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Střední škola řemesel a služeb Velké Meziříčí,
Hornoměstská 35, 594 12

nabízí pro školní rok 2009/2010 tříleté obory vzdělání:
Automechanik, Opravář zemědělských strojů, 
Kuchař – číšník pro pohostinství, Provoz služeb, 
Obráběč kovů, Zámečník, Elektrikář, Zemědělec 
– hospodyňka, Pekař – pekařka, Řezník – uzenář, 
Mlékař, Zedník, Mechanik elektrotechnických 

zařízení, Krejčí 
a dále možnost nástavbového studia – denní 

i dálkovou formou
pro všechny absolventy tříletých oborů vzdělání

Podnikání
Možnost ubytování a stravování ve vlastních prostorách 

školy.

Tel.: 566 523 241, 42
e-mail: skola@ssrsvm.cz

www.ssrsvm.cz

Den otevřených dveří 26. listopadu 2008.

zveme vás na tradiční zvěřinové hody
středa 19. – neděle 23. 11. 2008

rezervace      566 522 687

První česká vicemiss letošního roku Hana Svobodo-
vá ze Zadního Zhořce dosáhla skvělého úspěchu na 
ekologicky zaměřené soutěži Miss Earth 2008. 

(Pokračování na straně 3.)

Hana Svobodová 
uspěla v Miss Earth

Aktuální akce
19. listopadu: 
Zahájení fi latelistické výstavy v Jupiter clubu, 
Náměstí 17. Potrvá do 27. listopadu.
Odpoledne otevřených dveří na velkomeziříč-
ském gymnáziu od 15 do 17 hodin.

Nenechte si ujít
Přímý přenos vyhlášení soutěže Živnostník roku 
2008 na ČT 24 dne 20. listopadu. Želízko v ohni 
tam má i náš region, který v soutěži zastupuje far-
mář František Němec z Netína.
Charitativní akci McDonald’s 21. listopadu. Když 
si tento den koupíte hranolky v kterémkoliv zařízení 
McD podpoříte tak dobrou věc. Část výtěžku z pro-
deje totiž půjde dětem hospitalizovaným v pražské 
nemocnici v Motole.
Výstavu Modelové železnice TT v suterénu vel-
komeziříčské základní umělecké školy na Poříčí ve 
dnech 22. a 23. listopadu od 13 do 18 hodin.
Aranžování adventních a vánočních nádob i bale-
ní dárků. Ukázka se koná v kulturním domě v Dob-
ré Vodě 23. listopadu od 14 hodin.

Příští týden
Den otevřených dveří na Střední škole řemesel 
a služeb Velké Meziříčí na Hornoměstské ulici – 
26. listopadu od 10 do 17 hodin a na ZŠ a PŠ, Poš-
tovní – 28. 11. od 12 do 16 hodin.
Humanitární sbírka na velkomeziříčské radnici se 
koná ve dnech 26. listopadu od 9 do 17 hodin, 27. 
a 28. listopadu od 9 do 14 hodin. Co lze přinést a o co 
naopak není zájem, je uvedeno na straně 2. 
Bližší informace o dalších akcích najdete uvnitř dneš-
ního čísla.                                                         -ivh-

Město Velké Meziříčí pořádá ve středu 10. prosin-
ce 2008 na náměstí
tradiční Vánoční řemeslné trhy.
Náměstí nebude uzavřeno, ale provoz bude ome-
zen.

Osvětlí více přechodů ve městě
Velkomeziříčští chtějí postupně 

všechny nebezpečné přechody ve 
městě vybavit dobrým osvětlením. 
To zajistí větší bezpečnost chodců. 
V prvé řadě se nového nasvícení 
dočkají přechody na Hornoměstské 
ulici naproti učilišti, na Sokolovské 
u gymnázia, v Čechových sadech 
u základních škol a na Třebíčské 
ulici u křižovatky do Čechových 
sadů. Ty byly vyhodnoceny jako 
nejnebezpečnější ve městě a jejich 
úprava je prvořadá.

Město proto přidalo dalších 88 
tisíc korun z rozpočtu na akci osvět-
lení přechodů pro chodce. Jmenova-

né čtyři přechody tak budou nově 
nasvíceny za celkovou částku 425 
tisíc korun. „Přidáváme finance 
částečně na zpracování projektové 
dokumentace a dílem na vlastní 
realizaci akce. Z výběrového ří-
zení totiž vzešla vyšší částka, než 
jsme počítali,“ vysvětluje starosta 
František Bradáč. Přechody budou 
nasvíceny stejným způsobem jako 
na Novosadech. Lampy jsou sní-
ženy a přímo nad zebrou je vyšší 
intenzita světla. Přechod i s chodci 
tak více vyniká. „I řidiči si to chvá-
lí,“ podotýká starosta. 
Některé ostrůvky jsou zdrojem 

dopravních nehod

Větší bezpečnosti chodců slouží 
například i ostrůvky v komuni-
kacích, které vznikají v místě 
přechodů přes vozovku. Ve Vel-
kém Meziříčí jsou na Novosadech, 
na Hornoměstské ulici u Billy či 
na Jihlavské ulici u odbočky do 
sídliště Hliniště. K těmto prvkům 
však na radnici dostávají některé 
spíše negativní připomínky, a to ze 
strany řidičů. „Ze záchranky máme 
intervence o tom, že ostrůvky jsou 
zdrojem dopravních nehod. Odbor 
dopravy má informaci o čtyřech ne-
hodách přímo ve Velkém Meziříčí, 
kdy řidiči narazili právě do těch-
to ostrůvků,“ informuje starosta 
Bradáč. Příčinou nehod je přitom 
ponejvíce ostrůvek naproti domovu 
pro seniory. „Pokud má přes vozov-
ku vzniknout přechod, maximální 
přechodová délka pro chodce je šest 
a půl metru a ostrůvek pak musí mít 
minimální šířku dva metry, taková 
je dnes norma sloužící zajištění co 
největší bezpečnosti chodců,“ uvádí 
komisař pro dopravní inženýrství 
Zbyněk Augustin z dopravního 
inspektorátu ve Žďáře nad Sázavou. 
„A například právě ostrůvek u Bil-
ly ve Velkém Meziříčí je udělaný 
špatně. Doporučil jsem proto rad-
nici některá nápravná opatření,“ 
dodává Augustin. Takovými opat-
řeními jsou zvýraznění obrubníku 
ostrůvku červenobílými nebo lépe 
černožlutými pruhy, dále směrové 
osvětlení přechodu a případně 
i osazení obrubníků refl exními oky, 
která odrážejí světlo. „U Billy není 
prostor pro širší ostrůvek. Z obou 
stran komunikace jsou totiž soukro-
mé pozemky. 

(Pokračování na straně 2.)

Přechody s ostrůvky a osvětlením
slouží bezpečnosti chodců

Hana Svobodová ze Zadního Zhořce si připsala na 
svoje konto další úspěch. Tentokrát v mezinárodní 
soutěži.                             Archivní foto: Iva Horká

Nebuďme otroky módnosti, hledejme svůj styl, říká D. Dobřichovská

Představila šedesát modelů i kalendář

Do čela našeho kraje byl minulý pátek zvolen 
šestapadesátiletý lékař MUDr. Jiří Běhounek, lídr 
vítězné sociální demokracie. Stal se tak v pořadí třetím 
hejtmanem kraje Vysočina. Ve funkci nahradil Miloše 
Vystrčila, který kraj vedl v uply-
nulém čtyřletém volebním období. 
(Před ním úřadoval F. Dohnal, který 
se v pátek v budově mihl a Běhoun-
kovi popřál.) Ve veřejné volbě pro 
něho z pětačtyřiceti zastupitelů 
zvedlo ruku 28, proti bylo 11 a 6 se 
hlasování zdrželo. „Děkuji všem, 
kteří mi umožnili stát se hejtmanem 
našeho krásného kraje. Cítím vůči 
vám všem vděčnost, nesmírný zá-
vazek a odpovědnost,“ uvedl nový 

Zvolili vedení kraje Vysočina. Rada je „oranžová“ 
Novým hejtmanem je Jiří Běhounek

hejtman Běhounek. Kluby ODS a KDU-ČSL podaný 
návrh nepodpořily a od vlády sociálních demokratů, 
kterým mají pomáhat komunisté, se veřejně distan-
covaly.                                     (Pokr. na straně 2.)

