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Smrky u kostela 
se naklánějí

Dva obrovské smrky u kostela 
v Měříně ohrožují domek. Měřínští 
se proto rozhodli, že je skácí. Na 
jejich místo hodlají vysadit nové, 
vzrostlé.

Snad šedesátileté jehličnany se 
viditelně naklánějí, mohly by se 
třeba větrem vyvrátit a spadnout na 
dům vedle. Stromy přijede posoudit 
ještě odborná pracovnice z Havlíč-
kova Brodu. Konečné rozhodnutí 
však zůstává na vedení městysu, 
jemuž patří jak stromy, tak poze-
mek, kde rostou. „Raději je skácíme 
a vysadíme nové. Pokud hrozí škody 
na životech nebo majetkové, je to na 
nás,“ říká starosta Jiří Servít. Podle 
něj by bylo vhodné vybrat k vysa-
zení stromy vzrostlejší, alespoň 
třímetrové, aby prostranství kolem 
kostela uzavíraly.

Text a foto: Martina Strnadová

Velkomeziříčští letos postaví sedm nových dětských 
hřišť. Získali na ně dotace z Evropské unie, o čemž 
jsme psali již v minulém čísle našeho týdeníku. Cel-
kové náklady akce jsou předběžně vyčísleny na asi 
šest milionů osm set tisíc korun. Sedmdesátiprocentní 
dotace na akci tedy bude v částce čtyři miliony sedm 
set sedmdesát pět tisíc a něco přes dva miliony dá město 
z vlastních zdrojů.

Výstavbou sítě dětských hřišť se Velkomeziříčští 
začali zabývat již v loňském roce. Vedl je k tomu ne-
utěšený stav stávajících dětských plácků s pískovišti 
a někde i s pozůstatky různých houpaček či prolézaček, 
které jsou rozesety různě po městě. Je jich asi čtyřicet 
a vznikly vesměs v šedesátých až osmdesátých letech 
minulého století při výstavbě sídlišť. Dnes jsou povět-
šinou ve velmi špatném stavu. Navíc v místě došlo i ke 
generační výměně obyvatel. Tam, kde jsou dnes sou-
středěny mladé rodiny s malými dětmi, hřiště chybí. 
Přitom poptávka a zájem ze strany rodičů jsou velké.

Za evropské peníze postaví sedm hřišť

Občanský nebo 
řidičský průkaz, 
pas či registrační 
značku vozidla 
lze od ponděl í 
vyřídit v budově 
spořitelny na ná-
městí. Právě tam 
se totiž v uply-
nu lých  d ne ch 
přestěhovaly ně-
které agendy vel-
komeziříčského 
městského úřadu. 
Odbor dopravy 
z Obecníku a část 
správního odbo-
ru z radnice jsou 
občanům k dis-
pozici v nově zre-
konstruovaných 
prostorách nad 
spořitelnou, kam 
je samoz řejmě 
zajištěn bezbari-
érový přístup.

V  p r v n í m 
patře sídlí část 
správního odbo-
ru jako evidence 
obyvatel, mat-
rika, Czech PO-
INT, ověřování, 
přestupky, ob-
čanské průkazy 
a cestovní doklady. Další dvě patra 
patří odboru dopravy a silničního 
hospodářství. Ve druhém je ob-
čanům k dispozici registr vozidel 
a řidičů, silniční hospodářství a po-
kladna. Ve třetím patře lze vyřídit 
dopravní přestupky či navštívit 
zkušebního komisaře autoškoly. 
Pod střechou se také nachází cent-

Část správního odboru a doprava jsou ve spořitelně
Otevřeli nové prostory městského úřaduŠkoly Vysočiny se utkají v lyžování

Ski klub Velké Meziříčí pořádá dnes 18. 2. a příští středu 25. 2. sjez-
dařské závody škol kraje Vysočina. Začátek je vždy v 10 hodin a k do-
pravě na kopec můžete využít skibus.
Vítězná škola bude odměněna broušeným pohárem a předá jí ho ga-
rantka celé soutěže RNDr. Marie Kružíková, členka Rady kraje pro 
oblast školství. Závodit se bude i o individuální poháry místostarosty 
Velkého Meziříčí Josefa Komínka.

Pohár Vysočiny bude o víkendu
V sobotu 21. 2. a v neděli 22. 2. od 10.15 hodin proběhne na Fajťá-
ku úvodní série tradičního Poháru Vysočina. Závodu o pohár staros-
ty Velkého Meziříčí Františka Bradáče se může zúčastnit každý, i ro-
dinné týmy, a v jakémkoli věku.

Soutěžní klání zakončí zábava. 
Hledat se bude také poklad

Sobotní závody plynule navážou na výlet s kapelou Kozénka Band od 17 
hodin přímo na svahu Fajtova kopce. Tam na návštěvníky čeká bohatý 
program, v rámci něhož se mohou těšit například na sněžný skibar, kde 
nebude chybět občerstvení – mimo jiné grog, opékaná kýta nad ohněm, 
jitrnice či jelítka a další. Po loňském úspěchu je opět připravena tom-
bola, ale nyní si mohou přítomní zasoutěžit třeba při hledání pokladu 
ve sněhu. O další překvapení nebude podle sdělení pořadatelů rozhod-
ně nouze. (Blíže o akcích na straně 9 a 10.)                         -mrs, ivh-

V současné době je ve Velkém Meziříčí, v provozu 
jedno jediné dětské hřiště s moderním mobiliářem, kte-
ré je na Čermákově ulici od roku 2006. Letos k němu 
přibude sedm dalších v lokalitách ulic Nová, Čechova, 
Nad Jordánkem, Hliniště, Bezručova, Hornoměstská 
a Oslavická.

Místa vytipovala sportovní komise města na základě 
demografi ckého průzkumu. Vybrala lokality s největší 
koncentrací rodin s malými dětmi ve městě. „Hřiště 
budou navíc moci využívat základní a mateřské školy 
a školní družiny ve městě. Dále se na nich uskuteční nové 
akce pro děti a jejich rodiče,“ sdělila Zuzana Villertová, 
tajemnice sportovní komise. Na Oslavické ulici by mělo 
vzniknout hřiště největší, asi za tři a půl milionu korun. 
Další na Čechově ulici bude zhruba za osm set padesát ti-
síc a zbývajících pět hřišť bude každé v hodnotě asi čtyř 
set padesáti tisíc. Jejich součástí budou pískoviště, prolé-
začky, chaloupky a další různé moderní herní prvky, vše 
samozřejmě s osvědčením o bezpečnosti.    (Pokr. str. 2.)

rální serverovna městského úřadu.
Slavnostní otevření nových pro-

stor městského úřadu proběhlo 
v pátek 13. února ve 13 hodin za 
účasti představitelů města, pracov-
níků úřadu i hostů z kraje Vysočina. 
Starosta František Bradáč mimo 
jiné připomněl, proč vznikla potře-
ba nových prostor pro úřad. „Když 

se v roce 2003 stalo Velké Meziříčí 
pověřeným městem třetího stupně, 
byly na nás převedeny některé 
kompetence okresního úřadu. Při-
bylo tedy množství agend, jež jsme 
museli někam umístit. To řešení, 
které fungovalo až dosud, nebylo 
ideální. 

(Pokračování na straně 3.)

Zápis prvňáčků do tří základních 
škol v našem městě a dvou v míst-
ních částech (Lhotky, Mostiště) pro-
běhl v těchto dnech. V samotném 
Velkém Meziříčí se konal minulý 
pátek. Podle informací vedoucího 
odboru školství městského úřadu 
ve Velkém Meziříčí Pavla Stupky se 
zapsalo celkem 128 dětí. Kolik jich 
ale skutečně prvního září letošního 
roku usedne do lavic, v tuto chvílí 
ještě nelze přesně určit. Někteří 
rodiče totiž zcela jistě požádají 
o odklad školní docházky, před-
běžně jde o třiadvacet dětí. Ty by 
tedy nastoupily do první třídy až za 
rok. Počty se mohou v průběhu roku 
ale ještě změnit. Pokud by tomu tak 
nebylo, zasedlo by poprvé do lavic 
sto pět prvňáků. To by vydalo na 
pět tříd – jedna na Základní škole 
Sokolovská a po dvou na základních 
školách v Čechových sadech, na uli-
ci Oslavická a Školní. Do posledně 
jmenované školy se k pátečnímu 
zápisu dostavilo nejvíce zájemců, 
a to 54. Jak nám potvrdil ředitel 
zařízení Petr Blažek, o odklad po-
žádali rodiče třinácti dětí. O školu 
na Oslavické projevilo zájem dva-
ačtyřicet budoucích žáků prvních 
tříd a žádosti o odklad evidují dvě. 
Nejméně dětí se přišlo zapsat do 
Základní školy Sokolovská, a sice 
jedenatřicet. Jedno se ještě podle 
sdělení ředitele Petra Hladíka do-
staví k zápisu v náhradním termínu, 
čili jich bude celkem 32. Z tohoto 
počtu osm rodičů písemně požádalo 
o odklad školní docházky. „Pokud 
tyto žádosti doporučí rodičům 
i poradenské zařízení a pediatr 
a nebudou již další dodatečné od-
klady, budeme mít jednu první třídu 
se čtyřiadvaceti žáky,“ potvrdil P. 
Hladík.

Podle ředitelky malotřídky ve 
Lhotkách Evy Součkové přišly k zá-
pisu čtyři děti a ředitelka mostišťské 
základní školy Jitka Hublová pro 
náš týdeník uvedla, že do jejich za-
řízení se k zápisu dostavilo celkem 
17 dětí. Obě nevyloučily odklady, 
například v Mostištích mají tyto 
žádosti tři.

Město Velké Meziříčí je zřizo-
vatelem pěti základních škol – ZŠ 
Sokolovská, ZŠ Oslavická, ZŠ 
Školní, ZŠ Mostiště a ZŠ Lhot-
ky. Zřizovatelem Základní školy 
a Praktické školy Velké Meziříčí 

je Kraj Vysočina. Tam se podle 
slov ředitele Josefa Prokopa neza-
psal žádný žák. „K nám jsou žáci 
zařazováni v průběhu celého roku 
na základě doporučení školského 
poradenského zařízení a žádosti 
rodičů,“ upřesnil J. Prokop.

Rodiče mohou vybrat svému dítěti 
školu podle spádového obvodu jejich 
trvalého pobytu, nebo zjištěných 
referencí na jimi vybranou školu. 
Ovšem v tomhle případě je už roz-
hodnutí o přijetí na řediteli s přihléd-
nutím ke kapacitě, kterou škola má. 
(Dále čtěte na str. 2.)      Iva Horká

Budoucí prvňáčci se zapsali

Jeden z budoucích prvňáčků, téměř sedmiletý Míša, ukázal svoje dovednos-
ti paní učitelce v budově na Komenského ulici.                         Foto: Iva Horká

Řidiči, pozor!
Sněhová nadílka v těchto dnech 
komplikuje život především ři-
dičům. I přesto, že silničáři ma-
jí plné ruce práce a snaží se sníh 
odklízet, kolize se nevyhnuly 
ani našemu městu. Řidiči by se 
tedy měli mít na pozoru a jezdit 
opatrně. Včera k situaci na silni-
cích vydal krajský úřad tiskovou 
zprávu, v níž  doporučil všem 
řidičům kamionů a nákladních 
aut, aby ve vyšších polohách 
kraje zejména na Žďársku a Pel-
hřimovsku nesjížděli na silnice 
nižších tříd. „Vzhledem k trva-
jícímu sněžení jsou silnice udr-
žovány pouze pluhováním a leží 
na nich vrstva uježděného nebo 
rozbředlého sněhu. V tuto chvíli 
nejsou komunikace nižších tříd 
pro jízdu nákladních automobi-
lů vhodné a bezpečné,“ uvedla 
E. Neuwirthová z krajského úřa-
du.                                     

-ivh-

Starosta František Bradáč (vpravo) provází moderními prostorami městského úřadu v bu-
dově spořitelny ředitele krajského úřadu Zdeňka Kadlece (uprostřed) a krajského radního 
Zdeňka Ryšavého.                                                                         Foto: Martina Strnadová

Hvězdné obsazení
v čele s Janem Třískou 

přijede
do Jupiter clubu
Hned čtyři nositelé jména Jan se podílejí na divadelní 
hře, kterou mohou zdejší obyvatelé zhlédnout 24. úno-
ra ve velkomeziříčském Jupiter clubu. S komedií pod 
režijním vedením Jana Hřebejka k nám zavítají herec-
ká hvězda Jan Tříska a jeho kolegové Jan Kačer s Ja-
nem Hrušínským.
Nenechte si tento Kumšt ujít! Vstupenky na představe-
ní jsou stále ještě v prodeji na programovém oddělení 
Jupiter clubu (tel.: 566 523 243).
Více čtěte na straně 8.         -ivh- reprofoto VMsko
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Zprávy z jednání Rady města z 11. 2. 2009
 1. Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na 

zřízení věcného břemene ve prospěch E.ON Česká republika, s. r. o. 
a k tíži, města – vlastníka pozemku parc. č. 3306 v k. ú. Velké Mezi-
říčí, do něhož bude uloženo nové kabelové vedení NN s právem pro-
vozování, údržby a oprav na dobu určitou po dobu trvání této stavby.

 2. Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na 
zřízení věcného břemene ve prospěch E.ON Česká republika, s. r. o. 
a k tíži města – vlastníka pozemku parc. č. 5836/2 v k. ú. Velké Meziří-
čí, do něhož bude uložena přeložka kabelu VN s právem provozování, 
údržby a oprav na dobu určitou po dobu trvání této stavby.

 3. Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o právech a povinnostech 
spojených se vstupem na pozemky města na ul. Skřivanova a U Světlé 
mezi městem a Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko za účelem 
provedení rekonstrukce kanalizace. Dotčenými pozemky budou parc. 
č. 2832/1, 2833, 2850/1 a 2833 v k. ú. Velké Meziříčí.
 4. a) Rada města schválila obsazení městských bytů dle
 návrhu bytové komise.

 b) Rada města odsouhlasila, že jakékoliv stavební úpravy v měst-
ských bytech musí být projednány s vlastníkem bytu – tj. 
s Městskou správou bytů. Úpravy, které budou nájemníkem 
provedeny, při předávání bytu nebudou kompenzovány.

 5. Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových 
prostor na ulici Kostelní 1900/1 ve Velkém Meziříčí Jarmile Dobro-
volné, obchodní zástupkyni Allianz pojišťovny a. s. za účelem zřízení 
pojišťovací kanceláře.

 6. Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových 
prostor s fi rmou Demonta-elektro, s. r. o., za účelem skladování 
materiálu v hale nového areálu technických služeb na ulici Karlov 
1394/54, Velké Meziříčí o ploše 50 m2.

 7. Rada města schválila ponechat výši nájemného v nebytových pro-
storách včetně nájemného organizací zřízených městem na období 
1. 4. 2009 až 31. 3. 2010 ve stejné výši jako nájemné za období 1. 4. 
2008 až 31. 3. 2009.

 8. Rada města souhlasila s ukončením nájemní smlouvy garáže v domě 
na ulici Nad Sv. Josefem 238/1, 594 01 Velké Meziříčí k 30. 4. 2009 
a s uzavřením nájemní smlouvy předmětné garáže s novými nájemníky.

 9. Rada města souhlasila s prodloužením nájemní smlouvy s nájemcem 
na ul. Uhřínovská a na ul. Školní, Velké Meziříčí.

10. Rada města souhlasila s instalací datové sítě pro příjem a šíření bez-
drátového internetu v domě na ulici Čermákova 1927/4 ve Velkém 
Meziříčí. Rada města souhlasí s instalací stožáru ve střeše a WiFi 
zařízení pro příjem a šíření bezdrátového internetu v domě na ulici 
Čermákova 2012/51 ve Velkém Meziříčí

11. Rada města schválila na základě ust. § 5 odst. 1 písmo f) zák. č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění poz-
dějších předpisů a v souladu s nař. vl. č. 173/2006 Sb., o zásadách 
stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle 
zákona o svobodném přístupu k informacím Sazebník úhrad za 
poskytování informací.

12. Rada města schválila následující rozpočtová opatření:
a) Zdroj: 21 tis. Kč – § 6409 rezerva m. č. Olší nad Oslavou
 Rozdělení: 21 tis. Kč – § 5512 zakoupení hasičského automobilu 
     AVIA pro zásahovou jednotku m. č. Olší 
     nad Oslavou
b) Zdroj: 5 tis. Kč – § 6409 rezerva na dotace a dary
 Rozdělení: 5 tis. Kč – § 3316 dotace pro Okresní hospodářskou 
     komoru Žďár nad Sázavou se sídlem 
     Žďár nad Sázavou
 Účel:   vydání publikace Vysočina pohostinná, 
     možnosti ubytování a stravování v regionu

Ing. František Bradáč (Pokračování příště)

Rekonstrukce a rozšíření denní-
ho stacionáře Nesa na Čechově ulici 
ve Velkém Meziříčí začne letos. 
Oblastní charita Žďár nad Sázavou 
na plánovaný projekt za zhruba dva-
cet milionů korun získala evropské 
dotace ve výši více než třinácti a půl 
milionu. „Třicetiprocentní podíl 
budeme muset zajistit z vlastních 
zdrojů. Zatím neupřesněnou část-
ku nám poskytne kraj Vysočina, 
využijeme i část výtěžku z letošní 
tříkrálové sbírky. Něco nám přislí-
bilo město Velké Meziříčí,“ infor-
movala ředitelka žďárské charity 
Jana Zelená. „Zavázali jsme se, že 
se budeme na akci podílet dvěma 
miliony korun,“ potvrdil starosta 
František Bradáč.

Budovu na Čechově ulici sta-
cionář v minulosti sdílel společně 
se základní školou a praktickou 
školou. Ta se odstěhovala vloni 
na podzim do nových prostor nad 
jídelnou na Poštovní ulici.

Nesa tak má nyní k dispozici 
celý objekt. V současné době je 
jeho kapacita naplněna, když po-
skytuje služby dvanácti uživatelům 
z Velkého Meziříčí a okolí. Přitom 

žadatelů o jeho služby stále přibývá. 
Po rekonstrukci jej bude moci vyu-
žívat až pětadvacet klientů.

