie odejde 
od firmy, kde pracova-
la, protože si v poslední 
chvíli uvědomila, že ji pro 
samotnou práci a kariéru 
nezbyl čas na soukromý 
život.
Hrají: Kateřina Brožová, 
Dana Syslová, Aleš Pro-
cházka, Miroslav Mejz-
lík/Jan Meduna, Richard 
Trsťan
Jednotlivé vstupné: 
240 Kč 
www.divadlopalace.cz 
Změna vyhrazena!

Pátek 27. března 2009 v 19.30 hodin, velký sál JC

(Petr Spálený se skup. New Apollo Band a Miluše Voborníková)
Vstupné: v předprodeji 230 Kč, na místě 280 Kč

Rezervace a prodej na tel. čísle 566 523 243, 566 524 572 nebo 
na programovém oddělení JC.

Rezervované vstupenky je nutno vyzvednout do 6. března 2009!
Nevyzvednuté vstupenky budou dány zpět do prodeje!

Novinka v Jupiter clubu
Od letošního roku zavádíme v Jupiter clubu nový sys-
tém prodeje vstupenek na kulturní pořady. U každého 
pořadu bude oznámeno datum, do kterého bude nutno 
si vstupenky vyzvednout. Nevyzvednuté vstupenky budou dány zpět 
do prodeje. K tomuto kroku jsme nuceni přistoupit z těchto důvodů:
1. rezervované vstupenky zůstanou nevyzvednuté, přitom by volná 

místa mohli obsadit náhradníci 
2. u některých pořadů máme možnost je pro malý zájem zrušit
Děkujeme za pochopení.                                                               -zh-

Jupiter club, s. r. o. Velké Meziříčí
pořádá

K poslechu a tanci hraje skupina M. E. Š.
Sobota 28. února 2009 od 20 hodin, velký sál Jupiter clubu.

Vstupné 100 Kč včetně místenky.
Rezervace míst a prodej vstupenek na programovém oddělení JC

nebo na tel. čísle 566 524 572.

Komedie v režii Jana Hřebejka o ži-
votě a o schopnosti umět žít.
Hrají: Jan Tříska, Jan Kačer, Jan 
Hrušínský
Jednotlivé vstupné: 240 Kč
www.csfd.cz

3. března 2009 v 19.30 hodin
Divadelní agentura Sophia Art

Jupiter club, s. r. o. uvede
v sobotu 18. dubna 2009 v 19.30 hodin ve velkém sále Jupiter clubu

koncert skupiny

Jupiter club, s. r. o. uvede

Sobota 23. května 
2009 v 19.30 hodin, 
velký sál JC.

Vstupné v předpro-
deji 350 Kč, na místě 
430 Kč.
Rezervované vstu-
penky je nutno si 
v y z v e d n o u t  d o 
20. března 2009!
Nevyzvednuté vstu-
penky budou dány 
zpět do prodeje!
Rezervace a prodej 
vstupenek na tel. 
čísle 566 523 243, 
566 524 572 nebo na 
programovém oddě-
lení JC.

*
Změna programu 
vyhrazena!

Rezervace vstupenek není, pouze přímý prodej.
Koncert je na stání.

Vstupenky zakoupené do 19. března 250 Kč, od 20. března 350 Kč.
Informace na tel. čísle 566 523 243, 566 524 572, www.jupiterclub.cz.

Zakoupené vstupenky nelze vrátit!
Změna programu vyhrazena!