Nový hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek (uprostřed). Vlevo jeho první náměstek Vladimír Novotný, vpravo 
ředitel krajského úřadu Zdeněk Kadlec.                                                                                     Foto: Iva Horká

Dana Dobřichovská křtí svůj nový kalendář na rok 2009 na přehlídce ve Velkém Meziříčí. Večer moderovala 
Michaela Ochotská (vpravo), která nahradila Š. Duchkovou, jež onemocněla.                        Foto: Iva Horká

Novou kolekci na příští rok představila žďárská mód-
ní návrhářka Dana Dobřichovská ve velkomeziříčském 
Jupiter clubu minulý pátek večer. Během zmíněné 
autorské přehlídky bylo představeno na šedesát dám-
ských i pánských modelů pro nadcházející jaro, léto 
a společenskou sezonu. Kromě toho D. Dobřichovská 
pokřtila svůj kalendář na rok 2009, který vyšel v nák-
ladu dvou tisíc kusů a vznikl na Kanárských ostrovech. 
Právě tam se pořizovaly fotografi e s modelkou Mirosla-
vou Košťanovou, Českou vicemiss z roku 2006. Ta se 
spolu s ostatními půvabnými dívkami, včetně té s tma-
vou pletí a bohatými dredy, zúčastnila i předvádění 
v našem městě. Na molu se tak objevila například 
s držitelkou titulu Miss České republiky 2003 Lucií 
Váchovou, ale také se šarmantními mladými muži. 

Večerem provázela neméně rozkošná modelka, herečka 
a příležitostná moderátorka Michaela Ochotská, hvězda 
seriálu Pojišťovna štěstí (Edina Krásová). Hudební 
bonbonek nabídl šestadvacetiletý pěvec Jakub Pustina 
ze Žďáru nad Sázavou, který se opernímu zpěvu věnuje 
pouhých šest let. Přesto ale ukázal, že se svým bary-
tonem umí pracovat skvěle a nejspíš ho čeká velká bu-
doucnost. Proto mu také publikum aplaudovalo za vše, 
co v jeho podání zaznělo, zejména pak za árii z Mozar-
tovy opery Figarova svatba.

Přítomní, kteří zaplnili velký sál téměř do posled-
ního místa, se mohli dozvědět, že letošnímu podzimu 
vévodí fi alová barva. Ta se tedy pochopitelně objevila 
na několika modelech, například na háčkovaných šatič-
kách.                                   (Pokračování na straně 6.)



Číslo 41 19. listopadu 2008 strana 2

AKCE TÝDNE

Spotřebitelské informační centrum

Občanské sdružení Diakonie Broumov
ve spolupráci s městským úřadem
vyhlašuje

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
Věci, které nám pomáhají!
☼ Veškeré dámské, pánské, dětské oblečení 

z bavlněného materiálu – i poškozené 
(trička, košile, mikiny, tepláky a teplákové 
soupravy, halenky, kalhoty, kimona).

☼ Lůžkoviny, ručníky, utěrky, látky – nejmé-
ně 1 m2 i poškozené!

☼ Zimní oblečení – jen nepoškozené – bez 
fl eků, děr, molů a rozbitých zipů (sportovní 
bundy, kabáty).

☼ Kožené nepoškozené věci (bundy, kabelky, 
peněženky, pásky).

☼ Nepoškozené záclony různých rozměrů, larisy, vlněné deky.
☼ Plyšové hračky, spací pytle, knihy – nepoškozené.
☼ Boty (pouze nové), přikrývky pouze péřové.

Věci, které opravdu brát nemůžeme!
Vše co je špinavé, mokré nebo zatuchlé.
●   Svetry, silonové a dederonové oblečení.
●   Saka, uniformy, vatové kabáty, balonové a šusťákové kabáty.
●   Molitanové věci a jakékoliv odřezky.
●   Péřové bundy, vatované přikrývky, polštáře, stany, koberce, 

matrace.
●   Lyžařské potřeby (lyže, lyžařské boty, hůlky), poškozené 

a obnošené boty.
●   Nebezpečný odpad (lednice, televizory, 

sporáky, počítače).
●   Veškerý nábytek (skříně, stoly, židle, 

postele, šicí stroje…), jízdní kola, lampy, 
lustry.

●   Malé spotřebiče (žehličky, kávovary, 
topinkovače, varné konvice…).

●   Domácí potřeby (skleničky, talíře, hrn-
ce…), kufry, kočárky, školní potřeby.

●   Porcelán, sklo, plastové nádobí, časopisy, 
noviny.

Náklady na likvidaci těchto nepotřebných věcí výrazně snižují hod-
notu vaší humanitární sbírky!
Nebalte prosím věci do krabic, ale do pytlů!
Sbírka se uskuteční ve středu 26. 11. od 9 do 17 hodin, ve čtvrtek 27. 11. 
a pátek 28. 11. 2008 od 9 do 14 hodin v obřadní síni v přízemí radnice.
Bližší informace podá MÚ Velké Meziříčí nebo dispečink Diakonie 
Broumov – 224 316 800, 224 317 203 (fax).
Diakonie Broumov – nezisková humanitární organizace
Více na www. diakoniebroumov.org

Vyhlášení Živnostníka roku 
2008 proběhne 20. listopadu 2008 
v Praze, ve Slovanském domě 
a ČT 24 je bude sledovat v pří-
mém přenosu. Záštitu nad soutěží 
převzal prezident Václav Klaus. 

Farmář František Němec z Netí-
na se letos soutěže Živnostník roku 
2008 zúčastnil. V kraji Vysočina 
zvítězil a postoupil jako fi nalista 
do celostátního kola. V něm se mezi 
sebou utkají vítězové ze všech krajů 
ČR: František Němec (Vysočina), 
Jaroslava Klemensová – MASO-

Spotřebitelské informační cen-
trum ve Velkém Meziříčí funguje 
již od poloviny září. Bezplatná 
poradna je pro zájemce otevřena 
každou středu od 14 do 16 hodin 
a nahradila původní výjezdní po-
radnu, která byla k dispozici pouze 
jednou za čtrnáct dní. Spotřebite-
lům poradí Mgr. Michala Šťávová, 

jež je absolvent-
kou právnické 
fakulty. 

Své Spotřebitelské informační 
centrum v našem městě zřídilo 
Sdružení obrany spot řebitelů 
(SOS) jako jediné pro celý kraj 
Vysočina.       