„V současné době připravujeme 
výběrové řízení na zhotovitele 
projektu. Během března se pře-
stěhujeme do náhradních prostor, 
jež nám poskytnou sociální služby 
města. Pak začne rekonstrukce. Ta 
by měla být v lednu 2010 hotova,“ 
upřesnila Jana Zelená výhled na 
další měsíce. Zrekonstruované 
a větší prostory přinesou klientům 
více komfortnějších služeb. Získají 
nové pracovní dílny, rehabilitační 
a relaxační místnosti vyhovující 
hygienickým podmínkám. Také 
personálu přibude nové zázemí.

Denní stacionář Nesa slouží 
osobám se středně těžkou až těžkou 
mentální retardací a kombinova-
nými vadami ve věku od deseti do 
jedenačtyřiceti let. Cílem služeb 
stacionáře je zabezpečení základ-
ních životních potřeb uživatelů, 
jejich vedení k získání sebeobsluž-
ných návyků a pracovních doved-
ností a nabídka aktivního trávení 
volného času.

Martina Strnadová

Získali peníze
na rozšíření stacionáře

Celkově za školy poč. dětí poč. dětí, které počet otevřených rozdělení tříd  Lhotky Mostiště
          šk. rok u zápisu  nast. do 1. tř. tříd na školy

2000–2001 160 118 6 (1. ZŠ – 3) 13 10 29 27
    (2. ZŠ – 3)
2001–2002 155 126 6 (1. ZŠ – 4) 10 9 17 15
    (2. ZŠ – 2)
2002–2003 150 123 6 (1. ZŠ – 3) 5 3 18 16
    (2. ZŠ – 3)
2003–2004 134 114 6 (1. ZŠ – 2) 10 9 21 21
    (2. ZŠ – 2)
    (3. ZŠ – 2)
2004–2005 138 111 6 (1. ZŠ – 2) 4 3 23 21
    (2. ZŠ – 2)
    (3. ZŠ – 2)
2005–2006 105 87 4 (1. ZŠ – 1) 5 3 16 14
    (2. ZŠ – 1)
    (3. ZŠ – 2)
2006–2007 132 103 4 (1. ZŠ – 1) 9 8 24 19
    (2. ZŠ – 1)
    (3. ZŠ – 2)
2007–2008 126 107 5 (1. ZŠ – 1) 5 4 16 14
    (2. ZŠ – 2)
    (3. ZŠ – 2)
2008–2009 113 93 5 (1. ZŠ – 1) 3 2 13 13
    (2. ZŠ – 2)
    (3. ZŠ – 2)
2009–2010 128 asi 105 asi 5 (1. ZŠ – 1) 4  17
    (2. ZŠ – 2)  
    (3. ZŠ – 2)  

Dovolujeme si upozornit na to, že 
se blíží období podávání daňových 
přiznání k dani z příjmu fyzických 
osob. V letošním roce bude končit 
lhůta pro podání daňových přiznání 
v úterý 31. března.

Na fi nančním úřadu ve Velkém 
Meziříčí budou od 9. března rozší-
řeny úřední hodiny pro veřejnost na 
všechny pracovní dny, a to
9. 3. – 20. 3. 2009 podatelna, 
přejímka daňových přiznání, 
poskytování informací:
pondělí, středa 8.00 – 17.00,
úterý, čtvrtek, pátek 8.00 – 15.00,
pokladna
pondělí, středa 8.00 – 16.00,
pátek 8.00 – 13.00,
25. 3. – 31. 3. 2009 podatelna, pře-
jímka daňových přiznání, posky-
tování informací i pokladna
denně v pracovní dny 8.00 – 18.00.

Stejně jako v loňském roce budou 
v rámci zlepšování služeb České 
daňové správy zaměstnanci fi nanč-
ního úřadu poskytovat ve dnech 18. 
března a 25. března 2009 službu 
pro občany Velké Bíteše a okolních 
obcí v zasedací místnosti městského 
úřadu ve Velké Bíteši, a to v době od 
12 do 17 hodin. V rámci této služby 
budou poskytovat základní informa-
ce k vyplnění daňových přiznání, 
zajistí převzetí daňových přiznání, 
provedou kontrolu jejich formální 
správnosti a případně odpoví na 
dotazy k novému způsobu zdaňo-
vání příjmů fyzických osob podá-

vajících daňové přiznání i majících 
příjmy pouze ze závislé činnosti.

Tiskopisy daňových přiznání jsou 
k dispozici (od 16. února) na podatel-
ně městského úřadu ve Velké Bíteši.

Současně si dovolujeme upozornit 
na využití nezpoplatněných daňo-
vých složenek k placení daní, které 
jsou k dispozici na všech poštách. 
Tyto složenky musí každý poplatník 
řádně vyplnit. Daňové složenky pro 
placení daně z nemovitostí obdrží 
všichni poplatníci poštou do svého 
bydliště v průběhu měsíce května 
tak, aby mohli provést úhradu nej-
později v pondělí 1. června 2009. 
Složenky budou vyplněny tiskem 
včetně výše daně, nebo zálohy v pří-
padě daňové povinnosti vyšší než 
5 000 Kč. Složenku obdrží i poplat-
níci, kteří již v mezidobí (před ter-
mínem) daň uhradili. V tom případě 
jim bude složenka sloužit pro kontro-
lu, případně k doplacení rozdílu, po-
kud provedli úhradu nižší. Daňové 
složenky k dani z nemovitostí budou 
opět zpracovávány a rozesílány 
centrálně ministerstvem financí 
a poplatníkům, kteří mají nemovi-
tosti v působnosti více správců daně 
v rámci jednoho fi nančního ředitel-
ství budou v jedné obálce doručeny 
složenky pro všechny tyto správce. 
Pokud má poplatník nemovitosti 
v působnosti více fi nančních ředi-
telství, obdrží složenky obdobně, ale 
v obálce zvlášť za každé fi nanční ře-
ditelství.  Ing. Karel Štourač, ředitel

Poradí ženám v ohrožení
Kopretina – centrum pro rodiče s dětmi, která spadá pod Oblastní 

charitu Žďár nad Sázavou, nabízí novou službu, která je určená ženám 
a dívkám, které se ocitly v ohrožení života (např. v podobě domácího 
násilí, poruch příjmu potravy apod.) nebo v nepříznivé životní situaci. 
Právě jim Kopretina nabízí v podobě PORADNY PRO ŽENY A DÍVKY 
poradenství zejména v intimních oblastech života ženy, a to především 
v otázkách plánovaní rodičovství, předcházení nechtěnému těhotenství, 
regulace početí, antikoncepce a jejího mechanismu, potratu a s ním 
související postabortivním syndromem, partnerskými vztahy, krize 
v manželství, zdravého životní stylu apod. Toto vše však pomocí zásad 
křesťanské etiky a morálky, jejichž dodržování tvoří i základní poslání 
Oblastní charity.

„Mezi další služby, které Poradna poskytuje patří základní sociální 
poradenství a sociální výpomoc nastávajícím či stávajícím matkám 
v sociální a materiální tísni. Například možnost darování kojeneckého 
a batolecího použitého oblečení, zapůjčení dětské postýlky, kočárku aj., 
bezplatné půjčování literatury a videokazet k výše uvedeným tématům, 
kontaktní poradenství v podobě zprostředkování odborné pomoci a slu-
žeb, doprovod uživatelek služby při jednání s úřady, osvěta, přednášky 
a preventivní programy v rámci zařízení Kopretiny – centra pro rodiče 
s dětmi,“ řekla Zdenka Šrámková, vedoucí Kopretiny.

Pracovnici poradny lze kontaktovat každé pondělí v kanceláři na poli-
klinice ve Žďáře nad Sázavou. V Bystřici nad Pernštejnem na Hornické 
ulici 643, kde je i sídlo pobočky Kopretina, každou lichou středu od 9 do 
12 hodin, a stejně tak každou sudou středu od 9 do 12 hodin na pobočce 
Kopretiny ve Velkém Meziříčí na Ostrůvku 288/2.

Kontakt na pracovníka poradny: Hana Jelínková, mob.: 731 646 777, 
e-mail: kopretina.zdar@caritas.cz                                      Lenka Judová

Oblastní charita Žďár nad Sázavou
KOPRETINA, centrum pro rodiče s dětmi
ve Velkém Meziříčí, Ostrůvek 288/2 pořádá

Dětskou burzu 2009.
Začneme přijímat věci na jarní burzu. Noste, prosíme, jen jarní 

a letní boty a oblečení. Větší věci (kočárky, autosedačky, hračky apod.) 
vyfoťte. Fotky s vaším jménem a telefonním číslem vyvěsíme na ná-
stěnku. Oblečení přineste označené cenou – nejlépe s lepicím štítkem 
a špendlíkem.
Příjem věcí k prodeji: 23. 3. 2009 9.00 – 12.00, 15.00 – 18.00
 24. 3., 25. 3. 2009 9.00 – 12.00
 26. 3. 2009 9.00 – 12.00, 15.00 – 18.00
Prodej: 30. 3. 2009 9.00 – 12.00, 15.00 – 18.00
 31. 3., 1. 4. 2009 9.00 – 12.00
 2. 4. 2009 9.00 – 12.00
Výdej věcí zpět: 6. 4. 2009 9.00 – 12.00
 7. 4., 8. 4. 2009 9.00 – 12.00, 15.00 – 18.00
 9. 4. 2009 9.00 – 12.00

Pravidla prodeje:
Pořádající si vyhrazuje právo nezařadit na burzu neprodejné či jiným 

způsobem nevhodné zboží.
Za zakoupené věci se již neplatí žádný poplatek. Poplatek z proda-

ných věcí činí 15 % a je určen na provoz Kopretiny – centra pro rodiče 
s dětmi.

Zboží určené k prodeji bude přijímáno pouze v určené hodiny v prosto-
rách centra. Ostatní oblečení a věci ponechané v centru v jiný čas, nebudou 
na burzu zařazeny a nebude za ně přebrána zodpovědnost.

S nevyzvednutými věcmi centrum naloží dle svého uvážení.
K prodeji bude přijato pouze čisté zboží, neroztrhané a označené cenou 

a písmenem prodávajícího.
Zavolejte předem do centra: 777 183 388, kde vám pracovnice centra 

přidělí pořadové písmeno, které spolu s cenou budete uvádět na všech 
prodávaných věcech. Například: B, 50 Kč.

Svým telefonátem urychlíte příjem věcí na burze. Podle pořadového 
písmena budou následně neprodané věci také tříděny.

Dbejte na to, aby cedulky byly ke zboží řádně připevněny. Lepicí štítky 
ještě přišpendlete špendlíkem. Komplety k sobě přišijte nebo spojte sví-
racím špendlíkem. Myslete na to, že desítky maminek uchopí vaši věc do 
ruky, rozloží ji, složí, položí zpět, vytahují ze spodních hromádek. Často 
pak dochází k tomu, že se cedulky odlepí a věc není možno ani prodat, 
neboť se neví za kolik a komu následně vyplatit peníze.

Kdo chce věci věnovat např. pro potřeby poradny pro ženy a dívky jako 
materiální výpomoc maminkám v nouzi, může je zde zanechat.

Kontakt: Zuzana Dvořáková, mob. 777 183 388, Martina Krejčí, mob. 
604 952 990.                                                                                       -kop-

Za evropské peníze postaví sedm hřišť
(Pokračování ze str. 1.) Výstavba 
začne v jarních měsících, zhruba 
v dubnu či květnu. U všech je plá-
nováno oplocení. Původně měla být 
hřiště stavěna na etapy v rozmezí 
několika let, kvůli fi nancím. Vzhle-
dem k úspěchu města při získání 

dotace budou všechna postavena 
během roku 2009. „Předpokládá-
me, že hlavní část sítě hřišť by měla 
být provedena letos, snad jenom 
malá část by mohla zůstat na příští 
rok,“ upřesnil starosta F. Bradáč. 
Text a foto: Martina Strnadová

Zápis dětí do ZŠ Sokolovská se nesl v duchu pohádky Princezna ze mlej-
na. Děti tam vítal třeba i vodník či kníže pán a další.     Foto: Iva Horká

Výše uvedená tabulka v prvním sloupci ukazuje, kolik dětí přišlo 
v jednotlivých letech k zápisu do prvních tříd základních škol ve Vel-
kém Meziříčí a místních částech, ve Lhotkách a Mostištích. Ve druhém 
sloupci jsou uvedeny počty dětí, které skutečně v daném období do první 
třídy nastoupily. Následující sloupeček informuje, kolik tříd s prvňáč-
ky bylo otevřeno a hned vedle je uvedeno, kolik z těchto tříd připadlo 
jednotlivých školám.

Jak je patrné z přehledu, který našemu týdeníku poskytl vedoucí 
odboru školství městského úřadu ve Velkém Meziříčí Pavel Stupka, 
od školního roku 2003/2004 přibyla ke dvěma základním školám ve 
městě (ZŠ Sokolovská a Oslavická) ještě jedna, a to 3. ZŠ na ulici Školní 
v Čechových sadech. Počet tříd se tedy od tohoto roku dělil mezi tři 
školy. Lze tedy vypozorovat, že například ZŠ Sokolovská měla v roce 
2001/2002 čtyři třídy prvňáků, zatímco letos na podzim bude otevírat 
pouze jednu. Kolísal taktéž počet tříd, zpočátku jich bylo šest, posléze 
čtyři a pak znovu narostl na pět. Letos se očekává, že bude otevřeno asi 
pět prvních tříd.                                                   Připravila: Iva Horká

Bude otevřeno asi 5 prvních tříd
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Zájem o lékařskou pohotovost (LSPP)
v roce 2008 klesl

Ze statistik krajského úřadu vyplývá, že v roce 2008 vyhledalo lékař-
skou službu první pomoci (LSPP) na území kraje Vysočina 33 684 občanů, 
z toho 41 % dětí. Oproti roku 2007 klesl počet ošetřených o téměř 48 %. 
Lékařskou pohotovost zajišťují od 1. ledna 2008 krajské nemocnice a na 
dvou místech kraje zdravotnická záchranná služba.

Například v okrese Jihlava se na lékaře LSPP obrátilo o 70 % pacientů 
méně než v roce 2007. Téměř o polovinu méně ošetřených hlásí okresy 
Havlíčkův Brod a Třebíč. Nejvíce pacientů ošetřili lékaři v roce 2008 
v měsíci březnu (3 418) a srpnu (3 135). Z celkového počtu ošetřených jich 
bylo na další vyšetření odesláno 16 % (nejčastěji v okrese Třebíč) a téměř 
6 % (okresy Třebíč a Jihlava) odesláno přímo k hospitalizaci. Průměrný 
počet osob ošetřených za den v kraji byl 92. Průměrná dotace kraje na 
jedno ošetření byla vyčíslena na 637 korun (podle počtu ošetřených např. 
v Jihlavě 568 korun, v Třebíči 706 korun). „Po dlouholetých zkušenostech 
musím konstatovat, že centrální služba LSPP je překonána. Přikláním 
se k řešení, tak jako v ostatních zemích EU, aby praktický lékař svým 
pacientům zajistil péči 24 hodin denně,“ uvedl hejtman kraje Vysočina 
Jiří Běhounek.

Přehled okresů a počet ošetřených LSPP: Havlíčkův Brod – 5 915, 
Jihlava – 7 041, Pelhřimov – 6 484, Třebíč – 6 553, Žďár nad Sázavou – 
7 691, celkem to bylo 33 684 ošetřených osob.

Kraj poskytl na provoz LSPP v roce 2008 příspěvek ve výši 21,5 mil. 
korun. Každá z pěti krajských nemocnic, které od začátku roku 2008 
nabízely úplné odborné zázemí, obdržela 4 mil. korun a Zdravotnická 
záchranná služba kraje Vysočina, která zabezpečuje provoz LSPP v Ná-
měšti nad Oslavou a ve Velkém Meziříčí, dostala 1,452 tis. korun. Stejná 
výše podpory LSPP v kraji Vysočina je nastavena i v roce 2009.

Na regulačních poplatcích za lékařskou pohotovost (LSPP) bylo na 
území celého kraje vybráno v roce 2008 celkem 2,88 mil. korun.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí KrÚ kraje Vysočina

V honitbách, které se nacházejí 
v kraji Vysočina, proběhne pra-
videlné každoroční sčítání zvěře 
v jednotně stanovených termínech. 
Současné stavy zvěře, které se 
sčítáním zjistí, budou známy po-
čátkem měsíce dubna.

„Krajský úřad kraje Vysoči-
na, odbor lesního a vodního 
hospodářství a zemědělství 
stanovil termíny sčítání 
zvěře, které jsou pro 
uživatele honiteb zá-
vazné, sčítání tedy pro-
běhne v předem zveřej-
něných termínech ve 
více než 510 honitbách 
kraje Vysočina,“ sdělil Josef Ma-
tějek, radní pro oblast lesního hos-
podářství. První termín sčítání je 
stanoven na sobotu 14. února 2009, 
druhý na sobotu 28. března 2009. 
„Sčítání je každoroční povinností 
uživatele honitby stanovenou 
zákonem o myslivosti a zároveň 
jedním ze základních podkladů pro 
vypracování plánu mysliveckého 
hospodaření v honitbě. Aby bylo 
možno provést co nejobjektivnější 
zjištění stavu zvěře v poměrně růz-
norodých přírodních podmínkách 
v honitbách kraje Vysočina, byly 
termíny pro letošní rok stanoveny 
ve spolupráci se zástupci uživatelů 
honiteb,“ vysvětlil Petr Bureš, 
vedoucí odboru lesního a vodního 
hospodářství a zemědělství.

Tř ídenní intenzivní sněžení 
prověřilo připravenost Krajské 
správy a údržby silnic Vysočiny. Na 
komunikacích regionu v posledních 
dnech 24 hodin denně operovala 
veškerá dostupná technika vč. na-
smlouvaných dodavatelů, všichni 
zmírňovali dopady nepříznivého 
počasí.