Středa 11. v 19.30 hodin
HLÍDAČ Č. 47
Příběh lásky a vášně.
Scénář k fi lmu je poslední scénáristická práce známého televizního autora 
Eduarda Vernera, který zemřel v roce 2003. Josef Douša je železniční 
hlídač, který jednoho dne zachrání mladého muže před skokem pod vlak. 
Zachráněný muž se ovšem po incidentu zamiluje do Doušovy manželky. 
K tomu všemu ztrácí hlídač Douša načas sluch. Ačkoliv se mu sluch za 
určitý čas vrátí, předstírá Douša i nadále svoji hluchotu, aby zjistil, co si 
o něm, i o tušeném vztahu jeho ženy k Ferdovi lidé říkají za jeho zády… 
Režie F. Renč. Hrají V. Dlouhý, K. Roden, L. Siposová, V. Jiráček. Drama 
ČR. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 72, 74 Kč 108 minut
Pátek 13. v 19.30 hodin
TAJEMSTVÍ PRSTENU
Válka je rozdělila, ale život se nedá zastavit…
Píše se rok 1991. Do kostela kdesi na americkém středozápadě se trousí 
smuteční hosté. Marie se třesoucím hlasem loučí se svým otcem, jehož 
památku přišli uctít váleční veteráni a další přátelé. Na lavičce před koste-
lem sedí Ethel, stále krásná žena, která se ale se svým zesnulým manželem 
Chuckem loučí po svém. Chucka nikdy doopravdy nemilovala, její srdce 
patřilo Teddymu, jinému vojákovi, jehož osud zůstal obestřen tajemstvím. 
Děj fi lmu nás zavádí do doby druhé světové války, kdy se tři mladí Ameri-
čané – Jack, Teddy a Chuck – rozhodnou dobrovolně narukovat do války. 
Spojuje je blízké přátelství a dívka jménem Ethel, do které jsou všichni tři 
zamilovaní a střídavě se ucházejí o její přízeň. Své srdce tenkrát dala Ted-
dymu, ten se ale z války už nevrátil a Ethel se uzavírá před světem a později 
i před svým novým manželem Chuckem i dcerou Marií a Jackem, posledním 
žijícím „členem“ staré party… Mezitím se v irském Belfastu mladík Jimmy 
seznámí se starým hasičem Michaelem, který se pokouší najít trosky letadla, 
jehož havárie byl za války svědkem. Hledání je zavede až na místo, odkud 
IRA organizuje své teroristické útoky, a tak, když zde později Jimmy najde 
zahrabané lidské tělo, mají o jeho služby, nebo spíš o jeho mlčení, zájem 
nejen Britové, ale i IRA. Jimmy ale najde ještě něco daleko zajímavějšího – 
zlatý prsten, na kterém je napsáno jméno Ethel… Milostné, válečné drama 
Velké Británie, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 63, 65 Kč 117 minut
Sobota 14. v 19.30 hodin
DOKAŽ TO!
Slyšíš hudbu. Cítíš rytmus… Plány se mění. Sny zůstávají. Dokážete 
se postavit svým obavám?
Mladá Lauryn pomáhá po předčasné smrti svých rodičů bratrovi Joelovi 
s provozem autoservisu, kterou jejich rodina provozovala. Současně ale 
trénuje na zkoušky do taneční školy v Chicagu. Když je ale na zkoušce 
odmítnuta, nedokáže se vrátit zpátky domů. Dana, se kterou se seznámí, 
jí nabídne možnost ubytování a sežene jí práci účetní v místním tanečním 
klubu. Jednoho dne po zavření klubu nedokáže Lauryn odolat pokušení 
a zkusí si zatančit na prázdném podiu. Místní DJ Russ ji při tanci uvidí 
a zjistí, že je dost dobrá. Zanedlouho se mu podaří prosadit, aby Lauryn 
dostala šanci naostro, ta po krátkém zaváhání souhlasí. Cesta za sny ale 
obvykle nebývá tak jednoduchá… Režie D. Grant. Hudební, taneční fi lm 
USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný.
Vstupné: 62, 64 Kč 90 minut
Pátek 20., sobota 21. v 19.30 hodin
AUSTRÁLIE
Anglická aristokratka Lady Sarah Ashley žije svůj život v prostředí 
povrchní dokonalosti. Manželství bez lásky a dětí ji připravilo o víru ve 
vše, co kdy mělo smysl. Její tvrdohlavost ji dohání k cestě na druhý konec 
světa: z Londýna odjíždí do zastrčeného Darwinu uprostřed Austrálie, aby 
zde konečně usvědčila svého muže z nevěry. Záminkou pro její cestu se 
stává záchrana velké farmy Faraway Downs, kterou v Austrálii zdědila, 
a která je na pokraji bankrotu. Jediným způsobem, jak zabránit zániku 
farmy, je přehnat stádo patnácti set koní drsným středozemím až na 
druhý konec Austrálie. Tento téměř neuskutečnitelný plán může Sarah 
podniknout jedině s pomocí místního chovatele dobytka Drovera. Ten 
se stává jejím průvodcem. Drover je stejně drsný a nevychovaný, jako je 
Sarah kultivovaná a uhlazená. Ale je také stejně vášnivý, jako je Sarah 
chladná… Sarah se nečekaně stane opatrovnicí malého sirotka Nullah. Na 
své cestě také zažijí děsivé bombardování. Vlivem mocné a krásné aus-
tralské krajiny a díky vztahu s malým Nullahem Sarah postupně nachází 
samu sebe a mění se v ženu, kterou vždy chtěla být. Její problematický 
vztah k Droverovi se mění ve váhavý respekt, obdiv a nakonec v lásku. 
Režie B. Luhrmann. V hlavní roli N. Kidmanová, H. Jackman, B. Brown. 
Drama USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný.
Vstupné: 68, 70 Kč 165 minut
Středa 25. v 19.30 hodin
VÝMĚNA
Los Angeles, březen 1928. Je svěží sobotní ráno a v útulném domku na před-
městí se svobodná matka Christine Collins před odchodem do práce loučí se 
svým devítiletým synem Walterem. Netuší, že ho možná vidí naposledy. Po 
návratu z práce totiž čelí asi největší noční můře každého rodiče – zmizení 
dítěte. Navzdory usilovnému pátrání státních orgánů se nepodaří zachytit 
jedinou stopu ztraceného chlapce. Uběhne pět měsíců a najednou, jako blesk 
z čistého nebe, udeří šťastná novina. Walter se našel a losangeleská policie, 
která si potřebuje napravit pošramocenou pověst, zaviněnou četnými skan-
dály, ho s velkou pompou před zraky novinářů předává přešťastné matce. 
Moment nadšení záhy vystřídá další vlna zoufalství. Nalezený chlapec… 
Režie C. Eastwood. V hlavní roli A. Jolieová, G. Griffi th, J. Devereauxová. 
Drama USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 63, 65 Kč 142 minut
Čtvrtek 26. v 19 hodin Filmový klub
RENÉ
Ryze dokumentární fi lm se syrovou autentičností vypráví těžko 
uvěřitelný příběh Reného, který byl od sedmnácti let sledován fi lmovou ka-
merou na své cestě mezi vězeními a krátkými pobyty na svobodě. Kamera 
ho v roce 2008 opouští v jeho sedmatřiceti letech, tedy přesně o dvacet let 
později, jako nemocného člověka, muže stále se pohybujícího na hraně zá-
kona, který napsal a publikoval dvě knihy. Tento časosběrný dokument byl 
oceněn cenou pro nejlepší dokument v Evropě. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 45, 75 Kč 85 minut