-mrs-

MA (Moravskoslezský kraj), Ra-
dek Kocourek (Olomoucký kraj), 
Pavel Baďura (Zlínský kraj), Petr 
Jeroušek (Jihomoravský kraj), Da-
vid Borovka (Jihočeský kraj), He-
lena Konopíková (Plzeňský kraj), 
František Suchánek (Karlovarský 
kraj), Richard Kanta (Ústecký 
kraj), Lukáš Stibor (Liberecký 
kraj), Roman Rousek (Královéhra-
decký kraj), Petr Havlíček (Pardu-
bický kraj), Martin Kraus (Stře-
dočeský kraj), Ing. Jan Jelínek 
(Hlavní město Praha).              -mrs-

Sledujte živnostníka roku v přímém přenosu

I jedna hranolka
dokáže vykouzlit dětský úsměv

Každý může pomoci nemocným dětem nahradit domov. Právě tyto děti 
potřebují v těžkých chvílích lásku, podporu a péči rodičů i sourozenců. 
Proto ze všech porcí hranolek, které si 21. 11. 2008 koupíte, společnost 
McDonald’s věnuje již posedmé polovinu peněz v podobě daru Ronald 
Donald’s Charity, o. p. s., na výstavbu Ronald Donald’s House pro hospita-
lizované děti a jejich rodiny přímo v areálu motolské nemocnice v Praze. 
V současné době tato nadace fi nancuje a provozuje prozatímní ubytovací 
zařízení pro maminky a rodinné příslušníky nemocných dětí a samotné 
děti z Kliniky dětské onkologie a hematologie UK 2. LF ve FN v Motole. 
Toto ubytovací zařízení nahrazuje domov rodinám v tíživé životní situaci. 
V prozatímním ubytovacím zařízení bylo za uplynulých šest let ubytováno 
téměř 5 000 maminek a dětí. Pokud by tato ubytovna neexistovala, musely 
by maminky být s dětmi na odděleních (stresující prostředí a nedostatek 
lůžek), nebo by maminky musely bydlet v hotelu.
V budoucnu chceme postavit vlastní Ronald McDonald’s House, který 
bude sloužit jako „domov mimo domov” maminkám a rodinám malých 
pacientů, kteří se léčí na této klinice. Přispět můžete i koupí samolepky 
Pomocná ruka v každé restauraci McDonald’s, utržené peníze půjdou ve 
formě daru na stejnou dobrou věc.                                                   -md-

(Pokračování ze strany 1.) A navíc ostrůvek tam byl postaven a zkolaudo-
ván podle projektu, který schvalovala i dopravní policie. Jak to, že dnes 
je podle nich nevyhovující? Prvořadá je bezpečnost chodců. Pokud tedy 
zrovna u Billy narazil řidič autem do ostrůvku, zřejmě i to splnilo svůj 
účel. Kdyby tam totiž nebyl, srazil by třeba chodce,“ vysvětluje vedoucí 
odboru výstavby Antonín Kozina.

„Znovu svoláme jednání s účastí záchranné služby i dopravního in-
spektorátu a budeme tyto věci řešit,“ uvádí starosta s tím, že i v příštím 
roce proto chce vedení města do rozpočtu zahrnout fi nance na osvětlení 
dalších přechodů, například i zmiňovaného přechodu na Hornoměstské 
ulici u Billy.

V minulém týdnu již pracovníci odborné fi rmy začali provádět značení 
ostrůvků ve městě. Žlutočernými pruhy budou zvýrazněny ty ostrůvky, 
v jejichž místě je přechod pro chodce, konkrétně u Penny marketu, 
u gymnázia, na Novosadech, u Billy a na Hliništích. „Značení jsme za-
čali provádět na základě upozornění Policie České republiky,“ potvrzuje 
vedoucí odboru dopravy Marek Švaříček a doplňuje, „náklady na značení 
budou odhadem do dvaceti tisíc korun.“   Text a foto: Martina Strnadová

Přechody s ostrůvky a osvětlením slouží bezpečnosti chodců

(Pokračování ze strany 1.) „My 
jsme nepodpořili volbu hejtmana 
ne proto, že bychom nerespektovali 
výsledky voleb, ale z toho důvodu, 
že bychom tak vyjádřili svůj souhlas 
s vládou ČSSD a KSČM,“ vysvětlil 
novinářům odstupující hejtman Vy-
strčil, předseda krajské ODS.

Nové krajské zastupitelstvo na 
svém ustavujícím zasedání 14. 
listopadu zvolilo také dalších osm 
uvolněných členů Rady kraje Vy-
sočina. Nové vedení je tedy jed-
nobarevné – oranžové, radní jsou 
všichni za ČSSD. Strany ODS 
a KDU-ČSL tak přešly do opozice.

V právě zvolené krajské radě 
tedy zasedne MUDr. Jiří Bě-
hounek, hejtman (nezávislý za 
ČSSD) – oblast zdravotnictví. Ing. 
Vladimír Novotný, statutární ná-
městek hejtmana (ČSSD) – oblast 
fi nancí a grantů. Ing. Libor Joukl, 
náměstek hejtmana (ČSSD) – ob-
last dopravy a majetku. Ing. Bc. 
Martin Hyský, radní (ČSSD) – 
regionální rozvoj. Bc. Petr Krčál, 
radní (ČSSD) – oblast sociálních 
věcí. RNDr. Marie Kružíková, 
radní (ČSSD) – školství. Ing. Josef 
Matějek, radní (ČSSD) – zeměděl-
ství, lesní a vodní hospodářství. 
Zdeněk Ryšavý, radní (ČSSD) 
– oblast informatiky, životního 
prostředí a územního plánování 
a ing. Tomáš Škaryd, radní (ČSSD) 
– oblast cestovního ruchu a kultury. 
Starosta Velké Bíteše Miroslav 
Báňa, který se na předběžných 
seznamech nových radních objevil, 
se nakonec do vedení kraje nedo-
stal. Usedl ale do lavice krajského 
zastupitelstva. O ni naopak letoš-
ními volbami přišel starosta vel-
komeziříčský, František Bradáč.

Bývalý hejtman
zhodnotil čtyřletou práci

V téměř tř ičtvr těhodinovém 
proslovu zhodnotil bývalý hejtman 
kraje Vysočina Miloš Vystrčil vše, 
co se odstupujícímu vedení kraje 
a zastupitelům podařilo udělat, 
a co nikoliv. Předně pochopitelně 
těm, kdož se podíleli na úspěšné 
práci poděkoval. Poukázal na to, 
že Vysočina patří k dynamicky se 
rozvíjejícímu kraji, který přirovnal 

Novým hejtmanem je Jiří Běhounek

k modernímu silnému autu, s pl-
nou nádrží a klíčky v zapalování. 
Připomněl také, že na Vysočině je 
nejbezpečněji, rostou u nás nejrych-
leji stromy, máme miliardu korun 
v rezervě a hospodaříme s přebyt-
kem. Proto vyzval svého nástupce 
k tomu, aby se náš kraj ani v bu-
doucnosti nezadlužoval. Vyzdvihl 
též mimo jiné i úspěchy některých 
měst, která uspěla v soutěži Město 
pro byznys. Tam zabodovalo svým 
prvním místem v jedné z kategorií 
i Velké Meziříčí.

Nevyhnul se ale ani negativním 
věcem, kterými se Vysočina „zvi-
ditelnila“ – například problémy ve 
zdravotnictví. Zmínil kauzu hepa-
rinového vraha, záměnu dětí a další 
neúspěchy. V této souvislosti přiznal, 
že měl kraj postupovat jinak, lépe.

Komunisti do dějin, 
ne do vedení kraje

Zkritizoval také nově nastavený 
politický směr, jednobarevnou 

krajskou radu a dohodu sociálních 
demokratů s komunisty. Označil 
ji jako hru na schovávanou. To se 
koneckonců nelíbí ani obyčejným 
lidem, někteří z nich přišli dokonce 
demonstrovat svoji nevoli přímo na 
půdu krajského úřadu. Na ochozech 
pro diváky vlály transparenty, které 
jasně říkaly: s komunisty ne!

Iva Horká
Projev nového hejtmana

kraje Vysočina 
MUDr. Jiřího Běhounka 

Vážený pane senátore, vážení 
páni poslanci, vážené dámy, páno-
vé, milé kolegyně a kolegové, vážení 
přítomní!