„Za poslední tři dny údržby spo-
třebovala Krajská správa a údržba 
silnic Vysočiny ve všech pěti okre-
sech na komunikace I., II. i III. tříd 
7 500 tun inertních posypů, 2 345 t 
posypové soli a 400 tisíc litrů 
solanky. Údržbové vozy najely při 
posypu, manipulaci a pluhování 
více než 120 tisíc kilometrů. Tři 
dny intenzivní údržby stály zhruba 
16,5 mil. korun,“ uvedla zastupující 
ředitelka Krajské správy a údržby 
silnic Ivana Ševecová, která při-
pomněla, že velký dík patří právě 
sloužícím pracovníkům krajské 
správy a údržby silnic, kteří boj 

Loni bylo v honitbách kraje Vy-
sočina z nejznámějších druhů zvěře 
nasčítáno 29 619 kusů srnčí zvě-
ře. Dále je také možno vidět, že 
narůstají stavy prasete divokého, 
kterého nasčítali myslivci 2 634 
kusů. Zároveň ze sčítání vyplývá, 
že v honitbách není sčítána pouze 

zvěř, která je předmětem lovu, 
ale v evidenci jsou zachyceny 

i druhy, které by bez péče 
myslivců jen těžko pře-
žívaly, jako koroptev 
polní, které bylo nasčí-

táno 13 227 kusů, nebo 
některé druhy kachen. Že 

je sčítání velmi důležitým 
podkladem nejen pro myslivecké 
hospodaření potvrzuje fakt, že 
se podařilo zachytit i chráněné 
druhy živočichů, jako například 
bobra evropského v počtu 16 kusů 
nebo vydru říční s 1 094 jedinci.

„Sčítání má právo se účastnit 
jednak držitel honitby, ve které 
se sčítání provádí a dále držitelé 
honiteb sousedních a vyjádřit se or-
gánu státní správy myslivosti k jeho 
výsledkům, kterým v tomto případě 
je orgán státní správy myslivosti 
obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností,“ připomíná Jiří Bartoš 
z oddělení lesního hospodářství 
a myslivosti.

Jiří Bartoš, odbor lesního 
a vodního hospodářství a země-

dělství KrÚ kraje Vysočina

s větrem a sněhem profesionálně 
zvládli.

Z preventivních důvodů byl posí-
len i obvyklý provoz Zdravotnické 
záchranné služby kraje Vysočina. 
„Zdravotnická záchranná služba 
neměla v posledních dnech žádné 
problémy s dojezdy k pacientům, 
nedocházelo k žádnému zdržení 
vlivem nepříznivého počasí. Pouze 
jsme preventivně o jednu osobu po-
sílili centrální dispečink a v okres-
ních městech přechodně přibyla 
navíc další výjezdová posádka,“ 
informoval Lukáš Kettner, ředitel 
ZZS kraje Vysočina.

Vzhledem k tomu, že i na další 
dny předpovídají meteorologové 
pravé zimní počasí se sněžením, 
musí řidiči na Vysočině počítat 
s náhlými změnami povrchu vo-
zovky a hrozbou tvorby sněhových 
jazyků.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí 
KrÚ kraje Vysočina

Kraj Vysočina oceňuje nasazení 
krajských silničářů

Chystá se sčítání zvěře na Vysočině

Tento rozhovor jsme pořídili, když Jan Peňáz zavítal na naše přání 
do redakce týdeníku Velkomeziříčsko u příležitosti soukromé návštěvy 
v Borech v lednu letošního roku. Tam byl pozván, aby pobesedoval s tam-
ními lidmi o cestě do Cách. (V našich novinách jsme o tomto pobytu psali 
v čísle 5/2009 na straně dvě.)

Odjel jste po osmnácti letech z Velkého Meziříčí do nového půso-
biště ve Křtinách prvního září loňského roku. Jaký byl ten přechod 
v praxi?

Než jsem se zapojil do pracovního procesu a života s tamními farníky, 
vzal jsem si dovolenou a odpočíval čtrnáct dní u svého kamaráda ve 
Znojmě. Poté už začaly každodenní povinnosti v kostele a na faře. Bydlel 
jsem však namísto ve Křtinách na faře v nedalekém Blansku a do práce 
dojížděl. Než se dalo do pořádku moje bydlení, protože se všechno muselo 
vymalovat, trvalo to čtyřicet dní. Poprvé 
jsem ve Křtinách spal koncem října.

Z toho možná vznikly fámy, které 
kolovaly i v našem městě, že nemáte kde 
bydlet…

To je možné. Ale pravda je taková, jakou 
jsem uvedl. Obývám byt na faře ve Křtinách, 
v takzvaných kaplankách ve dvoře bydlí 
páter Prnka.

Takže střechu nad hlavou máte. A jak 
se Vám pod ní žije?

Minul podzim a nyní tam prožívám zimu. 
Ale opravdu zimu zimovatou. Protože byd-
lím v barokní budově s vysokými stropy 
a velkými okny, moc tepla si opravdu neuži-
ju. A tak mi na pomoc přispěchaly pedušky, 
které si za okna dávala moje babička, aby jí 
okenními škvírami netáhlo dovnitř. Tak ani 
já na ně nedám dopustit, je to vskutku dobrá 
a užitečná věc.

Jak se sžíváte s novým prostředím 
a tamními lidmi?

I já si zvykám. Ale není to výrazně jiné. 
Lidi jsou totiž všude stejní. Dokonce mám 
už i pomocníky. Samozřejmě se někteří 
raději obracejí k otci Tomášovi, ale to je 
pochopitelné. Osobně však chci – a doufám, že se mi to i daří –, aby se 
vše odehrávalo v přátelském duchu.

Nepochybně máte víc času, než jste měl tady, přece jenom Křtiny 
jsou menší než Velké Meziříčí. Co s ním děláte?

Snažím se v noci spát a přes den pracovat na počítači. Internet, to je 
třeba pro mne takové utrácedlo času, které mi ale poskytuje kontakt 
s širším světem, což je obrovská výhoda. Je to také můj koníček, mám 
svoje stránky a věřím, že je to zároveň i služba lidem – tedy možná 
si to jenom namlouvám, ale i přesto mě potěšila zkušenost z poslední 
doby. Jedna paní hledala na internetu sloky k písni „My tři králové“. 
Běžně se totiž v této koledě zpívají tak tři sloky, ale ona jich má osm-
advacet! A já je mám všechny na svých stránkách. Tak jsem ji o tom 
informoval a ona byla velice potěšena, že našla to, co hledala. Ale 
nejde jenom o písničky, koledy a podobně, ale také o různé zvyky, 
data, jejich souvislosti.

Uvažujete o nějakých novinkách či změnách, které byste rád v no-
vém působišti udělal?

Zatím o nich jenom přemýšlím. Napadlo mne instalovat do křtinského 
kostela nástěnky pro všechny věřící i poutníky. Ale protože je kostel 
památným prostorem, bude to asi trochu problém. Ale pokud to vyjde, 
bylo by na nich vyvěšeno jak zbožné slovo, tak informace pro turisty na 
různá témata, která se koneckonců netýkají jenom Křtin. Šlo by třeba 
o vysvětlení, proč se má v chrámu Páně smekat, co nám říká svíce, že hřeje 
i jinak, třeba na duši a podobně. Některými tématy se zabývám na svých 
webových stránkách www.poutnik-jan.cz , které jsou poměrně sledované. 
Nechci, aby to vyznělo jako chlubení a srovnávání, protože srovnávat se 
nemá a nesmí, ale zjistil jsem si, že v jednom měsíci byly moje stránky 
sledované natolik, že mě předběhl jenom pan kardinál…

A co jste tam „pověsil“ tak zajímavého?
Fotografi e a článek z pohřbu mého spo-

lužáka. A přidal jsem tam nejenom fotky ze 
současnosti, ale taktéž jednu společnou z mi-
nulosti, když jsme byli ještě mladí. A jak se to 
rozkřiklo, tak se každý chtěl podívat…

Jste známý svým pěším putováním s holí 
v ruce a kloboukem na hlavě… Šel jste do 
Cách, do Říma… Máte v tomhle směru 
nějaké další plány?

Teď to bylo putování ve stopách Šebestiá-
na Kubínka, známého křtinského poutníka, 
který sem putoval nesčetněkrát z rodných 
Blažovic. Osmnáctého ledna jsme vzpomněli 
jeho 210. narozeniny. Šlo se pěšky z Březiny, 
celkem tedy přes dvacet kilometrů. Po cestě 
jsme zpívali písně, které on složil právě pro 
Křtiny. Přidali se k nám i členové a příznivci 
vranovského Fatymu, který dnes pokračuje 
v díle Šebestiána Kubínka. Na zádech se 
nesly levné brožurky, které se ve Vranově 
nad Dyjí teď vydávají pro veřejnost.

Kolik se vás sešlo?
Celkem nás bylo jedenáct – devět mužů 

a dvě ženy. Původem byli dva lidé ze Křtin, 
dva odjinud, tři ze Znojemska a z Vranova 

pocházeli dva otcové, dva synové, jeden vnuk a jeden dědeček, jedna ma-
minka a jedna manželka, celkem však jen 4. Dědečkovi bylo 71 a vnukovi 
10 let. Ušli jsme v mlze dvaadvacet kilometrů za čtyři a půl hodiny.

Hodláte se vydat i na delší trasy?
Oslovil mne páter František Lízna, který šel mimo jiné do Santiaga de 

Compostela sám, ve svých dvaašedesáti letech, a celou trasu (3083 km) ze 
Svaté Hory u Příbrami do Santiaga zdolal za 106 dnů. Denní průměr měl 
29,1 km. Přitom na tom nebyl moc dobře se zdravím, ale zhoubné nemoci 
se vzepřel po svém. Věren heslu, že chůze uzdravuje, putoval letos znovu 
ze Slovenska na Krym a spojil tak západ s východem. Přešel tak celkem 
v pěti etapách pěšky Evropu od břehů Atlantiku až na pobřeží Černého 
moře. Úctyhodných 5925 kilometrů odšlapal do posledního metru „po 
svých“. Mně zbývá sever a část východu. A v roce 2014 bych chtěl znovu 
po sedmi letech vyrazit do Cách.

Iva Horká

JAK SE ŽIJE PÁTERU JANU PEŇÁZOVI VE KŘTINÁCH?

Zvykám si, říká bývalý děkan

Otevřeli nové prostory městského úřadu
(Dokončení ze strany 1.) Hledali 
jsme možnost jak zlepšit podmínky 
pro pracovníky i pro občany,“ kon-
statoval starosta František Bradáč. 
Ta se naskytla v roce 2005 koupí 
budovy na náměstí od České spoři-
telny. V roce 2006 bylo provedeno 
statické zabezpečení pater budovy 
a rok nato ji město začalo postupně 
rekonstruovat, přičemž hlavní část 
prací proběhla během roku 2008. 
„Pořízení těchto nových prostor nás 
vyšlo na téměř pětatřicet milionů ko-
run. Použili jsme na to zhruba dva-
náct milionů korun dotace, kterou 
jsme dostali na zabezpečení výkonu 
státní správy,“ dodal starosta.

Zmodernizované prostory při-
nesou občanům krom příjemného 

prostředí i mnohá vylepšení. Vy-
volávací systém, podobný jako je 
na poště, umožní objednat se ke 
konkrétní přepážce. Odpadne i ne-
příjemná záležitost, kdy museli lidé 
z Obecníku chodit platit poplatky 
do budovy radnice a pak se vracet 
zase zpět. V novém totiž najdou 
pokladnu přímo na stejném patře 
s agendami dopravy. V nejbližší 
době bude zprovozněno i objedná-
vání se k přepážkám elektronicky 
po internetu.

Uvolněné prostory na Obecníku 
by v budoucnu mohl obsadit škol-
ský odbor městského úřadu. „Zatím 
tuto variantu zvažujeme,“ sdělil 
tajemník Stanislav Rosa.

Martina Strnadová

Páter Jan Peňáz na soukromé návštěvě Velkého 
Meziříčí v lednu tohoto roku.            Foto: Iva Horká

Spousta různě propojených kabelů – to je centrální serverovna městského 
úřadu.                                                                 Foto: Martina Strnadová

Pokladna je na stejném patře jako odbor dopravy a silničního hospodář-
ství, tedy ve druhém.                                         Foto: Martina Strnadová

Levými dveřmi se vchází do nových prostor městského úřadu v budově 
spořitelny.                                                         Foto: Martina Strnadová
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VYBERTE SI SVÉHO AUTORA

PRO MILOVNÍKY KVĚTIN

ŘÁDKY NA NEDĚLI

De gustibus non discutandum
/disputandum/ est, sed…

Proti gustu žádný dišputát nebo jinak, proti vkusu se nedá nic namítat, 
o vkusu se nediskutuje, vkus nemá být předmětem sporu, ale přece občas 
člověka zalévá krev, když vidí kolem sebe nevkusné předměty. Co si mys-
lím o Dni sv. Valentýna, jste si mohli přečíst v listopadu. Dnes ale z jiného 
konce. Den zamilovaných. Vstoupíte do obchodu a vidíte co? – regály plné 
červených kýčovitých srdíček nebo jiných nepěkných předmětů pro za-
milované. Kdybych nebyl knězem a dostal od své milované takový dárek, 
tak bychom se určitě pohádali. A vůbec, nejde jenom o ten „výjimečný“ 
den, ale obecně – o to, co se nám líbí. Stává se, že po různých zájezdech 
a poutích přiběhnou ke mně účastníci a žádají, abych požehnal nějaké 
devocionálie. Jenomže, abych to mohl udělat, musel bych asi zavřít oči. 
V jiném případě bych asi moc zuřil, kdybych viděl svítící křížky, lahve 
na vodu ve tvaru Panny Marie s uzávěrem v koruně, růžovo-zelené od-
stíny reprodukovaných obrázků. Dokonce návštěva některého obchodu 
s bohoslužebnými věcmi mě vede k otázce – který kněz, nebo někdo jiný 
si to vůbec troufne koupit. Po mnoha staletích byla církev mecenášem 
umění. Díky ní vznikaly obrovské, podivuhodné stavby, sochy, obrazy. 
Měli bychom se k tomu vrátit. Možná už ne jenom sami, ale ve spolupráci 
se školou, školkou, kulturními spolky. Zachraňme svět i sebe před tím, co 
je škaredé, protože je hloupé, aby nejkrásnější z Božích stvoření – člověk, 
se stal stvořitelem ošklivosti. A na konec ještě malý citát: Jako kýč (nej-
spíše z německého Kitsch) jsou v umění označována díla, která jsou příliš 
okázalá, rušivá, triviální nebo „laciná“. Jde také o laciné napodobeniny 
a nekvalitní ztvárnění určitých témat. Komerční záměry často zneužívají 
popularity módních věcí, svátků a jiných událostí k produkci kýčů úzce 
s nimi souvisejících; takový kýč postrádá jakoukoliv uměleckou hodnotu. 
Kýč v tomto smyslu se vyskytuje v mnoha oblastech, počínaje předměty 
denní potřeby a konče uměním (literatura, malířství atd.).

P. Lukasz Szendzielorz

Ohlášky pro farnost Velké Meziříčí
Pořad bohoslužeb od 18. 2. do 25. 2. 2009

Středa 18. 2.
  7.00 Mše sv. za uzdravení. o. L. Sz.
Lavičky 18.15 Mše sv. o. M. P.
Čtvrtek 19. 2.
  7.00 Mše sv. – volný úmysl. o. M. P.
 18.00 Mše sv. – volný úmysl. o. L. Sz.
Hrbov 18.00 Mše sv. o. M. P.
Pátek 20. 2.
  8.00 Mše sv. za rodiče Pazderovy a Pánkovy
  a za příbuzenstvo. o. P. K.
 13.00 Mše sv. v domově důchodců. o. M. P.
 16.30 Mše sv. pro mládež – volný úmysl. o. L. Sz.
Sobota 21. 2.
  7.00 Mše sv. za farníky. o. L. Sz.
 18.00 Mše sv. za zemřelou manželku,
  dvoje rodiče a celou zemřelou přízeň. o. P. K.
Neděle 7. Neděle v mezidobí
22. 2.
  7.30 Mše sv. za rodiče Jaškovy, bratra Lubomíra
  a syna Petra. o. L. Sz.
  9.00 Mše sv. za syna Jana Meluzína, manžela
  a jeho rodiče a prarodiče. o. L. Sz.
 10.30 Mše sv. pro rodiny s dětmi a s udělováním křtů
  – za děti, které přijímají křest, jejich rodiče
  a kmotry. o. L. Sz.
 18.00 Mše sv. za zemřelého Jiřího Bradáče,
  jeho zemřelé sourozence, dvoje rodiče
  a celou jeho rodinu. o. P. K.
Pondělí Památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka
23. 2.
  7.00 Mše sv. – volný úmysl.  o. L. Sz.
 14.00 Mše sv. v nemocnici sv. Zdislavy.  o. P. K.
Úterý 24. 2.
  7.00 Mše sv. – volný úmysl. o. L. Sz.
 16.30 Mše sv. pro děti – volný úmysl. o. L. Sz.
Středa Popeleční středa 25. 2.
  7.00 Mše sv. za oboje rodiče, babičku
  a duše v očistci.  o. M. P.
  8.00 Mše sv. na úmysl dárce. o. M. P.
 16.30 Mše sv. – volný úmysl. o. L. Sz.
 18.00 Mše sv. – volný úmysl. o. L. Sz.

Farní oznámení
Každý čtvrtek po večerní mši sv. je 
teologická hodina věnovaná dějinám 
církve.
***
V pátek 13. 2. 2009 od 14.00 do 16.30 
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 pátek 20. 2. 2009 v 17.30 v Jupiter 
clubu bude přednáška Halase – „Lid-
ské aspekty diplomatické služby 
u Svatého stolce“.
***
V sobotu 21. 02. 2009 v 18.30 bude 
př íprava na svátost manželství 
a v 19.30 příprava rodičů před křtem dítěte.
***
Ve středu 25. 2. 2009 je Popeleční středa. Mše sv. s udělováním popelce bu-
dou v 7.00, 8.00, 16.30, 18.00. Popeleční středa, toť den přísného postu.

Čemeřice – Helleborus
Na zahradě pěstujeme už mnoho let čemeřici. Je to krásná rostlinka, 

která není náročná na péči – zřejmě i proto si získává poslední dobou 
stále více obdivovatelů. Protože zahradu nemáme u domu, „neužijeme“ 
si jejích květů tolik jako ti, kteří se mohou na své zahradní království 
dívat celou zimu. Přesto, když se zajdeme koncem zimy na zahradu 
podívat, čemeřice je rostlina, která nezklame a potěší nás, když ještě 
takřka nic jiného nekvete. Tímto překvapuje své pozorovatele, však se 
také někdy nazývá vánoční nebo zimní růží. Nejdříve kvete čemeřice 
černá (Helleborus niger), která je původem z Alp a Karpat. Přestože se 
nazývá „černou“, její květy jsou bílé, až v době odkvětu dostávají slabě 
narůžovělý nádech. Černý je však její kořen, který se dříve užíval jako 
léčivo. Nicméně je jedovatý, stejně tak celá rostlina a semena, a tak če-
meřice patří mezi rostliny, na které musíme být velmi opatrní. Čemeřice 
mají květy především v odstínech bílé, šedorůžové, růžové, fi alové až 
purpurově červené, dokonce i žluté a nazelenalé. Křížením vzniklo 
mnoho zajímavých hybridů.