koncert
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Vzpomínky

Oznámení

 den datum název plesu hudba
sobota 14. 2. STUDENTSKÝ PLES M.E.Š., F.BOX
sobota 21. 2. SPORTOVNÍ PLES M.E.Š. 
pátek  6. 3. CHARITATIVNÍ PLES M.E.Š.

Poznámka: Zpracováno ke dni 10. 12. 2008. Přehled bude průběžně dopl-
ňován. Změna vyhrazena!                                                         -prog. odd JC-

Sbor dobrovolných hasičů v Dolních Loučkách
si vás dovoluje pozvat
na XXX. ročník soutěže

o putovní pohár v požárním útoku, 15. února 2009 v 10 hodin na hasič-
ském cvičišti v Dolních Loučkách. 
Ve fi nále po základním kole bude soutěžit prvních pět družstev mužů 
o putovní pohár ministra vnitra ČR.            Milan Sojka, starosta sboru

TJ EFEKT KŘIŽANOV srdečně zve na

který se uskuteční v pátek 20. 2. 2009
v Katolickém domě v Křižanově.
K tanci hraje skupina ACCORT.

VLASTIVĚDNÁ A GENEALOGICKÁ SPOLEČNOST
Občanské sdružení při Jupiter clubu Velké Meziříčí

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

Datum P/B/V Předmět přednášky – besedy Kdo přednáší
17. 2. přednáška Svatojakubská cesta J. Michlíček + P. Pešek

24.2. přednáška Pracovní nasazení za protektorátu Josef Jaša  v Beckově továrně ve Velkém Meziříčí
 3. 3. přednáška Austrálie I. díl – Sydney  Libor Smejkal
10. 3. přednáška Austrálie II. díl – kontinent Radek Smejkal

17. 3. přednáška Slavnostní odhalení pamět. kamene Ing. Karel Hromek  zaniklé obce Urbanice
31. 3. přednáška Ostrůvek vzpomínek Karla Pokorná
 7. 4.  přednáška O Zubří zemi Dr. Jiří Šmíd
14. 4. přednáška Osobnosti Velkomeziříčska PhDr. Marie Ripperová
28. 4. přednáška Skotsko  Mgr. Tomáš Holzner
 5. 5. přednáška Květnové události ve fotografi ích Ing. Antonín Dvořák
12. 5. přednáška Současná Čína Ing. Jaroslav Pazdera
26. 5. přednáška Kulakové na Velkomeziříčsku Mgr. Martin Štindl, PhD.
 2. 6. přednáška Třebíčsko, krajina mnoha tváří Radovan Zejda
16. 6. přednáška Malíř Oldřich Blažíček Jitka Rousová
23. 6. přednáška Z cest po světě Mgr. Tomáš Fiala

Změna programu vyhrazena!                                www.vgsvm.estranky.cz

LOUTKOVÁ PŘEDSTAVENÍ
Sobota 14. 2. a 28. 2., malá scéna, 15 hodin

Loutkové divadlo pro rodiče a děti.
Vstupné: 30 Kč
Rezervace vstupenek na tel. č. 566 524 572,
programovém oddělení JC.

Jupiter club, s. r. o. Velké Meziříčí pořádá 
ve středu 25. března 2009 od 19.30 hodin 

ve velkém sále Jupiter clubu travesti show skupiny

LÉTO JE LÉTO.LÉTO JE LÉTO.
tentokrát s názvem

Rezervace míst na tel. 566 524 572, 566 523 243
nebo na programovém oddělení Jupiter clubu.

Vstupné: 220 Kč

Výstava
fotografi í
Aleše Tučka

Otevřeno denně

2. – 28. 2. 2009

Kavárna v pasáži IMCA

Nic víc Ti už nemůžeme dát,
jen kytičku na hrob,
pomodlit, zažnout svíčku
a vzpomínat.
Dne 13. 2. 2009 uplyne 3. smutné 
výročí, kdy nás navždy opustila 
naše maminka a babička, paní
Jarmila
Ochranová-Zelinková
ze Stránecké Zhoře.
Stále vzpomínají děti s rodinami.

Čas plyne a nevrátí co vzal.
Jen bolest v srdci zůstává dál.
Dne 16. 2. 2009 si s bolestí v srdci 
připomeneme 1. smutné výročí 
úmrtí naší milé maminky, paní 
Ludmily Pytnerové 
z Velkého Meziříčí.
Kdo jste ji měli rádi, vzpomeňte 
s námi. 