Chci říci jen poděkování, malý 
osobní slib a výzvu.

Děkuji všem, kteří mi umožnili 
stát se hejtmanem našeho krás-
ného kraje. Cítím vůči vám všem 
vděčnost, nesmírný závazek a od-
povědnost.

Děkuji Vám, pane Miloši Vystr-
čile, za Vaši vytrvalou pracovitost, 
s jakou jste Vysočinu řídil po celé 
čtyři roky.

Děkuji předchozím radním a za-
stupitelům a všem pracovníkům 
krajského úřadu a všem dalším, 
kdož se na této práci podíleli.

A děkuji hlasitě těm, kteří stojí po 
mém boku, abychom spravovali náš 
kraj k dalšímu rozvoji a bohatství.

Lidé znají mé krédo, se kterým 
jsem kandidoval. S nasazením, 
rozhodně a slušně.

Celý profesní život navracím 
zdraví a pohodu tam, kde byla bolest 
a utrpení. Na operačním sále jsem 
se naučil rozhodovat rychle a správ-
ně. Na chyby zde totiž není místo.

A stejné to bude teď.
Slibuji práci pracovitým, sluš-

nost slušným, vděk vděčným, jistotu 
sebejistým a pokoru pokorným. 
S nasazením, rozhodně a slušně.

Vážené dámy, vážení pánové, 
milé kolegyně a kolegové,

Vysočina je dobrý kraj. Krásný, 

prosperující a čistý. Takový, jací 
jsou lidé, kteří zde žijí.

Všichni si na tom zakládáme. 
Na té houževnatosti, pracovitosti, 
rozumu a sounáležitosti.

Vyz ý vám všechny pol i t ik y 
a všechny obyvatele kraje, sebe 
nevyjímaje:

pokračujme společně v dobré 
práci, veďme náš kraj k ještě rych-
lejšímu rozvoji, ještě větší prospe-
ritě a ještě lepší budoucnosti. Jen 
tak splníme naše sliby.

Životopis nového hejtmana
MUDr. Jiří Běhounek

Narozen: 1952 v Praze
Stav: ženatý, syn a dcera
Vzdělání:
1958 – 1967 ZDŠ
1967 – 1970 SVVŠ
1970 – 1976 Fakulta všeobecného 
lékařství UK
1980 atestace I. stupně ortopedie
1986 atestace II. stupně ortopedie 
Pracovní činnost: 
lékař ortopedického oddělení Pel-
hřimov od roku 1976 
od roku 1986 – dosud primář or-
topedického oddělení Nemocnice 
Pelhřimov p. o.
1996 – 2000 – náměstek HTS Ne-
mocnice Pelhřimov
2001 – dosud – sekretář ČSOT
Záliby: 
volejbal, sportovní aktivity.

Zdroj: KrÚ, tisková mluvčí 

Krajská rada (zleva): P. Krčál, Z. Ryšavý, J. Běhounek, L. Joukl, M. Kružíková, M. Hyský, T. Škaryd, J. Matějek 
a V. Novotný.                                                                                                                               Foto: Iva Horká

Proti vládě sociálních demokratů, které podpoří komunisté, přišli lidé 
protestovat přímo na ustavující zasedání. Další transparenty hlásaly: 
KSČSSD – živý socialismus apod.                                     Foto: Iva Horká 

Foto: Iva Horká
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(Pokračování ze strany 1.) V klání, které 
se konalo v neděli 9. listopadu na Fili-
pínách, se probojovala mezi šestnáctku 
nejkrásnějších dívek, přičemž konku-
rence byla obrovská – soutěžilo celkem 
pětaosmdesát krásek z celého světa. Ač 
korunku nezískala, i přesto šlo o velký 
úspěch. Ten jí otevřel dveře k dalším 
příležitostem. „Pár zajímavých nabídek 
proběhlo, vesměs jde o práci přímo na 
Filipínách,“ podělila se s novými zážit-
ky a přínosem pro svoji budoucí kariéru 
mladá dívka. Ta se ale kromě modelingu 
i nadále vzdělává na pražské vysoké škole 
aplikovaného práva. Jenom nyní musí 
dohnat učivo za dobu, kterou namísto 
v posluchárně strávila v ostrovním státě 
v jihovýchodní Asii. „Pobývala jsem 
tam tři týdny. Ale vzhledem k tomu, že 
mám individuální studijní plán, nebude 
problém, abych látku dohnala. Ve škole 
mi vycházejí opravdu vstříc,“ dodala sym-
patická studentka. Upozornila na sebe 
mimo jiné také tím, že zaujímá odmítavý 
postoj k tomu, aby se kosmetika testovala 
na zvířatech.

Účast v této soutěži jí zajistilo právě 
umístění v České Miss 2008. „První tři 
dívky, které obsadily tato přední místa, 
měly možnost se zúčastnit některé ze 
světových soutěží,“ vysvětlila Hana 
Svobodová, jak se na Miss Earth dostala, 
„osobně jsem si mohla vybrat ze dvou 
nabídek. Jedna byla ta – již zmíněná – na 

Hana Svobodová uspěla v Miss Earth

Výměna občanských průkazů
bez strojově čitelných údajů

V souvislosti s ust. § 24 odst. 2 zákona č. 328/1999Sb., o občanských 
průkazech, v platném znění, a nařízením vlády č. 612/2004 Sb., kterým 
se stanoví lhůty pro výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných 
údajů, dochází ke skončení platnosti občanských průkazů vydaných 
do 31. prosince 2003.

Žádost o vydání občanského průkazu musí občan předložit nejpozději do 30. 
listopadu 2008 (lhůta pro vydání občanského průkazu je totiž třicetidenní). 

Žádost o vydání občanského průkazu se podává osobně na obecní 
úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa trvalého pobytu, 
popřípadě na kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností mimo 
místo trvalého pobytu nebo na kterýkoliv matriční úřad. Žádost nesmí 
být pomačkaná, přeložená nebo jinak znehodnocená. 

Předložením žádosti a dokladů může občan pověřit svého zástupce na 
základě plné moci.

Tiskopisy žádostí o vydání občanských průkazů jsou k dispozici na všech 
obecních úřadech obcí s rozšířenou působností a matričních úřadech.

Doklady potřebné pro vydání občanského průkazu:
– dosavadní občanský průkaz
– jedna fotografi e o rozměrech 35 × 45 mm, odpovídající současné 

podobě občana
– doklady osvědčující skutečnosti, o nichž se do občanského průkazu za-

pisují údaje na žádost občana anebo údaje potřebné k odstranění rozporů 
zjištěných v údajích uvedených na žádosti s údaji vedenými v informač-
ním systému evidence obyvatel nebo v evidenci občanských průkazů
Doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ově-

řené kopii.
Vyhotovený občanský průkaz si občan může převzít u matričního 

úřadu nebo u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který si 
uvedl do žádosti o vydání občanského průkazu. Jinak má povinnost si 
doklad převzít u obecního úřadu obce s rozšířenou působností příslušného 
pro jeho vydání (tj. podle místa trvalého pobytu).

Za výměnu občanského průkazu bez strojově čitelných údajů (starý 
typ za nový) se nevybírá správní poplatek.

Tato výměna se netýká občanů, kteří se narodili před 1. lednem 1936.
V souvislosti s výše uvedenou povinnou výměnou občanských prů-

kazů si o nový občanský průkaz dosud nepožádalo v kraji Vysočina 
ještě 12 463 občanů (v okrese Jihlava se nesplnění povinnosti týká 
3 313 občanů, v okrese Havlíčkův Brod 2 128 občanů, v okrese Pel-
hřimov 2 628 občanů, v okrese Třebíč 2 100 občanů a v okrese Žďár 
nad Sázavou 2 294 občanů).