Snímky „našich“ čemeřic jsou focené vloni na jaře. Jde o čemeřici 
východní. Na jedné fotce je květ v plné síle, na druhé už se blíží k od-
květu. Čemeřice sice začínají kvést velmi brzo, obvykle na přelomu 
února a března, kvetou však dlouho a vykvétají postupně další květy. 
Kvetou ještě před prvními cibulovinami, ale těší nás i během dubna, kdy 
cibuloviny postupně rychle vykvétají, ale také brzy odkvétají. Čemeřice 
sice nejsou tak nápadné, ale těší nás mnohem delší dobu. Květy jsou do-
konce dlouho svěží ve vázách a mají zvláštní, tajuplné kouzlo. A i když 
čemeřice odkvetou, jejich listy působí na záhoně pěkně a dekorativně 
i nadále, rostliny postupně během let vytváří stále bohatší a větší trsy. 
Pokud je nebudeme v jejich klidném a pomalém růstu rušit, bude se jim 
dobře dařit. Dokonce se nám i snadno rozmnoží samovýsevem. U nás 
na zahradě se postupně objevují stále mladé rostlinky. My máme tyto 
rostlinky umístěny na záhoně, který je mírně zastíněný starou jabloní. 
Čemeřice je totiž původem hlavně z řídkých listnatých lesů a svědčí jí 
polostín, místečko mezi trvalkami. Nepotřebují přílišnou péči, my jim 
jen občas odstraníme odumírající listy. Jako „sousedé“ se nám osvědčily 
např. denivky a jiné méně náročné trvalky.
Čemeřici určitě doporučujeme i dalším zahrádkářům. Nezdá se, že by 

trpěla nějakými škůdci a je to rostlinka, která nás svým časným květem 
každoročně znovu uvádí v úžas.                                       Alois Mikyska

Před 90 lety, 5. února 1919, se 
v Kozlově narodil Karel Rybníček.

Po absolvování základní školy 
vystudoval reálné gymnázium 
v Brně. V roce 1938 se zapsal ke 
studiu na Vysoké škole zemědělské 
v Brně. V roce 1939 získal stipen-
dium a odjel studovat zemědělskou 
školu do Francie. Po napadení 
Francie Německem se ještě před vy-
hlášením mobilizace přihlásil dob-
rovolně do armády. Nejprve sloužil 
u pěších jednotek, v březnu roku 
1940 byl převelen k jezdecké eska-
droně alžírských 
Spahiů .  Zde mu 
určitě přišly vhod 
zkušenosti z mo-
ravské selské jízdy, 
ve které před vál-
kou působil. V cha-
osu, který zachvátil 
kapitulující Francii, 
se Karel dostal lodí 
do Maroka. Zde byl 
zatčen jako uprch-
lík bez dokladů a odsouzen k nu-
ceným pracím na Sahaře. Podařilo 
se mu ale uprchnout do Tangeru 
a přihlásit se britským úřadům. 
Lodí Mohamed – el – Kebir se poté 
dostal do Anglie, kde se prezentoval 
u čs. jednotky tehdy dislokované 
v campu Cholmondeley Park. Za-
řazen byl ke kulometné rotě. Poz-
ději absolvoval školu pro důstojníky 
v záloze v Kinetown a získal hod-
nost četaře. Podle informací, které 
Karel Rybníček poskytnul svému 
bratrovi v roce 1945, absolvoval ve 
Velké Britanii také parašutistický 
výcvik, v jehož rámci uskutečnil 6 
denních a 2 noční seskoky.

V srpnu 1942 byl přemístěn ke 
královskému letectvu RAF. Ab-
solvoval leteckou navigační školu 
(EANS) v Bridgenorth a byl zařa-
zen jako navigátor. V prosinci 1942 
odplul lodí Queen Mary do USA 
a odtud se přesunul do Kanady.

V kanadských výcvikových 
střediscích letectva byl vyškolen 
jako navigátor bombardéru, poz-
ději vykonával funkci pomocníka 
instruktora navigace. V dubnu 1944 
byl převelen na Bahamské ostrovy, 
kde probíhal operační výcvik. Za-
řazen byl jako navigátor do osádky 
kapitána P/O Jaroslava Kudláčka. 
Za svého pobytu v zámoří se Karel 
přátelsky stýkal se spisovatelem 
Franzem Werfelem, který pocházel 
z pražské židovské rodiny a v té 

době pobýval na Floridě. V červnu 
1944 se Karel Rybníček vrátil do 
Anglie. Byl povýšen do hodnosti 
P/O (Pilot Offi cer) a přidělen k 311. 
čs. bombardovací peruti, která v té 
době operovala z letecké základ-
ny poblíž skotského města Tain. 
K prvnímu bojovému nasazení 
Kudláčkovy osádky došlo 25. září 
1944. Do konce války potom Karel 
absolvoval na palubě Liberatoru 30 
bojových letů v celkové době trvání 
cca 309 hodin. Šlo obvykle o hlíd-
kové lety nad Severním mořem, 

letadlo navigované 
Karlem Rybníč-
kem několikrát za-
útočilo na německé 
ponorky. Ještě 15. 
května eskortovala 
Kudláčkova osádka 
německou ponorku 
U901 do norského 
přístavu Stavanger 
a až 31. května 1945 
startoval Karel ke 

svému poslednímu bojovému letu. 
Po ukončení bojové činnosti byla 
311. čs. peruť převedena k Veli-
telství dopravního letectva RAF 
a začala plnit svůj poslední úkol 
– přelety do vlasti.

Karel Rybníček se po jednom při-
stání v republice dostal na týdenní 
dovolenou mezi své příbuzné a zná-
mé, navštívil i rodný Kozlov.

Do křesla navigátora zasedl Ka-
rel naposled 5. října 1945. Šlo o let 
s repatrianty do vlasti, pilotoval 
zkušený J. Kudláček. Krátce po 
startu se vzňaly motory na pravém 
křídle, letadlo se zřítilo a po násled-
ném výbuchu shořelo. Zahynulo 
5 členů osádky a 18 cestujících 
(z toho 5 dětí). Šlo o jednu z nej-
větších leteckých katastrof v našich 
dějinách. Dne 11. října 1945 byl Ka-
rel Rybníček pohřben na hřbitově 
v Brookwoodu u Londýna.

Npor. let. Karel Rybníček byl de-
korován čs. válečným křížem 1939, 
dvakrát čs. medailí za chrabrost, 
pamětní medailí čs. armády v za-
hraničí se štítky F a VB a dále brit-
skými vyznamenáními 1939–1945 
Star, Atlantic Star, Defence Medal 
a War Medal. Vysoká škola země-
dělská v Brně mu posmrtně udělila 
čestný titul inženýr. V roce 1991 byl 
povýšen na plukovníka letectva in 
memoriam.

Bohumil Bernášek,
Otto Rybníček (bratr letce)

Knihy jsou podobné domovu, do kterého se 
vracíme i za největší bouřky, řekl významný 
německy hovořící český matematik, kněz a fi -
lozof Bernard Bolzano. Přeji nám, tedy těm, 
co milujeme knihy a příběhy v nich obsažené, 
abychom se k nim nikdy nepřestali vracet a aby-
chom se měli k čemu vracet.

Dnes pro vás nabídku trochu zestručním. 
Tedy kvantitou, doufám, že ne kvalitou. Pře-
čtete si podrobnější recenzi k jedné knize a pak 
už jen dvě další, podstatně kratší. A proč mne 
zaujala právě kniha Stephena Clarka Merde! 
Rok v Paříži? Možná je to proto, že sama mám 
k Francii vztah hluboký, je to přímo má srdeční 
záležitost. Obdivuji tuhle zemi snad odjakživa, 
její dějiny, libozvučnou řeč, hudbu, poezii, litera-
turu, krajinu. Ve spojení s anglickým humorem, 
který přináší právě tahle kniha, není o čem 
přemýšlet. Chce to jen si ji přečíst.

Když se rozhodne britský spisovatel a novi-
nář žít v Paříži, je jasné, že dojde i na takřka 
věčný spor mezi hrdým Albionem a sladkou 
Francií. Frankofonní čtenáři pochopí ihned, 
ostatní zjistí až při nahlédnutí do slovníku, do 
čeho že to hrdina každý den šlápl a co se proto 
objevilo v titulu knihy. Britský humor však 
není jen jízlivý a kniha má za úkol pobavit a ne 
přesvědčit nás, že Francie je země plná merde. 
Hrdina Paul West má v Paříži v gastronomické 
společnosti rozjet čajovny dle anglického stylu. 
Zářná kariéra se však jaksi nekoná, Paulovy 
aktivity jsou od počátku provázeny většími či 
menšími problémy, způsobenými rozdílnostmi 
mentality obou kultur. Že je taková odlišnost 
zdrojem množství humorných scén netřeba 
připomínat. Clarke při psaní čerpal z vlastní-

ho života v Paříži. Jeho popisy francouzské 
mentality očima Brita nejsou tedy vymyšlené, 
i když jsou opepřené vrstvou pravého anglického 
humoru. Citlivým a pozvolným způsobem se 
dokázal sžít s francouzskou realitou. Kam až 
to vede, ať je budoucímu čtenáři zatím skryto, 
mohu ale prozradit, že kniha rozhodně nebyla 
Francouzi hromadně pálena na náměstí Greves. 
I když k tomu nebylo daleko… Na přebalu knihy 
se dočtete, že ji autor vydal nejprve v počtu 200 
kusů jako dárek pro své kamarády či jako pali-
vo pro příležitostné grilování. Poté, co několik 
kanárů knihu dočetlo, na její funkci coby palivo 
už naštěstí nedošlo a Clarke byl nucem učinit 
dotisk svého díla a posléze dokonce musel napsat 
pokračování (Už zase skáču přes Merde!) Kniha 
je sice v podstatě nekonečná směs více či méně 
roztomilých mezikulturních konfl iktů, ale ne-
chybí jí ani to, co činí příběh příběhem. Zápletka, 
její odhalování, trocha politiky, dobrodružného 
i milostného napětí. Někdo bude možná lehce 
rozmrzelý, že je text prokládán francouzskými 
větami, které nejsou jen ilustrační a ne všechny 
že jsou přeloženy či vysvětleny. Na konci knihy 
je však slovníček použitých výrazů. Někteří se 
ale jistě nenechají během četby rušit, aby splynutí 
s pocity hrdiny, který ze začátku nemluví plynně 
ani nerozumí dostatečně všemu vyřčenému, 
bylo dokonalé.

Od anglicko-francouzských propletenců 
přejdeme k propletencům partnerským a ro-
dičovským. Nová kniha Simony Monyové 
(Viewegha v sukních, jak se jí nepřesně říká) se 
jmenuje Matka v koncích. Jak se píše v anotaci 
ke knize: základním omylem většiny matek je 
domněnka, že se zvyšujícím věkem by měly 

zmoudřet a výchovu potomků zvládat snáze. Ve 
skutečnosti jde pouze o to, aby si každá matka 
dokázala zachovat aspoň tolik rozumu, kolik 
měla, když děti počala. Kniha Matka v koncích 
je volným pokračováním knihy Matka v krizi 
a jistě se u ní pobavíte.

Poslední kniha je zcela odlišného žánru. 
Americká spisovatelka Erica Jongová studovala 
anglickou literaturu, ale později se věnovala 
vlastnímu psaní. V dílech se věnuje ženským 
problémům a tematice erotiky a vztahů mezi 
mužem a ženou. Proslavila se romány Strach 
vzlétnout, Obyčejné ženské blues atd. Její po-
slední knihou je strhující dobrodružný historický 
milostný román Desátá múza Saphó. Přenese 
nás do doby vzdálené více než 2 600 let, kdy 
se na řeckém ostrově Lesbos narodila Sapfo, 
do dnešních dnů známá jako autorka erotické 
poezie. Na počátku tohoto příběhu se básnířka 
stala předmětem sázky mezi bohy: zatímco Zeus 
prohlašuje, že Sapfo své nadání promarní, jak-
mile se zamiluje do smrtelného muže, Afrodita 
je přesvědčená, že tato žena je hodna toho, aby 
byla navždy uctívána jako největší básnířka. 
Výjimečná Sapfo během svého putování tehdy 
známým světem prožívá intenzivní milostné 
vztahy s muži i ženami. Fikce, mystika, historic-
ká fakta, básně a touha se splétají do působivého 
díla o fascinující ženě, která – ač se stýkala s ty-
rany, faraony, umělci, Amazonkami, kněžkami 
i Kentaury – nikdy nepřestala hledat a oslavovat 
opravdovou lásku.

Přeji vám, našim čtenářům, abyste vždy měli 
co číst a těším se na další setkání s vámi a no-
vými knihami, tentokrát v dubnu.

J. Šumpelová, MěK VM

Pravidelná nabídka knih v Městské knihovně Velké Meziříčí

Navigátor bombardéru z Kozlova

Čemeřice mají květy především v odstínech bílé, šedorůžové, růžové, 
fi alové až purpurově červené, dokonce i žluté a nazelenalé. Křížením 
vzniklo mnoho zajímavých hybridů. Květy jsou dlouho svěží ve vázách 
a mají zvláštní, tajuplné kouzlo.                               Foto: Alois Mikyska
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21. 2. Rock Depo Velké Meziříčí, start ve 20 hodin
•

BAD VICTIM (mask/core/death) výroční 100. koncert!!!
•

BALAMUTA (trash-core)
•

COLD COWSHED (metalcore)

Chcete zhubnout přirozenou cestou 3 až 30 kg (a více)?
Máme pro vás revoluci v hubnutí!
Srdečně vás zveme na cestu
k vaší fyzické i duševní pohodě.

Dr. Krejčík, Dr. Navrátil,
Jupiter club Velké Meziříčí
(učebna nad restaurací)
Středa 25. února 2009 v 18 hodin
Přímo na místě vám lékař otestuje základní zdravotní parametry.
Tento koncept snížení váhy je doporučován lékaři.

Zubní pohotovost
21. 2. MUDr. Jan Šmídek, Palackého nám. 32, Nové Město na Moravě
22. 2. MUDr. Andrea Stalmachová, Vír 172
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

Prodej pozemků
Město Velké Meziříčí zveřejňuje záměr prodeje části pozemků parc. č. 
233/6, 2028/2, 33 o výměře asi 300 m2, k. ú. Olší nad Oslavou. Prodejem 
části výše uvedených pozemků dojde k majetkovému zarovnání hranic 
žadatele.
Bližší informace budou podány na MÚ Velké Meziříčí, oddělení majet-
koprávní.
Zveřejnění 16. 2. 2009                        Ing. František Bradáč, starosta města

Je leteckým konstruktérem. 
O svých neobvyklých schopnos-
tech neměl tušení. Jednou se setkal 
se světově uznávaným léčitelem 
– biotronikem Josefem Zezulkou 
– a toto setkání zcela změnilo jeho 
život. Byl jím naveden na studium 
fi lozofi e bytí a pomoc lidem. Před 
více než deseti lety měl pořad Sean-
ce v televizi a diváci ho zahrnovali 
mnoha dopisovými ohlasy. Proč?

Biotronik Tomáš Pfeiffer svým 
působením pomohl i tam, kde již 
téměř nebyla šance na vyléčení. 
Potom televize nepochopitelně 
pořad zrušila. Lidé si však Tomáše 
Pfeiffera žádali i nadále. A on, 
v duchu svých zásad, začal pořá-
dat přednášky v různých městech 
republiky. V novinách o něm psali 
jako o „muži se zázračnýma ruka-
ma“. Nikdy nezapomněl dodat, že je 
to zásluhou Josefa Zezulky, který si 
ho vybral jako svého žáka.

„Zezulka byl první člověk, který 
mi popisoval svět, co jsem prožíval 
a viděl, a přitom mně nic nenutil. 
Ukazoval, vykládal a vysvětloval. 
Vše mělo logiku a zapadalo do sebe 
jako skládanka. Cítil jsem srdcem, 
že tady je to, co jsem hledal. Do-
zvěděl jsem se, jak vznikla mnohost 
světa, kam se ten svět ubírá – což 
je v současnosti hodně žhavé téma 

Měl být technikem, sudičky určily,
aby pomáhal lidem

– jakými mechanismy pokračuje 
ve své cestě. Uvědomil jsem si, že 
záleží na nás samotných, jak bu-
deme myslet a žít. Co vytvoříme, 
ať už dobré či zlé, vše se navrátí,“ 
říká Tomáš Pfeiffer. „Když jsem 
za panem Zezulkou chodil, mnoho 
let, několikrát týdně, vždycky na 
mě mrknul a říkal: To je ta naše 
společná věc a myslel tím, že to není 
má a jeho osobní věc, kterou budu 
propagovat, ale společná věc pod-
pory života, služby tomuto životu. 
Tehdy jsem ani zdaleka netušil, jak 
vrchovatě se jeho slova naplní.“

Po více než patnácti letech od 
úmrtí Josefa Zezulky, při pobytu 
vysoko v horách, v tichu ledovců 
i duše, na něj čekalo další životní 
překvapení. Setkal se s nástrojem 
netušených možností. Jak symbolic-
ké je, že v nastupující éře Vodnáře se 
jakoby z hlubin věků vynořil Vod-
nářský zvon. Když uslyšíte jeho tóny, 
rozezní se ve vás vše, harmonizuje 
a pozitivně působí na tělo i mysl.

Co je Vodnářský zvon a jaká 
t ajemst v í  sk r ý vá ,  se doz v í-
te v př íštím vydání týdeníku. 
Snad jen můžeme prozradit, že 
zanedlouho si jej budete moci 
poslechnout i ve Velkém Meziříčí.  