Děti s rodinami

Dětské středisko Březejc při ÚSP pro TPM Kociánka Brno, Jupiter club, 
s. r. o. Velké Meziříčí a Základní škola speciální a praktická škola Březejc 
vás srdečně zvou na 

Gymnázium Velké Meziříčí a JČMF pořádají
ve středu 18. února 2009 od 14.30 hodin
v učebně fyziky GVM

přednášku doc. Mgr. Tomáše Tyce, Ph.D.
z Přírodovědecké fakulty MU

Superanténa, neviditelný plášť
a černé díry realizované 
pomocí metamateriálů
V současné době jsme svědky bouřlivého rozvoje  fyziky metama-
teriálů, jejichž vlastnosti vycházejí ze složité mikrostruktury a které 
například v optice poskytují dříve netušené možnosti. V před-
nášce budou popsány některé zcela nedávno objevené aplikace 
metamateriálů jako superanténa, širokospektrální neviditelnost či 
experimenty s analogií černých děr v laboratoři a přednáška bude 
doplněna názornými experimenty, ilustrujícími probírané jevy.
Přednáška se koná při příležitosti otevření nově zařízené učebny 
fyziky na Gymnáziu Velké Meziříčí a lze ji doporučit i těm zájem-
cům, kteří nejsou zběhlí ve fyzice. Po přednášce je možno volně 
diskutovat při kávě a čaji.         RNDr. Aleš Trojánek, ředitel GVM 

který se koná v pátek 6. března 2009 od 20 hodin
ve velkém sále v Jupiter clubu.
Hudba: M.E.Š. Velké Meziříčí
Program: taneční vystoupení dětí ze ZŠ Rudíkov
 ukázka aerobicu dětí z Březejce
 bohatá tombola, dražba výrobků klientů DS Březejc
Prodej vstupenek na programovém oddělení Jupiter clubu od 8 do 16 
hodin, tel.: 566 524 572.
Tento projekt se uskuteční
s fi nanční podporou Fondu Vysočiny. 

Programové oddělení Jupiter clubu oznamuje, že čtvrté představení 
divadelní sezony 2008 – 2009 pro skupinu O (platí pouze pro před-
platné) se uskuteční ve středu 11. března 2009 
v 19 hodin

Jiří Suchý (muzikál), hudba: Jiří Šlitr a Ferdinand Havlík
Upraveno s přihlédnutím k pozdější fi lmové verzi.
Obrázky s písničkami nebo, chcete-li, scénické leporelo o klarinetech, 
které obohacují nácvik revue v kasárenských prostorách. Jedno z nejzná-
mější děl dnes již legendární dvojice, které si stále udržuje půvab osobitého 
humoru svých tvůrců. Hlavně je nutné, aby divák věřil na zázraky, pak 
se určitě nebude nudit. 
Vždyť jen si vzpomeňte na písničky jako byly:
Malá Babeta / Šla do světa / A krk za to dám / Že ta Babeta / Je popleta / 
Vždyť já zůstal sám – Ona asi netuší / Že mně sólo nesluší / A že bez ní se 
tu / Hloupě pletu / Chyťte tu Babetu ať je tu / Se mnou… Anebo: Tereza 
jedině Tereza / Měla by slyšet píseň mou / Ostatní prominou / Nestojím 
o jinou / Jen pro tu jedinou chci tady žít / A zpívat – Tereza jedině Tereza 
/ Je toho pravou příčinou / Že tady statečně / Hrdě a zbytečně / Do větru 
zpívám píseň svou…
Odjezd od Jupiter clubu v 18 hodin. Prosíme, přijďte včas! 

Oznamujeme všem přátelům a známým, že se v pátek 13. 2. 2009 v 9 hodin 
rozloučíme s panem
Josefem Zezulou
z Dolních Heřmanic, č. p. 16. 
Zemřel 6. 2. 2009 v LDN Mostiště.                                 Rodina Zezulova
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FOTBAL

SPORT TÉŽ NA STRANĚ 7.

NÁRODNÍ TURNAJ V BOCCIE

LYŽOVÁNÍ

HÁZENÁ

MĚSTSKÁ LIGA

HOKEJ

HOKEJ B
HHK VM B – SK Mostiště 3:1 
(0:1; 2:0; 1:0)
Rozhodčí: Kavina, Horký, Todorov. 
Branky: 37. min. Krča (Střecha), 
40. min. Křípal (Šlapal, Hrnčíř), 
60. min. Pelíšek (Peterka) – 6. 
min. Solař (Roessl). Vyloučení: 9:7 
navíc Homola 2+10 min. zákrok na 
hlavu a krk, Svoboda Josef 10 min. 
nesportovní chování; využití 1:0; 
oslabení 0:0
Střely na branku: 27:31. Sestava V. 
Meziříčí: Štourač (Komínek) – Stře-
cha, Hrnčíř – Kudláček M., Invald 
– Peterka R., Bradáč – Krča, Vrána, 
Křípal – Kudláček J., Šlapal, Malec 
– Tůma, Šmejkal, Šoukal – Pelíšek, 
Troščák, Navrátil R. Sestava SK 
Mostiště: Uhlíř (Prchal) – Simo-
nides, Krejčí Václav st., Toman, 
Svoboda Jiří, Solař, Roessl, Krejčí 
Vojtěch, Novák, Krejčí Václav ml., 
Svoboda Josef, Homola, Smejkal, 
Vidlák, Zahradníček, Slavík
V první třetině byli lepší hosté. 
Lépe kombinovali, akce domácích 
napadali hned v zárodku a tím se 
dostávali do šancí. Jako by na nich 
nebyla znát absence klíčových hráčů 
Freibauera, Syrového a Pokorného. 
Ke klidu jim pomohla rychlá bran-
ka v úvodu zápasu. Na domácích 
hokejistech byla patrná nervozita 
z důležitosti utkání. Hráli křečo-
vitě a přes obrannou hru hostí se 
nebyli schopni prosadit. Ve druhé 