Kontakt: Věra Burešová, oddělení správní, tel. čís.: 564 602 179
Miroslava Marešová, oddělení správní, tel. čís.: 564 602 180      -krú-

Až do 10. prosince letošního roku 
se mohou všechna lůžková zdravot-
nická zařízení se sídlem v České 
republice zapojit do celostátní sou-
těže Bezpečná nemocnice. Soutěž 
vyhlásil kraj Vysočina ve spoluprá-
ci se Spojenou akreditační komisí 
ČR s cílem nalézt další možnosti, 
opatření a procesy, které přispějí 
ke zvýšení kvality a bezpečnosti 
poskytované zdravotní péče. Tři 
nejlepší projekty budou prezento-
vány na 2. ročníku celostátní kon-
ference Dny bezpečí v lednu 2009 
a vítěz získá putovní cenu hejtmana 
kraje Vysočina.

Každý předložený projekt
bude hodnocen podle tří kritérií:
1. Jde o původní projekt zaměřený 

na oblast bezpečí zdravotní 
péče.

Soutěž Bezpečná nemocnice
2. Projekt obsahuje analýzu stávají-

cího stavu, zdůvodnění interven-
ce řešené projektem, popis řešení 
a vyhodnocení účinnosti řešení.

3. Projekt obsahuje popis možné 
replikace v jiných zdravotnic-
kých zařízeních včetně případné 
specifi kace typů zařízení, kde 
lze projekt aplikovat.

Dva nezávislí hodnotitelé budou 
vždy jednotlivé projekty posuzovat 
anonymně, tzn. nebudou znát kon-
krétní zdravotnické zařízení, a kaž-
dý může projektu přiřadit až 30 bodů 
(max. 10 bodů na každé kriterium). 
Výsledný součet bodů, a tím i pořadí 
projektů, bude určeno součtem bodů 
od obou hodnotitelů. Vítěz obdrží 
cenu hejtmana kraje Vysočina.

Eva Neuwirthová,
odbor sekretariátu hejtmana

Psychocentrum Jihlava se rozrostlo 
o intervenční centrum

Psychocentrum – manželská a rodinná poradna v Jihlavě začíná využí-
vat nové prostory. Rozšíření stávajících kapacit bylo nutné především kvůli 
nové právní normě MPSV ČR – vytvoření sítě pracovišť zabývajících se 
problematikou dětí v (po)rozvodových situacích jako rodičovského kon-
fl iktu. Psychocentrum kraje Vysočina bylo krajským úřadem doporučeno 
jako vhodné pro zařazení do sítě ambulantních pracovišť. 

Ve stávajících půdních prostorách Psychocentra vznikly stavebními úpra-
vami za 2,8 mil. Kč tři kanceláře vč. sociálního zařízení. „Součástí těchto 
prácí bylo položení nové střešní krytiny. Ke vstupu do těchto prostor bylo 
upraveno stávající schodiště na půdu. Nový bezbariérový vstup plní i funkci 
únikového východu. K tomuto vstupu byl vybudován přístupový chodník,“ 
uvedla Hana Javůrková z krajského majetkového odboru. Eva Neuwirthová

V ranních hodinách 12. listo-
padu byla na krajské operační 
a informační středisko Hasičského 
záchranného sboru kraje Vysočina 
ohlášena dopravní nehoda na 113. 
km dálnice D1 ve směru na Brno. 

Na místo události vyjela jednotka 
profesionálních hasičů ze stanice 
Jihlava. Při příjezdu jednotky na 
místo události bylo zjištěno, že se 
v místě střetly dva kamiony. 

Jeden z kamionů prorazil středo-
vá svodidla a v protisměru se střetl 
s druhým kamionem. Při nehodě 
přišel jeden muž o život. Druhý byl 
ZZS převezen do nemocnice. Od 

okamžiku střetu se stala D1 v obou 
směrech neprůjezdnou. Z jednoho 
z kamionů se při nehodě rozsypal 
náklad na dálnici. 

Hasiči provedli zajištění havaro-
vaných vozidel proti požáru a úniku 
provozních kapalin. Na místo udá-
losti byla povolána specializovaná 
fi rma, která provedla vyproštění 
kamionů. V 5.28 h se podařilo 
obnovit dopravu ve směru na Brno. 
Směr na Prahu nebyl průjezdný. 
Příčinu dopravní nehody vyšetřuje 
Policie ČR. 

Petra Musilová,
tisková mluvčí HZS kraje Vysočina

Dopravní nehoda zastavila D1

Filipínách a druhá Miss Intercontinental 
v Polsku. Zvolila jsem tu první, do soused-
ní země odcestovala Aneta Sychrová.“

Podle vyprávění ale rodačka z malé 
vísky na Velkomeziříčsku určitě svojí 
volby nelituje. „Nejenom, že jsem získala 
spoustu nových pracovních zkušeností 
a poznatků, ale také jsem objevila kouzlo 
té exotické části světa. První týden pobytu 
jsme totiž s dalšími adeptkami na králov-
nu krásy cestovaly po tamní nádherné 
zemi, kde mají opravdu skvostné pláže. 
Ty jsem obdivovala. Navštívily jsme mimo 
jiné také Ostrov bohů,“ dodala H. Svobo-
dová, která v době našeho telefonického 
rozhovoru na konci minulého týdne odo-
lávala nachlazení. To ale musí brzo pře-
konat, neboť ji tuto sobotu (22. 11.) čeká 
benefi ční módní přehlídka v Písku, kde se 
sejde spolu s Anetou Faitovou. „Výtěžek 
z této akce půjde pro děti v nemocnicích,“ 
podotkla Hanka.

Ta se tak zařadila k dalším úspěšným 
Češkám. Například loni na Miss Earth 
zabodovala první česká vicemiss 2007 
Eva Čerešňáková, která se dostala mezi 
šestnáct nejlepších. A předloni se podaři-
lo fi nalistce České Miss Petře Soukupové 
probojovat dokonce mezi osm nejlepších 
dívek. 

Iva Horká

◄ Česká první vicemiss Hana Svobodo-
vá na archivním snímku Aleše Fremuta

Bítešská základní škola bude mít 
svou učebnu v přírodě. Její výstavbu 
zahájili žáci slavnostně – oslavou 
Dne stromů, který se opět vyhlašuje 
v ČR od roku 2000. Iniciátorem akce 
byl učitel školy Mgr. Pavel Holánek.

Podle vystavených plánků si 
mohli účastníci představit, jak 
bude učebna vypadat: lesík, louka, 
jezírko s potokem, sad, bylinkový 
záhon. Něco již mohli porovnat se 
skutečností: pro altán – učebnu – , 
již byla upravena kruhová plocha, 
budoucí jezírko označovala vyko-
paná prohlubeň. A tam, kde vyroste 
les a sad, čekaly připravené rýče, 
krompáče a především stromky, 
vybrané za pomoci zahradnictví 
Šmídek a Lesního družstva svazu 
obcí. Nadace Partnerství podpořila 
akci fi nančně z grantového progra-
mu Strom života v rámci projektu 
Dřeviny v přírodní učebně.

Za vydatné pomoci rodičů a pra-
covníka zahradnictví se na padesát 
dětí naučilo v praxi, co dá práce 
zasadit vlastnoručně „svůj“ strom. 

Bítešská Pionýrská skupina spolu 
s učiteli připravila bohatý dopro-
vodný program: hod kládou, řezání 
dřeva pilou na kozlíku (pro mnoho 
dětí novinka!), běh „opičí dráhou“.