Text a foto: Lenka Krybusová
(pi)

Sportovci reprezentují s krajskou podporou
Už od roku 2005 kraj Vysočina fi nančně podporuje úspěšné regionální 

sportovce při jejich výjezdech na sportovní mistrovství. Obdobným způ-
sobem pomáhá nejen regionálním pořadatelům světových, republikových 
nebo evropských mistrovství v kraji. V roce 2008 na Vysočině s podporou 
kraje proběhlo devět mistrovství České republiky, v předchozím roce 
(2007) třináct mistrovství a jeden světový pohár.

„Podpora je určena pro školy a školská zařízení a neziskové organizace 
působící v oblasti sportu, které pořádají mistrovství republiky, Evropy, 
světa a podniků světových pohárů ve sportovních disciplínách na území 
kraje Vysočina, ve spolupráci s příslušným sportovním svazem,“ uvedla 
Marie Kružíková, radní kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže 
a sportu. V roce 2008 kraj podpořil organizátory částkou zhruba 270 
tisíc korun. „Za naší podpory se například konalo mistrovství republi-
ky kadetů, kadetek a družstev v šermu fl eretem, MČR juniorů a dofénů 
ve vodním lyžování či MČR ve futsale mládeže,“ zmínil Vilibald Prokop 
z krajského odboru školství, mládeže a sportu.

O příspěvek kraje Vysočina mohou požádat také reprezentanti kraje na 
účast na sportovních mistrovstvích. V roce 2008 krajský úřad podpořil 57 
žádostí částkou více než 520 tisíc korun, v roce 2007 se 590 tisíc rozdělilo 
mezi 66 žádostí. „Mezi nejčastěji podporovanými reprezentanty kraje jsou 
atleti, šachisté, stolní tenisté nebo plavci,“ uvedl V. Prokop. Za připome-
nutí stojí konkrétní zlatý úspěch podpořeného týmu havlíčkobrodského 
relaxačního centra Fanatic na mistrovství světa v aerobiku nebo 1. místo 
kvadriatlonisty Petra Mejzlíka na světovém poháru.

Více informací o podpoře pořadatelům mistrovství na Vysočině, stejně 
jako i o pomoci při spolufi nancování účasti na mistrovstvích regionálními 
sportovci na mladez.kr-vysocina.cz.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí KrÚ Vysočina

Viditelným znamením poutníka 
na Velehrad je malý dřevěný cyrilo-
metodějský kříž, který hned na za-
čátku pouti obdrží každý účastník.

0
Tento kříž je dvojitý, odborně 

nazývaný patriarší, je také ve znaku 
Slovenska, Maďarska a Lotrinska. 
Jeho horní břevno vzniklo z ta-
bulky, na které bylo při Ježíšově 
ukřižování napsáno INRI – Ježíš 
Nazaretský Král Židovský.

Všichni, kdo se pěší pouti účastní 
poprvé, si poslední den před pří-
chodem na Velehrad uvijí věneček 
z polních květů, který potom nechají 
Panně Marii na Velehradě. Kromě 
toho si poutníci vyrobí svůj vlastní 
křížek, který je symbolem všech 
starostí a trápení, které si každý 
s sebou nese.

0+3
Ti, kdo už došli třikrát, mohou 

vstoupit do Cyrilometodějského 
poutního bratrstva velehradských 
poutníků. Zápis se koná jednou za 
rok na Velehradě po dojití hlavní 
pěší pouti. Přitom dostávají velký 
dřevěný cyrilometodějský kříž.

0+3+4=7
Za další 4 roky – při dojití sed-

mé pouti, dostane poutník vel-
ký kříž kovový, který si přibi-

je na svůj velký kř íž dřevěný.
0+3+4+5=12

Při dokončení 12. pouti (za dalších 
5 let) se na kov přidá první ozdoba 
z barevného kovu (většinou mědi).

0+3+4+5+6=18
Za dalších 6 let při dojití po 

osmnácté se přidá druhá ozdoba 
z barevného kovu (bronzu anebo 
podobného kovu).

0+3+4+5+6+7=25
A za dalších 7 let při dokonané 

pětadvacáté pouti dostane dvojitý 
cyrilometodějský kříž stříbrný (tak 
jako při 25. výročí sňatku se slaví 
svatba stříbrná).

No a při padesáté pouti to bude 
kříž zlatý. Pokud poutník ve své 
závěti neurčí jinak, klade se tento 
kříž do jeho rakve.

Poznámka: Znamením římských 
poutníků, kterým se říká Romeo, je 
kříž jednoduchý. Znamením jeruza-
lémských poutníků, kterým se říká 
Palmero (protože hlavní poutník 
byl v Jeruzalémě o Velikonocích 
r. 33 vítán palmovými ratolestmi), 
je právě palmová ratolest.

A mušle je znamením poutníků 
k sv. Jakubu v Compostele, kterým 
se říká Peregrino, protože cesta 
vedla přes pole – per agros.

P. Jan Peňáz, www.poutnik-jan.cz

Sobotní přehled hasičských zásahů
Hasiči na Vysočině v sobotu 14. 2. zasahovali u 12 událostí, z toho u pěti 

dopravních nehod, u kterých bylo celkově zraněno 7 osob a u jednoho 
požáru, při kterém hasiči evakuovali 20 osob.

Před dvanáctou hodinou došlo k dopravní nehodě čtyř osobních au-
tomobilů na 164. km dálnice D1 ve směru na Brno. Dopravní nehoda se 
obešla bez zranění, pouze hasiči zlikvidovali pomocí sorbentů drobný únik 
provozních kapalin. Poté byla havarovaná vozidla odtažena do odstavného 
pruhu dálnice. Dálnice byla po celou dobu zásahu průjezdná. Na místě 
zasahovali profesionální hasiči z Velkého Meziříčí.

Denisa Vrbová, tisková mluvčí HZS kraje Vysočina

Jsem možná trochu skeptik, ale 
proč bych se měl cítit jen členem 
Evropské unie, když se celý život 
cítím být EVROPANEM?

Evropané zažili mnohé útrapy. 
Jen válek bylo nepočítaně. Ten, kdo 
se zajímá o historii, mi jistě potvrdí, 
že dnešní státy v Evropě vznikaly 
ohněm a mečem, ne dohodami 
a mírovými smlouvami. Po druhé 
světové válce se však Evropou nesl 
hlas všeho lidu – Již nikdy války! 
Překováme meče na pluhy! A také 
– Sjednocená Evropa!

Žel, již velmi brzy po válce se 
Evropa místo sjednocení opět (zcela 
podle hesla divide et impera – rozděl 
a panuj) dělila. Dvě světové velmoci 
získaly každá část Evropy do své 
sféry vlivu. Oba tábory se cítily být 
těmi lepšími a ideologové na obou 
stranách vzájemnou nechuť rozdmý-
chávali až k nenávisti. (V někom ta 
nenávist zůstala dodnes.)

Studená válka skončila, hranice 
se otevřely a zdálo se, že sjednocení 
Evropy již nic nezabrání. Velmi 
brzy ale začali lidé chápat, že si 
sjednocenou Evropu představuje 
každý jinak. Pro někoho je hlavní 
pohyb kapitálu, budování nadná-
rodních podniků a přijetí jednotné 
měny a smlouvy, která to vše stvrdí 
a změnou v hlasování znemožní 
malým státům cokoli vetovat.

Jiní by se jen velmi neradi loučili 
s národní suverenitou, kulturou 
a potažmo i hrdostí. Jaká Evropa je 
pro její obyvatele lepší, ta, jak si ji 
představují liberálové, a o které sní 
třeba Václav Klaus? Nebo Evropa, 
po které toužil již Jiří z Poděbrad? 
(Poslední český král, který již roku 
1464 žádal Evropskou mírovou 
unii.) Evropa, kde si jednotlivé 
suverénní státy navzájem pomáhají, 

ale v žádném případě si navzájem 
nic nediktují? Pokusů sjednotit 
Evropu silou a k obrazu svému 
tady již pár bylo a nikdy nepři-
nesly nic dobrého. Pomineme-li ty 
jedny z prvních, pod kterými jsou 
podepsáni naši předkové (Velká 
Morava, Sámova říše) přicházejí 
na řadu pokusy jiných. Ať jde již 
o Bonaparta, Habsburky až po 
„sjednocovatele“ rasového – Adolfa 
Hitlera. Po takové Evropě asi již 
nikdo netouží a většina Evropanů 
také netouží po centralizované unii 
řízené byrokraty z jediného centra. 
Mnoho z nás nic neví o Lisabonské 
smlouvě a netuší, proč unie ome-
zuje naše zemědělce a živnostníky 
různými kvótami, které je mnohdy 
donutí až k ukončení činnosti. In-
formace ze sdělovacích prostředků 
jsou pouze kusé a mnohdy založené 
na nepravdivých podkladech. Je 
velmi nesnadné získávat infor-
mace z EU, a proto se domnívám, 
že všichni, kdo se po nich pídí 
a o dění v EU se zajímají, přijmou 
s radostí možnost setkat se zastánci 
různých pohledů na Lisabonskou 
smlouvu. Přestaňme se tedy o unii 
jen něco dohadovat a př ijďme 
se kompetentních osob zeptat 
na to, co nás zajímá.   -mk- (pi)

Ve dnech 4.–5. dubna 2009 se 
uskuteční v areálu Střední lesnické 
školy v Hranicích sněm ČSOP. 
Sněm nejen zhodnotí uplynulé tříle-
té období, ale především vytyčí další 
úkoly svazu a zvolí nové členy jeho 
vedení. Sněmu ČSOP předchází 
shromáždění zástupců 
základních organizací 
ČSOP v každém 
k raji. Na tom-
to shromáždění 
se volí delegáti, 
zastupující kraj 
na sněmu. Cílem 
shromáždění je 
i představení zá-
kladních organizací 
krajů a prodiskutování 
problémů, které nás ochránce pří-
rody pálí uvnitř kraje i celostátně, 
jak ve svazu, tak i navenek.

Shromáždění základních orga-
nizací ČSOP v kraji Vysočina se 
uskuteční v sobotu 28. února 2009 
ve Středisku ekologické výchovy 
Ostrůvek ve Velkém Meziříčí. Po 
zahájení v 9 hodin dopoledne bude 
zhodnocena spolupráce v roce 
2008 a možnosti na rok 2009, dále 
možnosti f inancování ochrany 
přírody v kraji Vysočina, návrhy 
na usnesení sněmu ČSOP a volba 
delegátů na sněm.

Poutnické kříže

Konference 
o Evropské unii
26. února v 16 hodin
koncertní sál Jupiter clubu
Pozváni jsou: místopředseda 
sněmovny a stínový ministr 
zahraničí Lubomír Zaorá-
lek a europoslanec Miloslav 
Ransdorf

Upozornění
U příležitosti Světového dne mokřadů bude na Středisku ekologické 
výchovy Ostrůvek ve Velkém Meziříčí otevřena od 24. února 2009 
výstava ke Světovému dni mokřadů. Výstavu zabezpečuje ENKI 
o. p. s., což je obecně prospěšná společnost pro výzkum a osvětu 
v oborech životního prostředí se sídlem v Třeboni. Výstava bude 
otevřena po dobu tří týdnů. Děkujeme vedení střediska ekologické 
výchovy ve Velkém Meziříčí za spolupráci při této akci.

Za územní organizaci Českého svazu ochránců přírody 
PhDr. Arne Němec, předseda ZO ČSOP

Ochránci přírody v předsněmovním období
Po skončení zasedání uskuteční 

Regionální centrum ČSOP pro 
kraj Vysočina a Centrum ochrany 
přírody při Českém svazu ochránců 
přírody Kněžice ve spolupráci se 
Střediskem ekologické výchovy 
Ostrůvek odborný seminář na téma 

Péče o chráněná území 
a další př írodně 
významné loka-
lity na Českomo-
ravské vrchovině. 
Na toto téma vy-
stoupí ing. Václav 
Křivan – vedoucí 

centra ochrany pří-
rody, dále vystoupí 

Mgr. Filip Lysák na 
téma Ochranářské přístupy 

k lesům na Vysočině. Ing. Vác-
lav Křivan se bude dále zabývat 
otázkami významu ochrany drob-
ných lokalit v krajině. Účastníci 
semináře obdrží odborné materi-
ály. Středisko ekologické výchovy 
Chaloupky, pracoviště Ostrůvek 
ve Velkém Meziříčí těmito akcemi 
dokazuje, že se plně zapojuje do 
ochranářské i vzdělávací činnosti 
jak ve Velkém Meziříčí, tak i na 
Vysočině. Za jeho práci mu patří 
plné uznání.

Za ZO ČSOP Velké Meziříčí 
PhDr. Arne Němec, předseda

Mateřská škola Hodov, okr. Třebíč, příspěvková organizace nabízí
volnou kapacitu na školní rok 2009/2010.
Zápis se koná od 23. 2. do 27. 2. 2009, po tel. domluvě kdykoliv.
Vzdálenost od V. Meziříčí 9 km, směr Třebíč.
Nabízíme: Výhody malého počtu dětí ve třídě.
 Umístění MŠ na vsi, ve zdravém prostředí.
 Přijímáme děti již od 2,5 roku věku.
 Provozní doba 6.30 – 15.30.
 Nízké školné.
Rodiče mohou být přítomni, pokud má dítě adaptační problémy.
Tel.: 568 875 260, 564 103 537, 775 996 640               Vedení MŠ Hodov
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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

BEZ POPLATKU!
Nyní je u nás zpracování úvěru ZDARMA!
obch. zástupce: Ing. Jiří Svoboda
tel.: 608 824 424, Sokolovská 23, VM
pr. doba: Po 13–15, St 10–13, Čt 14–17

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.

Tel.: 777 034 567.

HLEDÁME
OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

na pozici
ÚVĚROVÝ PORADCE

v nebankovní oblasti.

VINOTÉKA VINAŘSTVÍ U KAPLIČKY
AKCE: 100 Kč sleva při odběru 4 lahví vína
Novosady (02/93 600/), Budova Čes. pojišťovny (vedle Domusu)

Tel.: 724 742 145, 777 241 002

provozovna Velká Bíteš hledá pracovníka na pozici
SKLADNÍK – OPERÁTOR.

– dvousměnný provoz, časová fl exibilita
Kontakt: 566 531 046, p. Ambrož

VÍKENDOVÁ
INTENZIVNÍ VÝUKA 

ANGLICKÉHO JAZYKA
Od března 2009 otevíráme 3měsíční víkendový kurz anglického 

jazyka pro začátečníky a pokročilé.
V jednom kurzu max. 5 účastníků.

PŘÍJEM předběžných přihlášek do 28. února 2009
na e-mailové adrese: eco-prochazkova@seznam.cz

V přihlášce prosím uveďte: jméno + příjmení, název kurzu
(začátečníci, pokročilí) a telefonní kontakt.

Kontakt: p. Procházková, Mlýnská 1185/6, Velké Meziříčí, tel. +420 602 325 108

Masáže U Brány

Tato masáž má vysoký terapeutický a relaxační účinek.
Pomáhá od bolesti kloubů a svalů.

Tel.: 604 339 029.

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

renovujeme interiérové dveře 
plastovými foliemi

rychlé a čisté řešení
původní jádro dveří zůstává

zachováno
široký výběr typů provedení

dveří
zavolejte nám, zašleme prospekt 

a ceník

t

Pronajmu v centru Velkého
Meziříčí, ul. Pod Hradbami,
prostory vhodné pro kan-
celáře, možné i pro byt.

Tel.: 737 386 284.

Prodám
■ Škoda Octavie II 4 ks zimní 
obutá kola s pneu Michelin Alpin 
195/65/15 – ráfky; pneu skoro neje-
té, lze i na VW Pasat a Audi, cena 
5.700 Kč; Al kola Š 100–130 za 2,5 
tis. Tel.: 777 182 760.
■ Kuchyňskou linku, kombinace 
dýha buk + bílá, délka 3,20 m + 
barový pult. Spotřebiče: plynová 
varná deska Mora, elektrická trou-
ba Mora, digestoř Zanussi. Cena 
dohodou. Tel.: 602 472 901.
■ Sadbu brambor, odrůda Be-
lana, Adéla, cena 400 Kč/q. Tel.: 
564 571 146, 775 418 612.
■ UV lampu na gelové nehty + 1 
zářivka, cena 1.500 Kč. Odsávačku 

prachu na nehty za 500 Kč, parafí-
novou vanu na ruce s parafínem, 
cena 2.000 Kč. Tel.: 602 406 023.
■ Škodu Felicii 1,3 MPi 50 kW, 
r. v. 2000, červená barva, koupe-
no v ČR, nebourané, nové zim. 
pneu, centrál na DO, hagusy, tažné 
zař ízení, alarm, uzamykatelná 
zpátečka, rádio CD, komplet po 
servisu, najeto 97 000 km, cena 65 
tis. dohoda. Tel.: 608 165 070.
■ Citroën Saxo 1,1i 44 kW, r. v. 
2000, třídveřový, modrá metalíza, 
airbag 2×, centrál, servo, ABS, 
komplet sada litých kol + zimních, 
najeto 64 tis., serviska, autom. roz-
svěcování, čirá optika, cena 70 tis. 
Cena dohoda. Tel.: 608 165 070.