HC Orlová – HHK VM 4:3 (1:1, 
1:1, 2:1)
Branky: 16. Škatula (Stránský, Stu-
dený), 35. Vydra (Kotásek, Škatula), 
51. Škatula (Grygar, Minařík), 54. 
Stránský (Minařík) – 2. Kadela E. 
(Burian, Jonáš), 32. Stráňovský 
(Burián, Jonáš), 51. Fila (Burián, 
Kadela R.). Sestava HHK Velké 
Meziříčí: Betinec (Chadim) – Ka-
dela R., Stráňovský, Vlašín, Konta, 
Hajas – Kunstmüller, Troščák, 
Sobotka – Burián, Nekvasil, Fila – 
Burian, Jonáš, Kadela E. Rozhodčí: 
Šiška – Velinský, Wesley. Vylouče-
ní: 11:8, navíc Nekvasil (HHK) 5 + 
OK. Využití: 0:2. Diváků: 600.
Ostatní výsledky 38. kola: Valašské 
Meziříčí – Šumperk 4:5 PP, Břeclav 
– Opava 6:2, Pelhřimov – Technika 
Brno 4:2, Vsetín – Šternberk 4:6, Nový 
Jičín – Přerov 2:1, Uničov – Žďár n. 
S. 5:1, Hodonín – Prostějov 6:1.
HHK VM – SHK Hodonín 2:10 
(0:2, 0:4, 2:4)
Branky: 53. Bula, 60. Burian (Bula, 
Hajas) – 6. Rapant M. (Zábranský, 
Hoza), 8. Jurásek (Kýhos), 23. Peš 
(Barták), 24. Zábranský (Šťastný, 
Rapant M.), 25. Peš (Barták), 34. 
Protivný, 42. Kýhos (Protivný, 
Komárek), 44. Průdek (Surový), 
47. Rapant M. (Zábranský), 57. 

Kýhos (Jurásek). Sestava HHK 
Velké Meziříčí: Betinec (24. Cha-
dim) – Střecha, Stráňovský, Vlašín, 
Konta, Hajas, Pálka, Kochánek 
– Kunstmüller, Troščák, Sobotka 
– Burián, Nekvasil, Fila – Burian, 
Dostál, Bula – Kadela E. Rozhodčí: 
Úlehla – Ježek, Plch. Vyloučení: 
10:9, navíc Hajas a Nekvasil (HHK) 
10 min. Využití: 0:5, v oslabení: 1:0. 
Diváků: 450.
Ostatní výsledky 37. kola: Šum-
perk – Orlová 3:2 SN, Opava – Va-
lašské Meziříčí 1:4, Technika Brno 
– Břeclav 4:2, Šternberk – Pelhři-
mov 8:2, Přerov – Vsetín 2:4, Žďár 
n. S. – Nový Jičín 3:2, Prostějov 
– Uničov 6:5 PP.                    -hhk-
Tabulka sk. Východ po 38. kolech:

II. liga ČSLH sk. Východ
1. HC Slovan Orlová 38 22 6 0 1 9 148:116 79
2. Salith Šumperk 38 23 2 0 4 9 152:89 77
3. HC Valašské Meziříčí 38 20 4 0 5 9 166:127 73
4. SHK Hodonín 38 19 6 0 3 10 149:109 72
5. HC Slezan Opava 38 19 3 0 5 11 146:113 68
6. VSK Technika Brno 38 18 3 0 1 16 141:135 61
7. VHK Vsetín 38 16 4 0 3 15 140:119 59
8. HC Uničov 38 17 2 0 4 15 145:139 59
9. HC TJ Šternberk 38 16 2 0 4 16 135:146 56
10. HC ZUBR Přerov 38 15 3 0 2 18 118:130 53
11. HC Nový Jičín 38 12 6 0 4 16 117:128 52
12. SKLH Žďár nad Sáz. 38 12 4 0 1 21 113:163 45
13. HK Prostějov 38 11 3 0 4 20 115:157 43
14. HC Břeclav 38 12 2 0 2 22 114:140 42
15. Spartak Pelhřimov 38 12 1 0 4 21 124:165 42
16. HHK Velké Meziříčí 38 7 2 0 6 23 103:150 31