V učebnách školy probíhala 
tvůrčí dílna – tvoření z kaštanů 
a podzimních listů, seznamování 
s výrobou ptačích budek a krmítek, 
určování stromů podle listů v klíči, 
práce s mikroskopem.

Občerstvení čekalo na děti s rodiči 
ve cvičné kuchyňce, kde voněly růz-
né bylinkové čaje a především – de-
set druhů závinu, který mohli ochut-
nat všichni – navíc i porota, která 
dostala za úkol vybrat ten nejlepší.

Závěr patřil předávání cen za 
úspěšné výkony i za ten nej štrůdl. 

Celý půlden byl vlastně nej. Zůsta-
la po něm trvalá památka – mladé 
stromky v nakypřené hlíně a dobrý 

pocit nepromarněného dne. Díky 
všem, kdo pomáhali.
Zora Krupičková, kronikářka města

Den stromů zahájil budování učebny v přírodě

Vlaková souprava prohánějící se krajinou protkanou kolejemi mezi 
vesnicemi či městy s občasnými viadukty a nádražími, a to všechno na 
pouhých několika metrech čtverečních. Takový pohled nabízí všem zá-
jemcům výstava modelových železnic v suterénu základní umělecké školy 
ve Velkém Meziříčí. Připravila ji skupina nadšenců z klubu železničních 
modelářů při zdejším domě dětí a mládeže. „Letos pořádáme již druhý 
ročník výstavy pro veřejnost. Vloni ji během čtyř dnů navštívilo přes šest 
stovek lidí,“ informuje jeden z pořádajících členů klubu Pavel Stupka.

Nejpůsobivějším prvkem výstavy je nejspíš ústřední velké kolejiště. 
Prozatím je tvořeno sedmaosmdesáti metry kolejnic doplněnými asi pa-
desáti výhybkami. Na něm může současně projíždět i několik vlakových 
souprav. Modeláři kolejiště začali budovat počátkem tohoto století a jeho 
podoba stále není defi nitivní. „Základ kolejiště tvořila plocha tři krát 
jeden metr. Postupně jsme je rozšiřovali a dnes už má metrů patnáct. 
I v rámci republiky tedy patří k těm větším,“ vysvětluje Pavel Stupka. 
Návštěvníci je uvidí nejen v provozu, ale mohou na něm poznat, jak se 
takové kolejiště staví. Na posledních třech a půl metrech mohou spatřit i 
přesnou kopii velkomeziříčského starého nádraží, které už v této podobě 
prakticky neexistuje. Model je zachycuje v době jeho největšího rozkvětu, 
tedy v roce 1945. Celá část s nádražím je dosud rozestavěná, ale o výstavě 

V lidušce jezdí modeláři vlastnoručně vyrobené vlaky

Vedoucí klubu železničních modelářů Oldřich Sedlák dolaďuje poslední 
detaily před zahájením výstavy.                        Foto: Martina Strnadová

bude v provozu. Z dalších známých míst regionu tu lze rozpoznat napří-
klad i bývalou martinickou zastávku. Zbývající větší část kolejiště pak 
pochází z vlastní fantazie tvůrců. „Od samého začátku jsme se snažili, 
aby to celé vypadalo jako u nás v sedmdesátých až osmdesátých letech 
dvacátého století. Tehdy se totiž střídaly trakce – končila parní a začínala 
elektrická,“ dodává Stupka. Na kolejích tak jezdí soupravy tažené ještě 
parními, ale už i moderními elektrickými lokomotivami. Modely jsou 
přitom povětšinou vlastnoručně vyrobené. Taková lokomotiva má potom 
pro majitele téměř nevyčíslitelnou hodnotu. V obchodě ji lze pořídit třeba 
za pět tisíc korun, ale pro tvůrce se za tím skrývá i rok dva práce. Materiály 
pro výrobu modelů, ale i kolejišť jsou nejčastěji kov, papír a plast.

Centrální kolejiště výstavy je doplněno ještě třemi malými z domácího 
vlastnictví vystavovatelů. Ale expozice nenabízí jenom mašinky a vláčky 
z různých období. Je zpestřena dalšími prvky, které se samozřejmě týkají 
železnice a všeho, co k ní patří. Jsou jimi třeba nádražácké uniformy, různé 
tabulky, jízdní řády a další. Můžete tu ale zhlédnout i fi lm se železniční 
tematikou. Většina exponátů se vztahuje k našemu velkomeziříčskému 
regionu.

Výstava je přístupná ještě o nadcházejícím víkendu 22.–23. listopadu 
2008 od 13 do 18 hodin v suterénu základní umělecké školy.

Martina Strnadová

Spolu s modely parních lokomotiv po kolejích jezdí i elektrické. 
Foto: Martina Strnadová
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PŘÍSPĚVKY OD ČTENÁŘŮŘÁDKY NA NEDĚLI

Stacionář Nesa uspořádal
den otevřených dveří

Vážení příznivci fi latelie!
Na naší výstavě poštovních zná-

mek ve dnech 19.–27. 11. 2008 jsme 
pro vás připravili řadu zastavení 
v dějinách Československa a znám-
kový pohled i do jiných oblastí, 
které s touto dobou souvisí. Je to 
dvacet exponátů, které vám přiblíží 
pohledy do historie i současnosti.

Začínáme rozpadající se říší 
Rakouska-Uherska a přicházíme 
do roku 1918, kdy 28. října vzniká 
Československá republika. Toto 
období vám přiblížíme exponátem 
z doby vzniku republiky, z níž pře-
cházíme do let její existence v ob-
dobí 1918-1922. Zde se pokusíme 
seznámit vás s celou její historií jak 
kulturních, tak i politických událos-
tí mnohdy přinášejících převratné 
změny. Poté následuje malá ukázka 
známek ze sbírky první republiky, 
po ní se pak představí zajímavosti 
známkové tvorby České republiky 
vzniklé roku 1993 a její nejkrásnější 
známky let 1993–2007 každoročně 
vyhodnocované tisíci příznivců 
fi latelie. 

Dále následuje s pomocí poš-
tovních dokladů vyprávění o poš-
tovním úřadu Velké Meziříčí od 
dob jeho vzniku roku 1785 až do 
současné doby a ukázka razítek pošt 
bývalého okresu Velké Meziříčí. 

Poněvadž žijeme na Českomo-
ravské vrchovině, budete seznáme-
ni i s její historií a krásami. Pokud 
jde o naše město, zavítáme do zdejší 

základní umělecké školy opět po-
mocí poštovních dokladů. Nezapo-
mněli jsme ani na exponát známek 
společných vydání států Evropské 
unie a pohled do olympijských her 
pomocí známek celého světa. 

Madony na československých 
známkách vám přiblíží krásné 
pojetí tohoto tématu a seznámíme 
vás také se známkami vzdálených 
tichomořských ostrovů, na kterých 
se vyskytují pěkné náboženské 
motivy světových mistrů. 

Všichni zájemci, kterým je blízká 
fyzika, se zastaví u části expozice 
nazvané Mikrosvět – svět nejmen-
ších částic. Celá výstava končí 
pohledem do let, kdy člověk začal 
svou cestu ke hvězdám. 

Poslední exponáty patří našemu 
dorostu – dvěma mladým fi latelis-
tům, kteří vystavují poprvé a patří 
jim za to dík!

K vidění budou i různé kresby, 
fotografi e z města, které jste ještě 
neviděli, a literatura zajímavostí 
z historie města Velké Meziříčí.

Exponáty zde vystavené jsou 
tematicky poučné i pro žáky míst-
ních škol, mnohé jim přiblíží je-
jich učivo, zájmy a záliby. Proto 
i jim doporučujeme zhlédnutí naší 
výstavy, kterou jsme připravili 
v závěru oslav 600. výročí města 
a k devadesátému výročí vzniku 
Československé republiky. Těšíme 
se na vaši návštěvu.