■ Dvě válendy s úložným prosto-
rem. I samostatně. Velmi levně, spě-
chá. Tel. po 15 hodině, 724 891 863.
■ Pšenici, ječmen. Cena 350 Kč/q. 
Tel.: 737 916 835.
■ Sadbu brambor odrůda Dali, 
600 Kč/1q, žito 330 Kč/1 q, koňský 
gumák 3.500 Kč. Tel.: 604 112 330.
■ 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.
■ Okna na skleník, 54 ks, v dob-
rém stavu, levně. Volat večer. Tel.: 
608 755 203.
■ 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.
■ Dětské lyžařské hole (85 cm), 
2 ks lyžařské přílby (53–54 cm), 
dětské kolo (6–8 let), dámské kolo. 
Tel.: 736 240 216.
■ Tříkolový sportovní kočárek 
vyšší kategorie české výroby Pat-
ron F3 (světle modrá + pistáciová), 
vhodný od narození, autosedačku 
Deltim 0–13 kg (tm. modrá + 
oranžová), včetně odepínací stříšky 
a nánožníku, krosnu Chicco. Vše 
po 1 dítěti, perfektním stavu. Cena 
dohodou. Tel.: 737 751 849.
■ 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 neu-
skutečněné stavby. Doklad a záruka, 
možnost splátek. Levně. Dopravu 
zajistím zdarma. Tel.: 777 106 709.
■ Fiat Cinquocento v pojízdném 
stavu. Bez TP. Možno i na náhradní 
díly. Levně. Tel.: 603 305 373.
■ Štěňátka, pejsky jorkšíra, od-
běr ihned. Tel.: 731 108 327.
■ Suché řezané a štípané pali-
vové dřevo, 33 cm dlouhé. Tel.: 
606 609 763.
■ Zimní pneu, 4 ks, na favorita 
(vzorek MP 55), včetně disků. 
Prodám krbovou vložku Romotop 
8 kW. Levně. Tel.: 776 611 016.
Koupím
■ Dvoukolovou vlečku za traktor – 
sklopnou alespoň dozadu, brzděnou, 
v jakémkoli stavu. Děkuji za nabídky. 
Tel. od 15. do 20. hodiny 602 837 411.
■ Jakýkoli starší motocykl, též 
jen díly. Platba hotově. P. Hlaváč. 
Tel.: 774 219 122.
■ Součástky na předválečné auto 
zn. Tatra. Příp. i na jiné značky, 
event. celý vůz či jeho zbytek. Také 
sháním kompletní předvál. bicykl 
v zachovalém stavu +moto/velo kata-
logy. Volejte na 606 640 340, děkuji. 
■ 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. Vladimír 
Kubát, Družstevní 41, VM. Tel.: 
723 531 154 – možno volat kdykoliv.
■ Řády, medaile, vyznamenání, sta-
ré odznaky, mince, bankovky, staré 
zbraně, pušky, pistole, šavle, kordy, 
dýky, vysouvací nože i neúplné. Dě-
kuji za zavolání. Tel.: 723 531 154.

Nemovitosti

■ Koupíme byt kdekoliv ve V. 
Meziř íčí. Platba hotově. Tel.: 
731 508 270.
■ Vyměním byt 3+1 ve Velkém 
Meziříčí v OV za byt 2+1 nebo 1+1 
v OV, družstevní. Nabídky prosím 
do redakce, děkuji. 
■ Koupím garáž ve VM, nej-
lépe na ul. Bezručova, Nad Plo-
várnou nebo Na Výsluní a Gen. 
Jaroše. Prosím nabídněte. Tel.: 
776 137 671.
■ Prodám byt 1+1 v Křižanově, 
OV. Tel.: 777 587 965.
■ Koupíme rodinný dům ve V. 
Meziříčí a okolí. Platba hotově. Tel.: 
731 508 270.
■ 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.
■ Koupím byt 2+1 nebo 3+1 
ve VM. Nabídněte cokoli. Tel.: 
777 570 497.
Pronájem
■ Hledám pronájem, garsonku, 1+1 
nebo 2+1 ve VM. Cena do 7.000 Kč 
vč. inkasa. Prosím nabídněte, spěchá. 
Volejte kdykoli, tel.: 731 027 530.
■ Pronajmu cihlový byt 3+1 v pří-
zemí na ul. Nad Gymnáziem. Byt je 
kompletně zateplen. K nastěhování 
od března. Cena dohodou. Tel.: 
608 428 099, 776 703 687.
■ Pronajmu garáž na Záviškově 
ulici. Tel.: 723 811 571.
■ 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 
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 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, kou-
pelna, WC – společné. Telefon: 
723 531 154.
■ Pronajmu garáž na ul. Tře-
bíčská ,  ved le POEX U. Tel .: 
777 916 793.
Různé
■ Nabízím doučování anglického 
a českého jazyka pro základní 
a střední školy. Studentka VŠ. Tel.: 
602 803 309, j.edita@seznam.cz.
■ Kdo daruje nebo levně prodá 
starší šlapací stroj, může být 
i nefunkční, nebo jen stolek. Tel.: 
724 742 145.
■ Hledáme třetí spolubydlící do 
bytu 3+1 ve Velkém Meziříčí. Tel.: 
732 400 764.
■  H l e d á m  d o učová n í  NJ . 
Te l . :  775  141  6 6 6 ,  e -m a i l : 
buskovaA@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.
■ Nenáročné mamince oblečení po 
2 raubířích 0–5let. Některé kousky 
mírně poškozené. Tel.: 724 742 145.
■ Daruji asi 50 ks starých vydání 
(1–5 let) časopisů Betynka a Ma-
minka. Tel.: 724 742 145.

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

VELKOMEZIŘÍČSKO
slaví 90 let od svého vzniku!

Pro nové i stálé inzerenty přinášíme dárek:
výhodné podmínky pro plošnou inzerci!

inzerát 4,3 cm šířky*) – 4+1 zdarma!
inzerát 8,9 cm šířky*) – 2+1 zdarma, 4+2 zdarma!

Bližší informace:
tel./fax: 566 524 649, 732 203 787, 739 100 979

velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz

*) výška inzerátu je libovolná. Nad 5 opakování sleva 30 %.
Platnost akce do konce března 2009.

Pá–Po novinky od 40 Kč
Víkendové kino doma

Video 6, Náměstí 84, VM
Kinohity zamluvíme

tel.: 777 672 666

Akce:
DVD 2+1 zdarma

oznamuje změnu tel. čísla:
Kaštan 722 095 990.

Skupina Járy Kaštana
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HOKEJ – MLÁDEŽ

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK

BASKETBAL
I. liga mladší dorostenky

TJ Jiskra Otrokovice – Sokol VM 
26:16 (13:11)
Ve druhém kole jarní části odvet-
ných soubojů byly naše hráčky po 
celý první poločas více než vy-
rovnanými soupeřkami domácího 
celku. Díky velmi dobře organi-
zované obranné hře, během níž se 
opět dař ilo brankářce Marcele 
Babáčkové, se držely v nejtěsněj-
ším „závěsu“. Škoda, že se v zá-
věru prvního poločasu po našich 
útočných chybách dostal domácí 
celek do dvoubrankového vedení. 
Úvodní minuty druhého poločasu 
pokračoval vyrovnaný souboj až do 
stavu 14:13 (37. minuta). Následnou 
dvojnásobnou přesilovku domácí 
hráčky díky řadě našich zbrklostí 
a nevynucených chyb využily 
více než efektivně a po sérii čtyř 
branek to znamenalo jejich vý-
raznější náskok (18:13). V dalších 
minutách jsme se sice dostali do 
řady výhodných střeleckých pozic, 
leč nepřesná koncovka a následné 
kontry Otrokovických naopak zna-
menaly až osmigólové manko (51. 

min. 22:14). Závěrečná fáze utkání 
se pak dohrávala již plně pod kon-
trolou vítězného celku, který jsme 
již neměli čím překvapit. V herním 
projevu našeho kolektivu byla ci-
telně znát neúčast Soni Necidové, 
která s týmem sice odcestovala, 
leč pro žaludeční potíže nebyla 
schopna k utkání vůbec nastoupit. 
7 m – hody 7/6:4/3, vyloučení 3:6.
Hrály: Babáčková, Simandlová-
Rousová (5), Kratochvílová M. (4/2), 
Salašová (2), Pavlišová (2/1), Svobo-
dová (2), Hammerová P. (1), Bártová, 
Necidová Kr. Trenér ing. Záviška.

Tabulka I. liga
mladší dorostenky:

 1. SHK Kunovice 11 9 0  2 317:263 18
 2. HC Zlín 10 8 0  2 277:207 16
 3. DHK Zora Olomouc 10 8 0  2 261:230 16
 4. Sokol Ostrava Zábřeh 11 7 0  4 294:233 14
 5. TJ Sokol Poruba 10 6 2  2 259:229 14
 6. TJ Jiskra Otrokovice 11 4 2  5 293:255 10
 7. SK HC Železárny Veselí 11 5 0  6 233:246 10
 8. Tatran Bohunice 11 3 1  7 255:253 7
 9. TJ Sokol Karviná 11 3 1  7 224:270 7
10. TJ Sokol Vel. Meziříčí 10 1 2  7 203:276 4
11. SK UP Prior Olomouc 10 0 0 10 168:322 0

Pozvánka do sportovní haly
Za Světlou:

V sobotu 21. února v 11 hodin 
I. liga mladší dorostenky VM 
proti Zoře Olomouc.

Zimní turnaj minižactva
Ve spolupráci oddílu házené TJ 
Sokol a Domu dětí a mládeže Velké 
Meziříčí proběhl turnaj minižactva. 
Celkově pět účastnických týmů se 
utkalo ve vzájemných utkáních. 
Nejlépe zvládli všechny souboje 
hrané 2 × 10 minut domácí chlapci. 
V pohledném měření sil s A-celkem 
Havlíčkova Brodu byli úspěšnější 
a turnajem tak prošli bez ztráty 
bodu. Domácí děvčata v dramatic-
ké koncovce s havlíčkobrodským 
áčkem prohrála v úplném závěru 
nejtěsnějším rozdílem a celkově 
z toho bylo ocenění za třetí místo.
Při slavnostním vyhlášení výsledků 
zimního turnaje minižactva převza-
li ocenění pro nejlepší jednotlivce 
domácích družstev Tereza Pavlíč-
ková a Martin Janíček, který se 
zároveň stal nejlepším kanonýrem 
turnaje.

Výsledky:
Sokol VM chlapci – DDM VM 
dívky 12:3, – ŠSKH Havlíčkův 
Brod A 8:7, – HŠO Svážná Brno 

9:6, – ŠSKH Havlíčkův Brod B 16:1,
DDM VM dívky – ŠSKH Hav-
líčkův Brod A 7:8, – HŠO Svážná 
Brno 10:2, – ŠSKH Havlíčkův Brod 
B 13:2.

Pořadí:
1. Sokol VM chlapci 45:17 8
2. Havl. Brod A  32:22 6
3. DDM VM dívky 33:24 4
4. Svážná Brno 23:27 2
5. Havl. Brod B   7:50 0
Hráli VM: Janíček Martin (25), Zá-
višková Kateřina (21), Kopečková 
Kateřina (19), Stupka Tomáš (9), 
Koudelová Eliška (7), Svoboda Filip 
(6), Ambrož Michal (3), Pavlíčková 
Tereza (2), Uchytilová Agáta (1), 
Blaha Jiří (1), Drápela Vojtěch, 
Šabacká Jarmila, Singerová Klára, 
Zezulová Denisa, Buchtová Eliška, 
Marková Andrea, Hrůza Vlastimil, 
Klapal Vojtěch, Pažourek Tomáš, 
Sklenář Pavel, Buchta Dominik, 
Havlíček Michal, Kratochvíl Fran-
tišek, Karban Jakub. Trenéři Záviš-
ková I., Jelínková R., Janíček M., 
Živčic P.                                 -záv-

Koncem ledna a začátkem února 
se uskutečnil lyžařský výcvikový 
kurz pro žáky sedmého a osmého 
ročníku ZŠ Sokolovská ve Velkém 
Meziříčí. Tak jako každý rok, i le-
tos si žáci vybírali ze tří možností. 
Výuka jízdy na sjezdových lyžích 
a na snowboardu probíhala již 
tradičně na Fajtově kopci u Vel-
kého Meziříčí, běžecké lyže si 
žáci vyzkoušeli na tratích v okolí 
Velkého Meziříčí a Nového Města 
na Moravě.
Snowboard je mezi dětmi stále ve 
větší oblibě, proto poměr lyžařů 
a snowboarďáků byl vyrovnaný. 
Poslední den jsme uspořádali zá-

vody ve slalomu jak pro lyžaře, tak 
pro snowboarďáky.
I když zvítězit v závodech mohli 
jenom jednotlivci, ve skutečnosti 
vyhráli všichni účastníci kurzu. 
Zdokonalili se ve zvoleném zimním 
sportu a v krásném prostředí Faj-
tova kopce prožili týden se svými 
spolužáky a učiteli – lektory, na 
který budou jistě všichni i po mnoha 
letech rádi vzpomínat.
Naše velké poděkování patří Jiřímu 
Pálkovi a Vratislavu Čamkovi za 
technickou pomoc při pořádání 
závodů ve slalomu na lyžích i na 
snowboardech.   Za realizační tým
Mgr. Pavel Blažek, ZŠ Sokolovská

Proton Zlín – BK Velké Meziříčí 
36:67, 58:65
Jako neúnavné bojovnice s velkým 
srdcem se ukázaly naše žákyně ve 
Zlíně. V sedmi hráčkách musely po-
dat naprosto disciplinovaný a zod-
povědný výkon, aby nejen zdolaly 
soupeře, ale také aby dohrály zá-
pasy v plném počtu. Hrálo se totiž 
na užším hřišti, kde byla příležitost 
k více vzájemným kontaktům, než 
na hř išti normálních rozměrů, 
a tyto kontakty hodně často posuzo-
vali rozhodčí jako fauly. V prvním 
zápase dohrával náš tým ve čtyřech 
hráčkách, protože zbývající tři se 
vyfaulovaly, přičemž dvě se vyfau-
lovaly už v polovině třetí čtvrtiny.
Do druhého zápasu vstoupil soupeř 
odhodlán uštědřit našim žákyním 
první porážku v soutěži. Celý prv-
ní poločas domácí těsně vedli, ale 
v závěru půlky se naše hráčky ujaly 
dvoubodového vedení. V úvodu 
třetí čtvrtiny se soupeř ještě snažil 
skóre otočit, ale naše děvčata sérií 
proměněných příležitostí odskočila 
na rozdíl několika košů a vznikl ná-

skok, který bojující soupeř už nebyl 
schopen do konce zápasu dohnat.
Sestava: Dáda Zezulová, Jája Ra-
pušáková, Klára Ubrová, Zuzka 
Fňukalová, Šárka Buková, Markéta 
Malcová a Lucka Nováková.
Komentář trenéra Ubra k zápa-
sům: „Nedělní zápasy byly pro nás 
v mnohém poučné. Vyzkoušeli jsme 
si hru na »úzkém kluzišti«, navíc jen 
se sedmi hráčkami. Úzké hřiště, které 
hraničilo s regulérností, přineslo 
mnoho kontaktů a naše děvčata byla 
donucena dohrávat první utkání 
pouze ve čtyřech. Tím, že na zápasy 
byly k dispozici pouze čtyři hráčky, 
jsme si zkomplikovali druhé utkání, 
v němž už nám nezbývalo tolik sil. 
Nicméně i to jsme zvládli na jedničku 
a právem pokračujeme v soutěži bez 
jediné prohry. Všechna zúčastněná 
děvčata chválím za bojovnost a od-
povědný přístup k zápasům. Vítězství 
byla zásluhou celého kolektivu.“    

-rap-
Příští program:

Sobota 21. 2. BK Velké Meziříčí 
– Proton Zlín, finálová skupina 
dorostenek, 10.00, 12.00, tělocvična 
ZŠ Školní Velké Meziříčí

Lucie Nováková v úspěšném nájezdu ve Zlíně.               Foto: -rap-

Okresní přebor 1. třídy, 14. kolo
Fryšava – V. Meziříčí B odloženo
Okresní přebor 2. třídy, 14. kolo
Vojnův Městec B – V. Meziříčí 
C 16:2
Řečice – Netín nehlášeno
Lhotky B – Oslavice B 11:7
Okresní přebor 3. třídy, 14. kolo
TJ Žďár F – Netín B nehlášeno
V. Bíteš C – Uhřínov nehlášeno
Okresní přebor 4. třídy, 14. kolo
D. Heřmanice – Vepřová 7:11
Poděšín C – Lhotky C nehlášeno
Netín C – Polnička B – nehlášeno

Okresní přebor 5. třídy, 14. kolo
Lhotky D – Nížkov D 4:14
Oslavice C – Nové Dvory B 14:4

Tabulka okresního přeboru
5. třídy

 1. Oslavice C 13 10 2 1 161:73 35
 2. Nížkov D 14 8 3 3 163:89 33
 3. Nové Veselí B 13 9 1 3 142:92 32
 4. Lhotky D 13 8 1 4 134:100 30
 5. Orel Bystřice n. P. A 13 6 2 5 125:109 27
 6. Jámy B 13 5 2 6 112:122 25
 7. Nové Dvory B 13 4 0 9 90:144 21
 8. Doubravník A 12 4 1 7 90:126 21
 9. Borovnice B 12 3 2 7 97:119 20
10. Sokol Žďár n. S. D 12 0 0 12 38:178 12

-pl-

Dorost
HHK VM – SHKM Hodonín 2:4 
(2:2, 0:0, 0:2)
V dalším utkání jsme přivítali ve-
doucí tým průběžné tabulky, celek 
Hodonína. Dvě třetiny jsme drželi 
vyrovnaný stav, na naší straně bylo 
dost nevyužitých šancí. V poslední 
třetině, v čase 43:37 a 45:15, dal 
soupeř dvě rychlé branky, a ty roz-
hodly o osudu utkání. Hosté už nás 
k ničemu nepustili, a tak si odvezli 
oba body.
Branky (asistence) HHK: 15:22 Ur-
bánek T. (Kroutil R., Komínek D.), 
19:26 Urbánek T. (Sáblík D.). Sesta-
va: Tomečka (Loukota) – Komínek 
M., Vidlák – Sáblík, Joch – Komí-
nek D., Kroutil, Urbánek – Hándl, 
Budín, Rozmahel – Vondráček, 
Smejkal, Kochánek.               -sys-

5. třída
HHK VM – HC Rebel Havl. Brod 
3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
Branky a nahrávky: 16. Strnad M., 
31. Tlapák (Mičánek, Strnad M.), 
35. Tichý (Mynář).
Sestava HHK: Vitešník – Bezák, 
Tlapák, Tichý, Smažil, Kampas, 
Strnad M., Mičánek, Mynář, Strnad 
T., Novák. Vyloučení: 2:2. Využití: 
0:0. Rozhodčí: Maloušek, Musil.