třetině převzalo iniciativu HHK. 
Zvýšili důraz, zrychlili hru a začali 
mostišťské přečíslovat. Výsledkem 
byla využitá přesilovka a když se 
jim v závěru třetiny podařilo vstřelit 
rozdílový gól, byli rázem na koni. 
Třetí třetina byla bitvou o každý 
metr ledu. Hra se vyrovnala a hos-
tující mužstvo postupně přidávalo 
obrátky ve snaze o vyrovnávací gól. 
O dramatické situace nebyla nouze 
na obou stranách. Hrálo se tvrdě, 
ale korektně. Nakonec zápas dospěl 
až do power-play, kdy hosté v před-
poslední minutě odvolali gólmana. 
Šťastnější byli nakonec domácí. Vy-
hození z jejich vlastní třetiny šťastně 
doplachtilo do prázdné branky. Na-
pínavé utkání mělo všechny znaky 
derby a určitě splnilo očekávání více 
než 160 platících diváků.
Tento týden máme volno a hrajeme 
až další víkend s Křižanovem.
Výsledky dalších utkání: Řečice 
– Náměšť n. Osl. 6:10; V. Bíteš – 
Šerkovice 4:4; Nedvědice B – V. 
Bítýška 1:3                               -ht-

Tabulka po 16. kole
základní části OP:

1. Náměšť nad Oslavou 13 10 1 2 85:37 21
2. SK Mostiště 14 9 3 2 80:44 21
3. HC Veverská Bítýška 14 9 1 4 82:43 19
4. TJ Spartak Velká Bíteš B 14 9 1 4 72:65 19
5. HHK Velké Meziříčí B 15 8 2 5 71:43 18
6. TJ Řečice 15 7 1 7 93:103 15
7. TJ Šerkovice 14 2 2 10 63:102 6
8. HC Sokol Křižanov 14 2 1 11 56:114 5
9. HC Nedvědice B 13 1 0 12 25:76 2

Program na tento týden:
Středa 11. 2. 2009 HC Bobři Valašské Meziříčí – HHK Velké 
Meziříčí, utkání začíná v 18 hodin (ZS ve Valašském Meziříčí).
V NEDĚLI 15. 2. 2009 OD 17 HODIN DOMA PROTI BŘECLAVI.

Minulou středu se Veronika Čamko-
vá (foto vpravo) zúčastnila nejpres-
tižnějšího závodu v alpských disci-
plínách, který se u nás pořádá, a to 
Ski kritéria v Říčkách v Orlických 
horách. Na tento závod byla svazem 
lyžařů nominována jako jediná 
reprezentantka velkomeziříčského 
lyžování a vedla si skvěle.
Mezinárodní závody kategorie FIS 
se jely ve dvou disciplínách, a to sla-
lomu a obřím slalomu. Sešla se zde 
celá domácí špička a přijelo i mnoho 
soupeřů ze zahraničí. Veronika do-
sáhla životního úspěchu v sobotním 
slalomu, kde obsadila druhé místo 
v kategorii mladších žákyň a ne-
chala za sebou mnoho ostřílených 
evropských sjezdařek. Bohužel 
zdravotní obtíže jí nedovolily zú-
častnit se závodu v obřím slalomu, 

který je v po-
slední době 
její parádní 
disciplínou 
a ve kterém 
se jí podaři-
lo zvítězit ve 
třech posled-
ních republikových kláních.
Ty se jely v uplynulých dvou týd-
nech v Říčkách a Rokytnici nad 
Jizerou a po nich je Veronika na 
prvním místě žebříčku mladších 
žákyň.
Republikových závodů se zúčast-
nila též Karolína Bednářová, která 
si v Říčkách vyjela v kategorii st. 
žákyň 15. a v Rokytnici 8. místo.
Palce budeme všem našim závodní-
kům držet především tento týden, 
kdy se na Bílé v Beskydech jede mi-
strovství republiky a kde nás budou 
reprezentovat čtyři závodníci.     -jn-

Boccisté z celé ČR se utkali 
v Meziříčí

První kolo národního turnaje v boc-
cie proběhlo o víkendu 7. a 8. února 
tradičně ve Velkém Meziříčí. Do 
tělocvičny základní školy Školní 
se sjela čtyřicítka prvoligových 
boccistů z celé České republiky, aby 
bojovala o první body OZP Cupu 
2009. Kromě cenných bodů a diplo-
mů si vítězové odvezli ještě plyšové 
medvědy, kteří nahradili tradiční 
poháry. „My totiž máme medvěda 
ve svém znaku, proto taková cena,“ 
vysvětlila Monika Doskočilová 
z pořádající tělovýchovné jednoty 
Dětské středisko Březejc, která 
letos turnaj organizovala poprvé. 
Spolupořadatelem byl také Handi-
cap Sport Club Velké Meziříčí.
Konkurence byla veliká. Objevili se 
hráči až z Teplic, Olomouce, Horní 
Paky, Janských Lázní či z Prahy, ne-
chyběli samozřejmě ani zástupci TJ 
DS Březejc a HSC Velké Meziříčí. 
Zahrál si s nimi i Radek Procházka, 
bronzový boccista z paralympiády 
v Pekingu. Sportovci s centrální 
poruchou hybnosti soutěžili ve 
čtyřech zdravotních kategoriích 
BC1-4. V kategorii BC1 zvítězil 
Ivoš Smolík z HSC Velké Meziříčí. 
Druhá za ním byla Kateřina Tuří-
nová z TJ Nola Teplice a třetí Jan 
Urban z TJ Halma Zbůch. Do této 
kategorie patří hráči, kteří dokážou 