Filatelistický klub JC

V blízkosti Borů, což je obec 
situovaná 10 km na sever od Vel-
kého Meziříčí, se těžíval živec 
a křemeny. Zdejší ložiska živce měla 
velký význam; především to, které 
bylo otevřeno vybudováním dolu 
„V Hatích“ v lesním svahu na levém 
břehu místního potoka Babačka, 
jenž sem přitéká od Skleného nad 
Oslavou. Jde o lokalitu za Dolními 
Bory. Živce jsou skupinou velmi 
rozšířených nerostů; chemicky jde 
o bezvodé jednoduché nebo složené 
hlinitokřemičitany, a to draselné, 
sodné a vápenaté. Nejznámějšími 
druhy živců jsou jednoklonný 
ortoklas a trojklonné plagioklasy, 
nejkrásnější varietou pak bílý až 
sněhobílý albit. I živce – navzdory 
svému názvu – spadají do přírody 
neživé, jako ostatně všechny mine-
rály a horniny; jejich zvětráváním 
však vznikají jílové nerosty a roz-
pustné živné, zejména draselné 
soli, které následně ovlivňují jakost 
ornic (odtud tedy jméno). Jako první 
se roku 1887 pokusil v této oblasti 
dobývat živec Vladimír Čech z Vel-
kého Meziříčí, neboť ho používal 
na glazuru kamen, která vyráběl ve 
své fi rmě. Mělo by snad jít o téhož 
Vladimíra Čecha, jenž byl v oné 
době starostou našeho města a coby 
bratr slavného básníka a spisovate-
le Svatopluka Čecha se zasloužil 
o dočasné vydávání nejstaršího 
českého časopisu, totiž Květů, právě 
v meziříčské Šaškově tiskárně. Na 
jeho radu přišel do Borů německý 
podnikatel – či vlastně spíše pod-
nikavý Němec – Schreiber, který 
prodával vytěžený živec do továren 
v Pešti (tedy rozuměj v Budapešti) 

Dýně, čarodějnice…
… a je Halloween. Někdo si možná myslí, že jako kněz a teolog chci 

z náboženského hlediska odsuzovat tento zvyk. Vůbec ne. Nechci, 
jak někteří moji spolubratři nebo kolegové katecheti, dělat velké haló 
a reklamu. Dokonce už moji rodiče před II. světovou válkou dělali 
z dýní svícny a strašili kamarády a přitom nevěděli nic o Halloweenu. 
Dovoluji si upozornit na úplně něco jiného. Prostě nemůžu pochopit, 
proč jako Slované a možná i jako slovanští křesťané nejsme schopni 
znovu objevit svou vlastní, třeba i pohanskou tradici. Místo „dušiček“ 
nebo „Dziadu“ (což je východoslovanský svátek zemřelých popsaný 
u polského romantického básníka Mickiewicze) máme původem 
keltský svátek zemřelých, místo prvního máje plného vyznání lásky 
nebo svatojánské noci máme den sv. Valentina. Takových příkladů 
kulturního importu najdeme určitě více. A jestli někdo namítne, že 
vyzývám k novopohanství, tak bych chtěl jenom upozornit, že i naše 
katolické zvyky jsou velmi často výsledkem „pokřesťanštění“ toho, co 
bylo původní. Naši otcové ve víře, často přes své snahy, nebyli schopni 
vymítit staré návyky. Naštěstí dnešní evangelizace zná proces inkul-
turace – zkulturňování, vnášení kultury, vzdělanosti, civilizačních 
norem. Prostě je nutné hledat cesty, aby evangelium mohlo vstoupit do 
dnešní mnohovrstevnaté kultury. Tato inkulturace má vždy šanci jen 
tehdy, když její nositelé především žijí z osobní víry v Krista, z vědomí 
odpovědnosti za ostatní křesťany, z dostatečného vzdělání a ochoty se 
rozvíjet, z odvahy, že dnešní doba je stejně dobrá pro radostnou zvěst 
o vykoupení, jako jakákoli jiná před ní. 

P. Lukasz Szendzielorz

a ve Znojmě. V té době se však 
tato surovina dobývala povrchově, 
z malých lomů, jám a rýh. Kutiska 
a lomy byly v provozu také u Vídně, 
a sice na poli poblíž řeky Oslavy, 
kde se vyskytoval pegmatit bohatý 
na jakostní živec, a u Cyrilova na 
vrcholku kóty 662 „Holý vrch“ 
neboli též „Na Nivách“. Právě 
u Cyrilova a u Vídně byl v jámách 
později mimoděk objeven vzácný 
minerál triplit. Od konce 19. století 
se stala dalším těžebním místem 
pegmatitová žíla na Požárově mezi 
západně od Cyrilova. Právě zde byly 
učiněny objevy „fungl nových“, 
poprvé popsaných minerálů. Těmito 
světovými prvonálezy se zde na Po-
žárově mezi stal pozmezit a zejména 
cyrilovit. Všimněte si zajímavé ety-
mologie těchto tehdy nových jmen 
nerostů: jejich původ je skutečně 
takříkajíc nabíledni – stát se po-
dobný objev někde u Štipákova lesa, 
mohli bychom tu mít třeba stiplesit, 
a na Kučerově poli by to nejspíš byl 
kucpolit. Další světový prvonález 
dosud neznámého kamene se udál 
ve spojitosti s dolem V Hatích za 
Dolními Bory: mineralog Staněk, 
který má hodně co do činění právě 
s Cyrilovem, zde v pohnutém roce 
1968 objevil, popsal a jménem svého 
„resortního“ kolegy Sekaniny na-
zval nový minerál – modrofi alový, 
jaksi kónický a do plátových pater 
vrstvený sekaninait. Připomeňme 
ještě zpětně světový prvonález 
lepidolitu u Rožné r. 1792 a máme 
tu skutečně zajímavou galerii „no-
vátorských“ objevů. 

Pokračování příště. 
Vladimír Pařil 

Po celý letošní rok se na nás valí vzpomínky na významné osmičky 
v dějinách našeho státu. A tak jsme se i my rozhodli, že si zpříjemníme 
podzim vzpomínkovým večerem. Protože se začínají objevovat podzim-
ní deprese, měl to být večer veselý a plný legrace. Pojali jsme ho jako 
retropárty a nesl se v duchu osmiček – vzpomínali jsme na osmdesátá 
léta minulého století.

Datum bylo jasné – musela tam být osmička – tedy 8. listopadu 2008. 
A protože jsme vzpomínali na léta osmdesátá, nemohli jsme opomenout 
událost, která se nejen po celá osmdesátá léta pravidelně připomínala – 7. 
listopad 1917 a s ním spojená VŘSR. Párty jsme tedy nazvali Rudý říjen. 

Nešlo o žádnou propagandistickou akci, všichni jsme se podívali na pů-
dách a našli jsme artefakty z osmdesátých let. Obecní stodola se proměnila 
v „Dělnický dům“ s klubovnou SSM, účastníci se převlékli do vtipného 
i reálného ošacení z osmdesátých let. Přinesli jsme si s sebou dobové doku-
menty, vyzdobili jsme místo konání dobovými plakáty a vše doplnila čes-
koslovenská populární hudba z let 1980 – 1988 a „budovatelské písně“. 

Během večera proběhla soutěž v recitaci schematické poezie, pamětníci 
se utkali mezi sebou v poznávání znělek k pořadům a seriálům z 80. let, 
dle dobové literatury a tisku si někteří připravili referáty. Mladší účast-
níky jsme naučili tančit letkis, o půlnoci jsme si střihli chemický poplach 
s pláštěnkami a plynovými maskami.