Žákovská liga 5. tříd
 1. Kometa Group 19 18  0  1 146:31  36
 2. SK Hor. Slavia Třebíč 18 14  2  2 114:55  30
 3. Dukla Jihlava 20 11  2  7  96:63  24

 4. HC Rebel Havl. Brod 19 12  0  7  79:56  24
 5. Kometa Úvoz 17 11  1  5  90:61  23
 6. SKLH Žďár nad Sáz. 19  8 10  9 116:102 17
 7. HC Znojemští orli 19  8  1 10  99:116 17
 8. SHKM Hodonín 17  7  2  8  66:55  16
 9. Svišti Bratislava 19  7  2 10  82:74  16
10. WEV Vídeň 18  7  0 11  49:81  14
11. HHK Velké Meziříčí 20  6  0 14  47:80  12
12. TJ Spartak Pelhřimov 18  5  1 12  60:125 11
13. Technika Brno 19  1  0 18 1 9:164  2

4. třída
HHK VM – HC Rebel Havl. Brod 
0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Sestava HHK: J. Juda – Slabý, 
Bartes, Sedlák, Juráček, Karásek, 
Báňa, Úlovec, Třeštík, Dundálek, 
Müller, Šilpoch, Janoušek. Vylou-
čení: 5:3. Využití: 0:0. Rozhodčí: 
Maloušek, Musil. Zásahy brankářů: 
15:9.

Žákovská liga 4. tříd
 1. Kometa Group 21 18 1  2 159:37  37
 2. SKLH Žďár nad Sáz. 20 18 1  1 159:53  37
 3. Dukla Jihlava 21 14 3  4 130:61  31
 4. Kometa Úvoz 20 13 2  5  96:52  28
 5. TJ Spartak Pelhřimov 19 11 1  7  79:72  23
 6. SK Hor. Slavia Třebíč 20 10 2  8  81:86  22
 7. HC Rebel Havl. Brod 20  7 3 10  56:74  17
 8. HHK Velké Meziříčí 21  6 1 14  35:75  13
 9. MBK Vyškov 19  6 1 12  41:84  13
10. Technika Brno 21  5 3 13  49:106 13
11. WEV Vídeň 18  5 2 11  49:80  12
12. HC Břeclav  19  5 2 12  68:102 12
13. HC Znojemští orl 20  5 2 13  71:132 12
14. SHKM Hodonín 19  3 2 14  44:103  8

-hhk-

Velké Meziříčí – Třešť 7:10
Body: Řikovský 3,5, Pokorný 2,5, 
Klíma P. 1, Klíma T. 0
Velké Meziříčí – Jihlava 1:10
Body: Pokorný 1, Řikovský 0, Klí-
ma P. 0, Klíma T. 0
V sobotu jsme odehráli poslední 
dva domácí zápasy této sezony. 
Utkání proti Třešti bylo vyrovnané 
a trvalo 3,5 hodiny. Hodně dvouher 
se hrálo na pět setů. Bohužel se 
v koncovkách dařilo více soupe-
řům a přehráli nás. V zápase se 
dařilo Řikovskému, který prohrál 

jen jednou. Proti našemu druhému 
soupeři jsme neměli šanci. Jihlaváci 
nás přehráli ve všem. Jediný bod 
uhrál Pokorný.
Vzhledem k našim nepříznivým 
výsledkům se začínáme smiřovat 
se sestupem z krajského přeboru 
první třídy.
Velké Meziříčí B – Velká Bíteš 
14:4
Body: Buk M. 4,5, Šoukal 3,5, 
Kořínek 3,5, Dvořák 2,5
Naše béčko hrálo doma s Bíteší 
a celkem v pohodě vyhrálo. Pochva-
lu si zaslouží Martin Buk, který 
neztratil ani jeden zápas.           -pk-

Nový velkomeziříčský talent: 
Vít Kratochvíl

Řeč je o teprve desetiletém šachis-
tovi, který už dokáže zle zatápět 
dospělým – a velké problémy s ním 
při partiích mají i staří a letitými 
zkušenostmi ostřílení či mazaní 
borci. Jeho starší bratr Josef se stal 
roku 2005 žákovským přeborníkem 
Moravy a Slezska (na velkém turna-
ji v Kroměříži), nu a Vítek už nyní 
nejenže kráčí v jeho stopách, ale 
dokonce mu i šlape na paty.
Je hráčem TJ Náměšť n. Oslavou, kde 
nastupuje za A i B-tým tamějších do-
spělých, tedy v krajském přeboru i ve 
regionální soutěži skupiny „Západ“. 
Účastní se dětských, dorostenec-
kých i „dospěláckých“ turnajů (tzv. 
„OPEN“, otevřený), a to až pozoru-
hodně úspěšně – s brilantními vý-
kony. Jeho hlavním zájmem je nyní 
Liga mládeže Vysočiny do 16 let.

LM Vysočiny 2008/2009
(vždy 7 kol na 2×20 min.):

1. turnaj = Jihlava – „O jihlavský 

koláč“ – listopad 2008 – 90 účast-
níků – Vít Kratochvíl celkově 2. 
místo a 6 bodů ze sedmi možných, 
ve své kategorii H 12 první;
2. turnaj – Žďár nad Sázavou 
–„Mikulášský turnaj“ – prosinec 
2008 – 62 účastníků – Vít celkově 
6. místo a 5 bodů, v kat. H 12 1. 
místo z 26;
3. turnaj = Náměšť nad Oslavou – 
„O perníkovou chaloupku“ – leden 
2009 – 46 účastníků – 3. místo a 5,5 
b., 1. místo v kat. H 12;
4. turnaj = Pelhřimov – „Pelhřimov 
2009“ – únor 2009 – 56 účastníků 
– 1. místo celkově se 6,5 b./i v ka-
tegorii H 12.
Průběžné hodnocení kategorie H 12 
(hoši do 12 let, 32 hodnocených) po 
4 turnajích:
1. Vít Kratochvíl Vel. Mez./TJ Ná-
měšť n. Osl. 160 přepočtených bodů 
(maximálně možný bodový zisk, 40 
bodů za 1. místo v kat.)
2. Jakub Skořepa Jihlava/Sokol 
Bedřichov 134 b.
3. Tomáš Skořepa Jihlava/Sokol 
Bedřichov 122 b.                     -vp-

V dalším programu přípravy mužů 
na jarní sezonu byl 7. 2. turnaj v Os-
travě – Polance. Na úvod čekaly na 
náš tým dva po sobě jdoucí zápasy 
s domácími. První zápas s Polankou 
A byl velice kvalitní a vyrovnaný. 
Dařilo se nám v obraně. V druhé 
polovině zápasu se nám podaři-
lo rychlými přechody do útoku 
a proměněnými šancemi brankově 
odskočit a o výsledku tím rozhod-
nout. V dalším zápase s B týmem 
Polanky jsme se příliš přizpůsobili 
hře soupeře, neproměňovali jsme 
vyložené šance. Nakonec byl náš 
tým vděčný i za remízu se slabším 
soupeřem. V dalších zápasech jsme 
si jednoznačně poradili s o třídu 
slabšími soupeři, s Klimkovicemi 
i se Suchdolem. To už se na našich 
hráčích značně projevovala únava. 

Po celý turnaj družstvo podrželi 
oba brankáři Stoklasa s Kotíkem 
a i přes zaváhání s B týmem Po-
lanky jsme se stali zaslouženými 
vítězi turnaje.

Sestava a branky:
Stoklasa D., Kotík L. – Fischer R. 
(16), Večeřa V. (14), Bezděk J. (14), 
Chlubna T. (11), Konečný L. (8), 
Kříbala M. (7), Stávek T. (6), Kříba-
la Pe. (4), Kříbala Pa. (1), Necid (1).

Výsledky utkání:
VM – DTJ Polanka A 22:16
VM – DTJ Polanka B 20:20
VM – Klímkovice 26:15
VM – Suchdol nad Odrou 15:9

Konečné pořadí turnaje:
1. Velké Meziříčí 7 bodů
2. DTJ Polanka A 6 bodů
3. DTJ Polanka B 3 body
4. Klimkovice 2 body
5. Suchdol nad Odrou 2 body

-nav-

HC Sokol Křižanov vás zve na tradiční lyžařský závod

KŘIŽANOVSKÁ PATNÁCTKA
Memoriál Honzy Kotíka koná se 22. února v Křižanově
začátek prezentace v 10.00, start v 11.00 u rybníka Škrejblík (za 
hřbitovem)
kategorie: předškolní, 1. – 2. třída, 3. – 4. třída, 5. – 6. třída, 7. – 8. 
třída, dorostenci/ky, muži/ženy 18 – 40 let, 40 – 60 let, nad 60
Občerstvení zajištěno, přijďte v hojném počtu!!!
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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 27. 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!

Pátek 20., sobota 21. v 19.30 hodin
AUSTRÁLIE
Anglická aristokratka Lady Sarah Ashley žije svůj život v prostředí po-
vrchní 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 australské 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
Filmový klub
Čtvrtek 26. v 19 hodin
RENÉ
Ryze dokumentární fi lm se syrovou autentičností vypráví 
těžko uvěřitelný příběh Reného, který byl od sedmnácti 
let sledován fi lmovou kamerou na své cestě mezi vězeními 
a krátkými pobyty na svobodě. Kamera ho v roce 2008 opouští v jeho se-
dmatřiceti letech, tedy přesně o dvacet let později, jako nemocného člověka, 
muže stále se pohybujícího na hraně zákona, který napsal a publikoval dvě 
knihy. Čas proměny z mladíka v muže zaznamenávala režisérka Helena 
Třeštíková na pozadí významných politických změn střední Evropy. Reného 
příběh začíná ve vězení pod socialistickými plakáty, pokračuje během sa-
metové revoluce a dostává zdánlivou pointu amnestií tehdejšího prezidenta 
Václava Havla. René se ale brzy vrací zpět do kriminálu, aby tak vstoupil 
do Evropské unie opět jako vězeň. V průběhu let strávených za mřížemi, 
zejména za krádeže, se nechal potetovat po celém těle, utekl z vězení a zase 
byl chycen, vydal dva romány, vykradl byt samotné režisérce, prožil dva 
milostné příběhy, onemocněl roztroušenou sklerózou a psychologové 
u něj zjistili nadprůměrnou inteligenci. Tento časosběrný dokument byl 
oceněn cenou pro nejlepší dokument v Evropě. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 45, 75 Kč 85 minut
Pátek 27. v 19.30 hodin
JAK SE ZBAVIT PŘÁTEL A ZŮSTAT SÁM
…aneb Jak se neutopit za velkou louží.
Sidney Young pracuje v Londýně jako novinář pro nepříliš úspěšný bulvární 
plátek, který si dělá legraci z celebrit toužících po slávě ve světlech snob-
ských večírků. Na jedné straně je hrdý na svůj satirický nadhled a odstup 
od prostředí, o kterém píše, na druhé straně ho tento povrchní svět slávy 
a krásných lidí velmi láká. Nečekaně přijde překvapivá nabídka od šéfre-
daktora prestižního newyorského časopisu ‚Sharps‘ – Claytona Hardinga, 
aby pro něj Sidney pracoval. Ten s velkými očekáváními uniká ze stereoty-
pu – domů – do práce – domů – a po hlavě se vrhá do víru newyorkských 
večírků. Ne vše je ale v nové práci takové, jaké si představoval. Je zklamaný 
upjatou atmosférou, která zde panuje a rozhodne se nudným prostředím 
pořádně zatřást. Sidneyho bezstarostný přístup a nejapné vtípky rozčilují 
jeho přímého šéfa Lawrence Maddoxe až nakonec vyústí v zákaz dělat 
s celebritami rozhovory a cokoliv o nich psát. Režie R. B. Weide. Komedie 
Velké Británie, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 63, 65 Kč 109 minut

koncert

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! 
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Vzpomínky

   den datum název plesu hudba
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-

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

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 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

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 

Začínáme

v 17.00

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 

nápoje. 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

ve velkém sále kulturního domu Ruda
u Velkého Meziříčí

Dnes, 18. února, oslaví své 85. 
narozeniny pan 
Ladislav Kašpar.
Za lásku a obětavost,
kterou celý život rozdává,
mu děkují
a především hodně zdraví
přejí

manželka, děti s rodinami,
vnoučata

a pravnoučata Terezka a Pavlík. 

Dne 15. 2. 2009 oslavili
40 let společného života manželé
Kašparovi
ze Šeborova.

Za lásku a obětavost děkují dcery s rodinami a do dalších let přejí
hodně zdraví a spokojenosti.

Dne 19. února 2009 oslaví své 70. narozeniny naše milovaná maminka, 
babička a prababička, paní 
Marie Hortová
z Oslavice.

Mnoho zdraví do dalších let přeje manžel a synové s rodinami. 

Z očí Ti zářila láska a dobrota, 
budeš nám chybět do konce života. 
Paprskem světlým života našeho 
jsi byla, 
proč jsi nás, maminko a babičko 
drahá, opustila. 
Dnes už jen kytičku na hrob
Ti můžeme dát, 
pomodlit se a tiše vzpomínat. 
Dne 19. 2. 2009 tomu bude rok, kdy 
nás navždy opustila naše milovaná 
maminka, babička a prababička, 
paní
Anděla Martinková
z Uhřínova.

Stále vzpomínají děti, vnoučata 
a pravnoučata.  

Neprobudíme Tě 
ani nejkrásnějším slovem, 
jen kytičku položíme 
a řekneme sbohem. 
Dne 19. února 2009 uplyne 5. výro-
čí, kdy nás navždy opustil pan 

Bohumír Hudeček 
z Kúsek. 

S láskou vzpomínají manželka 
a děti s rodinami. 

Život je jak pohádka pouhá,
pro každého jinak dlouhá. 
Odešel jsi nám tak náhle, jak osud 
si přál, však v našich srdcích budeš 
žít dál. Dne 23. února 2009 by se 
dožil 35 let
Petr Hladík
z Laviček.

Stále vzpomínají rodiče
a sourozenci s rodinami. 

Kdo ho znal vzpomene kdo ho měl 
rád, nezapomene. 



Číslo 7 18. února 2009 strana 10

VELKOMEZIØÍÈSKO® 
Regionální noviny ‚,malého okresu“ Velké Meziříčí, založeny v roce 1919. Vycházejí pro oblast Velkomeziříčska, Velkobítešska, Měřínska, Křižanovska a Tasovska – každý týden ve středu. Vydavatel Jupiter club s. r. o., IČO: CZ46967036. Evidenční číslo MK ČR E 11 305. Tištěný 

náklad ověřuje ABC ČR. Šéfredaktorka ing. Ivana Horká, tel. 732 203 787, e-mail: horka @velkomeziricsko.cz. Martina Strnadová: zástupkyně šéfredaktorky, sport. Ing. Bc. Jitka Kočí: inzerce. Adresa a sídlo redakce: Jupiter club, s. r. o., Náměstí 17, 594 01 Velké Meziříčí, redakční tel. a fax 566 524 649, mobil: 739 100 979,
tel. 566 523 243. E-mail: velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz. Http: //www.velkomeziricsko.cz. Pracovní doba v redakci: úterý – pátek 8.00 – 15.30. (Pondělí není úřední den.) Tisk a sazba Karel Charvát, Velké Meziříčí. Nevyžádané rukopisy a fotografi e se nevracejí. Redakce si u došlých příspěvků, u nichž nezodpovídá
za správnost uvedených údajů, vyhrazuje právo úpravy. Otištěné názory čtenářů nemusejí být shodné se stanoviskem redakce. Články označené PI jsou placená inzerce. Příjem inzerce přímo v redakci nebo e – mailem či faxem. Novinová uzávěrka je v pátek ve 14 hodin, sportovní strany v pondělí dopoledne.

FOTBAL

SKIKROS VOLEJBAL

SPORT TÉŽ NA STRANĚ 7.

LYŽOVÁNÍ

HÁZENÁ

MĚSTSKÁ LIGA

HOKEJ
HHK VM – HC Břeclav 3:4 PP 
(1:2, 1:0, 1:1, 0:1)
Branky: 10. Kadela E. (Konta, 
Sobotka), 26. Konta (Dostál), 42. 
Dostál (Burian) – 1. Prachař, 9. 
Balát (Vaněček, Mífek), 53. Prachař 
(Novák), 64. Vaněček (Čikl).
Sestava HHK Velké Meziříčí: Beti-
nec (Chadim) – Vlašín, Konta, Ha-
jas, Pálka, Kadela R. – Kunstmül-
ler, Troščák, Burián, Nekvasil, Fila, 
Sobotka, Dostál, Kadela E., Kar-
tůsek, Krča. Sestava HC Břeclav: 
Chvátal (Žurek) – Strapko, Laga, 
Macháček, Novák, Popela, Strýček, 
Koš, Hrůza, Pazdera, Čikl, Nohel, 
Kárný, Barák, Prachař, Balát, 
Mífek, Kroupa, Vaněček, Kurial. 
Rozhodčí: Kareš – Klouda, Křivo-
hlavý. Vyloučení: 6:6, navíc Novák 
(BRE) 10 min., Hrůza (BRE) 5 + 
DKU. Využití: 2:0, v oslabení: 0:0. 
Diváků: 350.
Ostatní výsledky 40. kola: Šum-
perk – Pelhřimov 4:2, Opava – Vse-
tín 3:4 PP, Technika Brno – Nový 
Jičín 4:2, Šternberk – Uničov 6:3, 
Přerov – Hodonín 2:4, Prostějov 
– Valašské Meziříčí 2:5, Žďár n. 
S. – Orlová 6:5.
HC Bobři Valašské Meziříčí – 
HHK VM 5:3 (2:1, 2:1, 1:1)
Branky: 12. Bokroš (Varga, Vaně-
ček), 13. Krisl (Sochorek), 35. So-
chorek (Šebesta), 39. Sochorek 
(Kratěna), 43. Matějný – 18. Dostál 
(Jonáš), 25. Jonáš (Dostál), 58. So-
botka (Kunstmüller). Sestava HC 
Bobři Valašské Meziříčí: Jirkův – 
Růčka, Zientek, O. Dvořák, Blažek, 
Zrník, Krisl – Tatarčík, P. Dvořák, 

Matějný – Šebesta, Sochorek, Kra-
těna – Vaněček (35. Dědek), Varga, 
Bokroš – Dědek. Sestava HHK 
Velké Meziříčí: Betinec (Chadim) 
– Stráňovský, Vlašín, Konta, Pál-
ka, Hajas – Kunstmüller, Troščák, 
Sobotka – Burián, Nekvasil, Fila 
– Jonáš, Dostál, Bula – Křípal. Roz-
hodčí: Škobák – Adamec, Poláček. 
Vyloučení: 5:8.
Využití: 1:0. Diváků: 500. Střely na 
branku: 37:25.
Ostatní výsledky 39. kola: Břeclav 
– Šumperk 2:4, Pelhřimov – Opava 
4:7, Vsetín – Technika Brno 4:1, 
Nový Jičín – Šternberk 2:4, Uničov 
– Přerov 5:2, Hodonín – Žďár n. S. 
9:1, Orlová – Prostějov 9:2.    -hhk-

Tabulka skupiny Východ
po 40 kolech:

II. liga ČSLH sk. Východ
 1. Salith Šumperk 40 25 2 0 4  9 160:93 83
 2. HC Slovan Orlová  40 23 6 0 1 10 162:124 82
 3. HC Valašské Meziříčí 40 22 4 0 5  9 176:132 79
 4. SHK Hodonín 40 21 6 0 3 10 162:112 78
 5. HC Slezan Opava 40 20 3 0 6 11 156:121 72
 6. VHK Vsetín 40 17 5 0 3 15 148:123 64
 7. VSK Technika Brno 40 19 3 0 1 17 146:141 64
 8. HC Uničov 40 18 2 0 4 16 153:147 62
 9. HC TJ Šternberk 40 18 2 0 4 16 145:151 62
10. HC ZUBR Přerov 40 15 3 0 2 20 122:139 53
11. HC Nový Jičín 40 12 6 0 4 18 121:136 52
12. SKLH Žďár nad Sáz. 40 13 4 0 1 22 120:177 48
13. HC Břeclav 40 12 3 0 2 23 120:147 44
14. HK Prostějov 40 11 3 0 4 22 119:171 43
15. Spartak Pelhřimov 40 12 1 0 4 23 130:176 42
16. HHK Velké Meziříčí 40  7 2 0 7 24 109:156 32

Program na tento týden:
Ve středu 18. 2. 2009 HC Spar-
tak Pelhřimov – HHK Velké 
Meziříčí, utkání začíná v 18 
hodin (ZS Pelhřimov).
V NEDĚLI 22. 2. 2009 OD 
17 HODIN DOMA PROTI 
VSETÍNU.