sami odhodit míč, ale nezvládnou si 
například nastavit vozík, proto mají 
asistenta. V kategorii BC2 zcela 
samostatných hráčů si zlato odvezl 
Michal Kořínek ze Spastic Sport 
Praha, stříbro vybojoval František 
Serbus, SC Jedličkův ústav Praha 
a bronz František Petrák, TJ Léčeb-
na Košumberk Luže. Kategorie BC3 
těch nejvíce postižených hráčů má 
vítězku Vladislavu Milkovou z SK 
Kociánka Brno. Ta porazila své ko-
legy ze stejného klubu Marka Dra-
honského i Hanu Teichmannovou. 
Tito hráči nemohou sami odhodit 
míč, používají rampu a tykadlo 
k odhození, přičemž jim pomáhá 
asistent. Konečně v poslední katego-
rii sportovců s poúrazovými stavy 
či degenerativním onemocněním 
BC4, kteří zvládají samostatný 
odhoz, zvítězil loňský medailista 
z paralympiády Radek Procházka 
z TJ Léčebna Košumberk Luže. 
Porazil tak druhého Petra Huba-
lovského ze Spastic Sport Praha 
a třetí Simonu Kadlecovou z SK 
Kociánka Brno.
Body, které si hráči z Velkého 
Meziříčí odvezli, se budou sčítat 
s dalšími ze tří pokračování poháru 
OZP Cup v Praze, Brně a Nové 
Pace. Nejlepší boccisté se v červnu 
zúčastní mistrovství Evropy v boc-
cie, jež je obdobou francouzské hry 
pétanque.        Martina Strnadová

V kategorii BC1 zvítězil Ivoš Smolík z HSC Velké Meziříčí (uprostřed). 
Ceny vítězům předával také starosta města František Bradáč.

Foto: Martina Strnadová
Děkujeme všem našim sponzorům, jimiž jsou kraj Vysočina, město 
Velké Meziříčí, Dětské středisko Březejc, motel Jestřábec Velké Me-
ziříčí, týdeník Velkomeziříčsko – mediální partner.

Monika Šlitrová, místopředsedkyně TJ DS Březejc

21. kolo
Extraliga

SK Building VM – Agromotor 
VM 3:4
Vrbka, Štěpánek, Peterka J. – Za-
choval 2, Kadela, Malý
SK Lavičky – Sanborn VM 2:8
Skryja, Turek – Novák 3, Fritz 2, 
Sysel, Pondělíček, Puffer
Horní Heřmanice – HC Bory 4:13
Mejzlík Z., Mejzlík J., Kutílek, 
Šilhan – Kabelka 3, Uhlíř 2, Pálka 
2, Pospíchal, Činčera, Pachl, Kabel-
ka P., Janda 2
NHÚ Balinka – SK Vídeň 3:3
Mucha J., Navrátil, Jelínek – Amb-
rož, Kadlec, Svoboda
Eurobagging VM – Březka Sta-
noviště 1:17
Tomek – Hladký 6, Ventruba 3, 
Burian Pe. 2, Burian Pa. 2, Kadaňka 
2, Budín, Smutný

Extraliga
 1. Technické služby VM  20 16 1  3 112:75  33
 2. HC Bory 21 15 1  5 137:61  31
 3. Agromotor VM 21 12 5  4 108:68  29
 4. Březka Stanoviště 21 13 2  6 129:74  28
 5. SK Omega VB 20 12 2  6 105:46  26
 6. Sanborn VM  21 11 4  6 107:98  26
 7. SK Lavičky 21 10 2  9  84:87  22
 8. Eurobagging VM  21  7 3 11  75:127 17

 9. Horní Heřmanice  21  5 3 13  95:127 13
10. SK Vídeň  21  3 4 14  57:99  10
11. NHÚ Balinka VM 21  3 3 15  58:125  9
12. SK Building VM 21  3 0 18  70:149  6
I. liga – 3. kolo nadstavbová část
skupina o postup (1.–5. místo)
Farma Měřín – Opel Dobrovolný 
VM 2:7
Blažek, Oulehla – Weber 2, Nedo-
ma, Šefčík, Báňa, Uchytil, Dohnal
HFC Dráhy VM – HC Lhotky 
1:2
Holub – Střecha Lad., Vídeňský
 1. HC Lhotky 3 2 0 1 10:14 4
 2. SK Afcon Kunšovec VM 1 1 0 0 10:4  2
 3. Opel Dobrovolný VM 1 1 0 0  7:2  2
 4. Farma Měřín 3 1 0 2  9:14 2
 5. HFC Dráhy VM 2 0 0 2  4.7  0

skupina o 6. – 10. místo
HC River VM – SPL Radostín 
n. Osl. 2:1
Ondráček, Pejchal – Váša
HC Pikárec – HC Tasov 2:4
Broža, Marek – Páral 2, Havliš, 
Švejda
 6. River VM 3 2 0 1  9:4  4
 7. HC Tasov 3 2 0 1 10:10 4
 8. Stránecká Zhoř 2 1 1 1  8:5  3
 9. SPL Radostín nad Osl. 2 0 1 1  3:4  1
10. HC Pikárec 2 0 0 2  2:9  0