22. kolo – rozehráno
Extraliga

Agromotor VM – Technické služ-
by VM 2:4
Malý, Peterka – Šlapal O., Valička 
R., Vidlák, Chmelíček
SK Omega VB – Eurobagging 
VM 9:2
Budín 4, Dobrovolný 2, Karmazín, 
Loup, Dočkal – Krejčí, Mejzlík
Březka Stanoviště – Horní Heř-
manice 9:3
Mazánek 2, Třeštík 2, Hladký 2, 
Burian Vl. 2. Burian Pe. – Mejzlík 
M., Mejzlík J., Juda
1. liga – 4. kolo nadstavbová část

Skupina o postup (1. – 5. místo)
Opel Dobrovolný VM – SK Afcon 
Kunšovec VM 7:1
Dobrovolný 2, Šefčík 2, Weber 2, 
Novák – Strnad

Opel Dobrovolný VM – HFC 
Dráhy VM 8:2
Weber 2, Vlach 2, Minařík 2, Do-
hnal, Šefčík – Běhal, Fischer
 1. Opel Dobrovolný VM 3 3 0 0 22:5  6
 2. HC Lhotky 3 2 0 1 10:14 4
 3. SK Afcon Kunšovec VM 2 1 0 1 11:11 2
 4. Farma Měřín 3 1 0 2  9:14 2
 5. HFC Dráhy VM 3 0 0 3  6.15 0

Skupina o 6. – 10. místo
SPL Radostín n. Osl. – HC Pi-
kárec 3:3
Láznička, Solař, Pešek – Hudec 
2, Marek
 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 n. Osl. 3 0 2 1  6:7  2
10. HC Pikárec 3 0 1 2  5:12 1

-fan-

V sobotu 14. 2. 2009 se uskutečnil 
další závod ze série Českého poháru 
ve skikrosu. Ve ski areálu Svatý 
Petr ve Špindlerově Mlýně, kde se 
závod konal, pořadatelé připravili 
velice náročnou a členitou trať 
s mnoha ostrými klopenými zatáč-
kami. Jízdu v závodní trati mnozí 
přihlížející srovnávali s jízdou v to-
bogánu. Těchto závodů se účastnilo 
na 70 závodníků, což je nezvykle 
velký počet, který překvapil i sa-
motné pořadatele. Za velice hustého 
sněžení, které znepříjemňovalo vi-
ditelnost v nájezdech na překážky, 
se podařilo naší skikrosařce Jitce 
Šitkové vyhrát. Po kvalifi kaci byla 
sice na třetím místě, ale v semifi -
nálové rozjížďce dojela první a ve 
fi nálové opět zabojovala, předjela 
své soupeřky a vyhrála. Tím získala 

již druhé vítězství v letošní sezoně. 
Závodů se zúčastnil také Ivo Dole-
žal, který skončil na 28. místě.   -id-

Zimní příprava
FC VM – Bystřice n. P. 4:1 (0:1)
Střelci: Pokorný (52.), Němec (54.), 
Jedlička (79., 85.) – Buchta (20.). 
Rozhodčí Dohnal – Slezák, Myška. 
Diváků 20. Sestava FC VM: Trnav-
ský – Z. Mucha, Klusák, P. Mucha, 
J. Krejčí (46. Jedlička) – Dufek (70. 
E. Smejkal), Pokorný (70. J. Veče-
řa), Průša, Němec, Loup (46. Hort) 
– Kratochvíl (46. Votava).
Velmez, kterému stále chyběli pro 
zranění či nemoc Brychta, Fober, 
R. Invald a Karásek, začal i proti 
silnému větru svižně a během 
úvodních deseti minut si vytvořil 
tři gólové šance vesměs končící ve 
sněhovém valu za brankou Bystřice. 
Hosté hrající s větrem v zádech 
využili narůstající nepřesnosti ve 
hře domácích, postupně hru vyrov-
nali a po předchozím dvojnásobném 
varování šli Buchtou z brejkové 

akce do vedení. Domácí se pak 
několikrát ocitli v bezprostřední 
blízkosti bystřické svatyně, ale míč 
zkrotit nedokázali. Z bryndy vy-
táhl své spoluhráče opět Pokorný, 
který pohlednou a hlavně přesnou 
kombinaci Velmezu proměnil ve 
vyrovnání. S narůstajícím časem 
se převaha domácích zvýrazňo-
vala a padaly i branky. Krátce po 
vyrovnání prošel Němec až do 
vápna a nedal bystřickému brankáři 
šanci, a po několika zmařených 
příležitostech pak střídající Jedlička 
nejprve vymetl pravou šibenici, aby 
o šest minut později drze ukradl 
míč svému protivníkovi a prostřelil 
gólmana hostů podruhé.
Během příštího týdne absolvují 
hráči A mužstva několikadenní 
soustředění v Novém Městě a ná-
sledující přípravné utkání sehrají 
v Jihlavě s Vysočinou B Na Stou-
pách v sobotu v 11.00.

-ber-

Moravskoslezské Beskydy byly 
o tomto víkendu dějištěm meziná-
rodního mistrovství republiky žá-
kovských kategorií ve slalomu. Kraj 
Vysočina reprezentovali závodníci 
Ski klubu Velké Meziříčí a nutno 
dodat, že se určitě neztratili.
Počasí tentokrát připravilo závod-
níkům nelehkou úlohu. Středisko 
Bílá, kde se závody konaly, bylo 
od čtvrtka nepřetržitě zasypáváno 
přívaly sněhu a závody se jely na 
hranici regulérnosti. Nebyla tedy 
nouze o pády a zmařené naděje. Zá-
vodů se, kromě lyžařů ze Slovenska 
a Polska, účastnila kompletní špička 
České republiky.
Naším největším želízkem v ohni 
byla Veronika Čamková, která 
v posledních závodech dokázala, 
že mistrovský titul není vůbec ne-

O play-off si junioři zahrají se 
Slávií Liberec

Před posledním kolem základní 
části měli junioři ještě teoretickou 
možnost dostat se na třetí příčku. 
Předpokladem však byla dvě vý-
razná vítězství na půdě Fatry Zlín. 
V obou zápasech se kluci snažili 
splnit tento úkol, v letošní sezoně se 
jim však s tímto soupeřem nevede. 
Po dvou domácích porážkách pro-
hráli oba zápasy i na půdě soupeře. 
Fatra Zlín - Spartak VM 3:1 (22, 
19, -17, 20) 3:1 (-20, 22, 25, 17)
Domácí si zajistili třetí příčku již 
v prvním zápase, stačilo jim k tomu 
toto vítězství. V tom druhém už vů-
bec o nic nešlo, přesto to ani jedno 
z mužstev nezabalilo.
Letošní druhá část soutěže je jiná 
než v předchozích ročnících. Po 
základní části se střetnou vítězové 
skupin, tj. Brno (sk. A) s ČZU 
Praha (sk. B) ve dvou zápasech pro 
určení prvenství pro nasazení do 
PO. Zbývající celky si musí účast 
v PO vybojovat následovně. Utkají 
se systémem 2A – 7B, 3A – 6B, 4A 
– 5B, 2B – 7A, 3B – 6A a 4B – 5A. 
Hraje se na tři vítězství, začíná se 
2x na půdě mužstva, které mělo po 
základní části více bodů, pak jsou 
odvety, případné páté utkání opět 
u lepšího. Vítězové si zajistí účast 
v PO, poražené čeká baráž s ně-

kterým z účastníků 1. ligy. Závěr 
soutěže tak bude až do posledního 
kola zajímavý. Náš celek se utká 
s pátým celkem skupiny A, Slávií 
Liberec, a jelikož má více bodů, 
bude začínat 7. a 8. 3. v domácím 
prostředí.
Sestava VM: Málek, Vašíček, 
Trojan, Šimek, Kliment, Dvořák, 
Kameník, 
Zbývající výsledky: Kadeti ČR – 
Ostrava; Nový Jičín Hradec 3:2, 3:1; 
Olomouc – Brno 0:3, 0:3
Dvojice pro druhou část soutěže: 
DHL Ostrava – Příbram, České Bu-
dějovice – Olomouc, Dukla Liberec 
– Hradec Králové, Dansport Praha 
– Nový Jičín, Zlín – Ústí n. Labem, 
Velké Meziříčí – Sl. Liberec 

Tabulka EX-JRI, sk. B
po základní části:

1. Volejbal Brno 26 26 0 78:14 52
2. DHL Ostrava 24 17 7 56:29 41
3. Fatra Zlín 26 14 12 57:52 40
4. TJ Spartak VM 26 10 16 46:52 36
5. TJ Nový Jičín 26 10 16 38:58 36
6. Slavia Hradec Králové 26 8 18 36:63 34
7. UP Olomouc 26 3 23 19:71 29
8. SCM ČVS kadeti 12 8 4 27:18 20

-kon-
Pozvánka: Příští víkend pro-
běhne v tělocvičně u kostela 
druhý, velmi důležitý turnaj 
kadetů. Začíná se již v pátek 
od 10.00 a hned v prvním zá-
pase se kadeti utkají s Českou 
Třebovou.

dosažitelnou metou. Vylosovala si 
startovní číslo 1 a s tratí se v prvním 
kole prala opravdu srdnatě. Bohužel 
dvě závodnice měly to srdíčko ještě 
větší, a tak byla Veronika na třetím 
místě. První kolo se vydařilo i dal-
ším závodníkům.
Jirka Novotný byl 9. a Karolína 
Bednářová 7., a tak jsme s nadějí 
očekávali rozuzlení závodů. Situace 
před druhým kolem byla opravdu 
velice těžká. Z nebe se neustále sypal 
sníh a nutno dodat, že pořadatelé 
situaci přestávali zvládat. Závody se 
protahovaly a hrozilo nebezpečí, že 
poslední sjezdaři pojedou ve tmě.
Nakonec se ale podařilo trať při-
chystat a druhé kolo odstartovalo. 
Svoje výborné pozice bohužel ani 
Karolína Bednářová ani Jirka No-
votný nedokázali potvrdit a spadli 

Zleva Jiří Novotný, Veronika Čamková, Karolína Bednářová, Karolína 
Novotná, Hana Vrábelová.                                       Foto: Jiří Novotný

Ski klub Velké Meziříčí pořádá 
Lyžařské závody škol kraje Vysočina

První ročník závodů proběhne pod záštitou krajské radní pro oblast 
školství Marie Kružíkové.
Ve středu 18. a 25. února 2009
V disciplíně obří slalom se utkají lyžaři v kategoriích rozdělených na 
chlapce a dívky: I. do 5. třídy, II. 6. a 7. třída (prima, sekunda), III. 8. 
a 9. třída (tercie, kvarta), IV. 1. a 2. ročník středních a učňovských 
škol, V. 3. a 4. ročník středních a učňovských škol.
Prezentace do 9.30 hodin. Slavnostní zahájení závodů v 10 hodin. 
Start od nejmladší kategorie v 10.15 hodin. 
Po skončení závodu budou vyhlášeni vítězové na prvních třech 
místech v daných kategoriích.
Pohár celkového vítěze získá škola s nejvyšším počtem získaných 
bodů (součet bodů šesti nejlepších reprezentantů školy bez rozdílu 
kategorií za každý závod).

Lyžařský pohár Vysočiny 2008/09
Vysočina Cup 2008/2009

První ročník Poháru starosty města Velké Meziříčí
O víkendu 21.–22. února 2009
V disciplíně 2× obří slalom se utkají lyžaři všech věkových kategorií 
dle soutěžního řádu Lyžařského poháru Vysočiny 2008/09 a soutěž-
ního řádu Vysočina Cup 2008/09.
Přihlášky do 19. 2. 2009 do 12.00 na e-mail: ivos@skivm.cz, nebo 
v den závodu do 9.00 v závodní kanceláři (Ski bar Fajtův kopec).
Prezentace v pátek 20. 2. 2009 od 17.00 do 18.30 v závodní kance-
láři, možno telefonem 724 617 130. Dodatečná prezentace v sobotu 
21. 2. 2009 v 8.00. 
Startovné: členové SLČR s platným průkazem na rok 2009 – 50 Kč 
za start, ostatní – 200 Kč za start (při přihlášce nebo prezentaci v den 
závodu – 300 Kč za start) 
Výsledek nedělního závodu bude započítán do soutěže Pohár starosty 
města VM (vyhlášení v neděli po závodě).
Zahájení závodů startem nejmladší kategorie v sobotu 21. 2. 2009 
v 10.15 (stejně zahájí i nedělní závody).
Vyhlášení výsledků u skibaru (závodní kanceláře) 45 minut po 
ukončení závodu.
Bližší informace: Ivo Doležal, ivos@skivm.cz, tel: 724 617 130.

Mediálním partnerem závodů je týdeník Velkomeziříčsko.

Veronika Čamková krůček od titulu

do druhé desítky závodníků. Posled-
ní nadějí, když další dvě závodnice 
Hana Vrábelová a Karolína Novotná 
svoje naděje pohřbily již v prvním 
kole, byla Veronika Čamková.
Situaci neměla lehkou. Pořadí 
prvních patnácti se v druhém kole 
obrací. Veronika tedy jela až 13. 
a dvě její největší soupeřky až po 
ní. Trať byla již ve velice špatném 
stavu a ještě k tomu i velmi ná-
ročná. Spousty nahrnutého sněhu 
znemožňovaly sjezdařům volit 
ideální stopu blízko bran. Veronika 
dokázala odvážnou jízdou vybojo-
vat průběžné první místo a už jen 
čekala, jak odpoví její soupeřky. 
Předstihnout ji ale dokázala pouze 
jedna. Barbora Prudková z domácí-

ho oddílu Ski Vítkovice Bílá. Druhé 
místo v mistrovském závodě je pro 
Veroniku dalším nesmírně cenným 
úspěchem a my jí k němu ze srdce 
blahopřejeme. Budeme jí také držet 
palce příští víkend, neboť těmito 
výsledky získala nominaci na me-
zinárodní mistrovství žákovských 
kategorií, které se tradičně koná 
v italském Topolinu.
Pokud vás snad tyto řádky přivedly 
k myšlence navštívit takové závody 
a na vlastní oči a uši zakusit jejich 
atmosféru, máte k tomu v příštích 
dnech ideální příležitost. (Viz výše 
pozvánka na závody na Fajťáku 
–  k dopravě na kopec můžete využít 
skibus.)                       Jiří Novotný,
předseda Ski klubu Velké Meziříčí

Jitka Šitková (uprostřed). 
Foto: Ivo Doležal

Poslední prověrkou před jarní částí 
sezóny v nabité zimní přípravě byl 
pro meziříčský tým mužů turnaj 
v Havlíčkově Brodě. Na úvod jsme 
nestačili na, pro nás dobře známý, 
domácí tým. Zápas se rozhodl 
až v druhém poločase, kdy jsme 
nedokázali proměňovat vyložené 
brankové šance. V dalších zápasech 
jsme si poradili jak s Ledčí, tak 
s Dolní Cerekví. Hladká výhra nad 
Cerekví byla pro nás velice důle-
žitá, protože proti tomuto týmu se 
nám dlouhodobě nedaří a vítězství 
v ligových soutěžích bývají velice 
utrápená.
Na turnaji dostala příležitost celá 
hráčská lavička. Malým varová-
ním před nedělní jarní premiérou 
v Zubří můžou být neproměňování 
vyložených šanci a laciné ztráty 
míče, což jsou chyby plynoucí 
z malé koncentrace hráčů. Celý 
turnaj odchytal Libor Kotík, který 

musel nahradit indisponovaného 
Davida Stoklasu.
Sestava a branky: Kotík – Fischer 
(13/6), Konečný (10), Matušík (7), 
Kříbala Mar. (7), Večeřa (7), Kaštan 
Petr (6), Chlubna (5), Necid (4), 
Kříbala Petr (4), Bezděk (3), Rosa 
(2), Kříbala Pav.

Výsledky zápasů:
Havlíčkův Brod – Dolní Cerekev 
24:18 (11:9)
Havlíčkův Brod – Velké Meziříčí 
23:21 (10:13)
Havlíčkův Brod – Ledeč nad Sáza-
vou 14:22 (4:11)
Velké Meziříčí – Ledeč nad Sáza-
vou 24:21 (10:11)
Ledeč nad Sázavou – Dolní Cerekev 
26:21 (13:12)
Dolní Cerekev – Velké Meziříčí 
13:22 (7:13)

Konečné pořadí týmů:
1. Ledeč nad Sázavou
2. Velké Meziříčí
3. Havlíčkův Brod
4. Dolní Cerekev                   -nav-