-fan-

Příprava
FC VM – Zbýšov 2:0 (2:0)
Střelci: Berka, Průša. Rozhodčí 
Machát – Teplý, Myška. Hráno 
v úterý v 18 při umělém osvětlení 
a za husté mlhy.
FC VM – TKZ Polná 3:2 (0:1)
Střelci: Pokorný 2 (67., 83.), Průša 
(88. z p. k.). Rozhodčí E. Smejkal. 
Diváků 50. Sestava FC VM: Trnav-
ský – Fober (20. Z. Mucha), Klusák 
(46. Průša), P. Mucha – Hort, 
Pokorný, Berka (46. Dufek), Loup 
– Kratochvíl (46. Němec), Havlíček. 
Sestava hostů: Skočdopole (46. 
Mundok) – Šimek, Pártl, Mezera, 
Hlávka – Oberaiterr, Kovář, Holas, 
Gondek – Tlačbaba, Tomas, stří-
dali Frolda, Bahounek, Adamec, 
Fazekaš.
Náš tradiční soupeř v přípravných 
obdobích opět prokázal, že na Vel-
mez umí. Do utkání, ve kterém do-

mácí trenéři chtěli vyzkoušet systém 
4 – 4 – 2 vstoupila Polná nebojácně 
a do 10. minuty si vytvořila tři gólo-
vé šance, z nichž tu úvodní v 6. vyu-
žil Oberaiterr. Meziříčští se většinu 
první půle hledali a teprve v závěru 
svého soupeře několikrát přivedli do 
úzkých. V 50. prošel středem hřiště 
Němec, jeho střelu však zastavila 
tyč. Přestože Velmez už v těchto 
chvílích měl navrch, Tlačbaba po 
ojedinělé akci z p. k. vedení Polné 
zvýraznil. O dvě minuty nato se 
domácí konečně prosadili a Pokorný 
po centru Němce snížil. Závěr už 
jednoznačně patřil Velmezu, když 
nejprve Němec vyděsil Polenského 
gólmana bombou typu břevno – zem 
a následně opět Pokorný a Průša z p. 
k. výsledek otočili.
Ve středu 11. 2. by Velmez měl se-
hrát další tréninkové utkání za umě-
lého osvětlení v 18 hodin s celkem 
Jaroměřic a následně v sobotu 14. 2. 
ve 14 hodin s Bystřicí n. P.    -ber-

Turnaj mužů v házené
V neděli 1. 2. se v domácím pro-
středí v předsezonním turnaji 
představily oba týmy mužů.
Za účasti 6 družstev byly vytvořeny 
dvě základní skupiny. Hráči VM 
A se postupně utkali s týmem Ko-
lína, se kterým po vyrovnaném prů-
běhu utkání prohráli po vlastních 
chybách v závěru 26:28. V dalším 
zápase si domácí spravili střeleckou 
chuť s týmem Šaľy. Po nevídaném 
střeleckém koncertu našich spojek 
a výborně organizované obraně 
podporované skvěle chytajícím 
Davidem Stoklasou jsme v 18. mi-
nutě vedli již 13:0! Druhý poločas 
naši hráči v tempu polevili, hra se 
hodně kouskovala oboustrannými 
nepřesnostmi, zápas jsme nakonec 
vyhráli 29:19. A protože Šaľa ná-
sledně porazila Kolín, postoupilo 
naše áčko do dalších bojů z 1. místa 
díky skóre. Tým VM B, za střelec-
kého přispění odchovance Lukáše 
Horkého, dokázal potrápit hráče 
Havlíčkova Brodu. Druhý zápas 
prohrál i s favorizovanými Sokol-
nicemi. Po odehrání zápasů základ-

ních skupin zamotal organizátorům 
hlavu tým Havlíčkova Brodu (vítěz 
druhé skupiny), který pro zranění 
hráčů odstoupil z turnaje.
V utkání o čtvrté místo si Kolín 
poradil s naším béčkem. Áčko 
naproti tomu snadno přehrálo di-
vizní Sokolnice i na druhý pokus 
Šaľu. Stalo se tak zaslouženým 
vítězem turnaje. Tým áčka ještě 
v přípravě postupně sehraje turnaj 
v Ostravě-Polance a v Havlíčkově 
Brodě. Předvedená hra byla nejlepší 
pozvánkou na jarní část ligové 
soutěže! Foto a více informací na 
www.hazenavm.cz

Výsledky nadstavbové části 
turnaje

Finálová skupina:
VM A – TJ Sokol Sokolnice 
18:12
VM A – HC Rondis Šaľa 18:13
TJ Sokol Sokolnice – HC Rondis 
Šaľa 9:14
Utkání o 4. místo:
VM B – HC Kolín 18:25
Konečné pořadí turnaje: 1. VM A, 
2. HC Rondis Šaľa, 3. TJ Sokol 
Sokolnice, 4. HC Kolín, 5. VM B, 
6. TJ Havlíčkův Brod (po diskva-
lifi kaci)                                 -nav-

Foto: Martina Strnadová