Během večera nás navštívil i „Karel Gott“ a „Darinka“ s populárními 
šlágry z 80. let. Na závěr vystoupila místní hudební skupina s tematickým 
programem.

Cíl byl splněn – všichni se královsky bavili, a proto:
K pobavení a rozveselení naší obce buď připraven! Vždy připraven!

Text a foto: Mgr. Marcela Žáková

Městská knihovna Velké Meziříčí 
– literární soutěž Prvotiny

Próza V.
(Volné pokračování z č. 36, 37, 38, 39, 40/2008)

Miroslava Jurkasová:
Malé zimní povídání

…Brrrr, otřásla jsem se. A ještě jednou: brr! To vám tedy povím, v noci 
byla pěkná zima! Až jsem celá ztuhla. Byla jsem úplně jako kus sklíčka. 
Také tak tvrdá a průsvitná a lesklá a třpytivá… No, takový malý střípek. 
Pěkně pevně jsem se držela větvičky keře u plotu, na které jsem se po-
hodlně uvelebila už odpoledne. Noc jsem přečkala s drkotáním zubů … 
tedy, kdybych nějaké měla, určitě by mi drkotaly zimou. Ráno pak vyšla 
z domu naproti taková mladá paní a já zaslechla, jak říká: „To je ale pěkná 
námraza!“ A měla pravdu! Já jsem přece hezká, ne? Móóóc hezká, že jo! 
Nejhezčí z … ale, vždyť já přece nejsem vůbec žádná námraza! Kdepak! 
Alespoň teď už ne. Před chvílí totiž vysvitlo sluníčko a já se konečně tro-
chu ohřála. Teprve teď jsem se mohla protáhnout z té své ranní ztuhlosti. 
Ách, jak je to příjemné! Ještě jednou jsem se malinko zachvěla. Ale co to? 
To jsem se nezatřásla zimou! To na plot, o který se opírala větvička keře, 
na které jsem ležela, vyskočila černá kočka. Snažila se našlapovat ladně 
a velmi opatrně, ale příliš spěchala. Vyhýbala se mokrým větvičkám, jak 
jen to šlo. Pak seskočila rychle dolů, na druhou stranu plotu. A vtom se 
to stalo! Při skoku zavadila o mou větev, ta se zatřásla a já, ubohá malá 
kapka, jsem už nestačila vůbec nic udělat. Teď jsem měla být přimrzlá! 
Padala jsem a bála jsem se, že spadnu až úplně na zem … no, raději na to 
ani nepomyslet. Skončit někde jako loužička, to by bylo pěkné nadělení! 
Ale nakonec jsem měla přece jen štěstí. Kočka totiž doskočila rovnou pode 
mě a já jí zapadla přímo do kožíšku. Hurááá!!! Dopadla jsem na měkké! 
Ale, kam mě to vlastně veze? „Halóóó, kočko, kam jdeš?“ Neslyší. Jsem 
moc malá, a proto mám slabý hlásek. Ale ne, hlásek mám sice slabší, ale 
ta kočka bude už asi pěkně stará a nahluchlá.

Pevně jsem se tedy uvelebila v černém kožíšku a začala jsem se 
rozhlížet kolem sebe. No, řeknu vám, že cestování taky není tak špatná 
věc. Ale kam ta kočka tak pospíchá? To jsem tedy zvědavá. Jede se mi 
celkem pohodlně, jen se tak měkce pohupuji, žádné natřásání, ta Míca 
má opravdu takové plavné pohyby. A už jsem i uhodla, kam tak rychle 
upaluje. Támhle v těch pootevřených dveřích stojí ta paní a čeká, až kočka 
doběhne. Asi ji zná, protože ji pobízí ke spěchu. Kočka rychle proběhla 
dovnitř domu, jakoby měla velikananánský strach, že se jí dveře zavřou 
těsně před čumáčkem. Ale nestalo se tak. Paní zavřela až za kočkou a pak 
ji vybídla ke stoupání po schodech. Číča je vyběhla jako první a zabrzdila 
až před prázdnou miskou. Smutně do ní koukla, pak ještě jednou, jestli 
náhodou něco nepřehlédla. Teprve potom se loudavě vydala pootevřenými 
dveřmi do další místnosti, ve které předtím ta paní zmizela. Bylo tam 
mnohem tepleji než na chodbě a paní dělala něco u sporáku. Kočka se 
postavila na zadní a opřela se paničce o nohu. Pak se pokusila otřít se o ni 
hlavou. Paní se maličko zasmála a řekla kočce: „Počkej, vydrž, ohřívám 
ti mlíčko, za chvíli to bude. No tak! Musíš počkat!“ A pak se sehnula, 
aby kočku pohladila po kožíšku. Jen tak tak jsem stačila ucuknout. To by 
mi tak ještě scházelo, aby mě tu našla její ruka! Kdoví, co by se pak se 
mnou stalo. Ale v tom černém kočičím kožíšku nás bylo asi víc, protože 
paní řekla: „Ale ale, vždyť ty jsi celá mokrá! Kde ses toulala, ty tulačko, 
co?“ Myslela jsem, že nám to kočka poví, ale ona nic. Asi se neměla čím 
chlubit. To já bych… Jo a potom ta paní vzala hrníček a nalila kočce do 
misky něco bílé a voňavé. Kočka se olízla a ponořila celý čumák do misky. 
Spokojeně mlaskala a za chvíli už byla miska zase prázdná. Kočka ještě 
jednou zkontrolovala, jestli tam přece jenom něco nezůstalo a ještě chvíli 
poseděla pod miskou. Čekala asi, že dostane přídavek. Když se nic nedělo, 
zkusila hlasitě mňouknout: „Mlíko dobré, přidat, próóóósím!“ Ale ta paní 
jenom na kočku zavolala: „Měla jsi už plnou misku, ty nenasyto! Teď si 
běž na své křeslo a usuš si pěkně kožíšek! Potom ti ještě něco dám!“

Kočka, která viděla, že se prázdná miska znovu nezaplní, pak spoko-
jeně odkráčela nazpět do té teplé místnosti. Došla až ke starému křeslu, 
které bylo přikryté dekou. Docela určitě to bylo její křeslo, protože vůbec 
nezaváhala, když přišla na dosah, a zaťala do něho drápky levé packy. 
Pak přidala i pravou, krásně se protáhla, lehounce se odrazila a vyskočila 
nahoru. Pohodlně se posadila a zkusila si umýt packu. Ale za chvíli toho 
nechala. Koukla se směrem ke sporáku, slastně se otřela hlavou o deku 
a začala vrnět. Nejdříve jen tak potichoučku, ale pomalu přidávala na 
hlasitosti. Přitom stále pokukovala jedním očkem po té ženské, co jako 
ona na to. No, řeknu vám, byla to pěkně mazaná kočka a věděla moc dobře, 
jak si má lidi ochočit. Netrvalo to ani moc dlouho a panička přišla za ní 
ke křeslu. „Tak co ty? Máš plné bříško a teď se chceš mazlit, viď?“ Ani 
nečekala na odpověď (asi už kočku moc dobře znala) a pohladila ji něžně 
po hlavě. Kočka nastavila hlavu, nechala se podrbat za ušima a pod krčkem 
a potom žuch – rozvalila se na křesle jak široká, tak dlouhá. Ale ouha! 
Já se tím pádem dostala mezi deku a kočku, a když se kočka trochu víc 
přitiskla ke křeslu, vpila jsem se do té měkké černomodré deky.

Neříkám, že mi tam bylo zle. To ne. Bylo tam příjemné teplo, ale vů-
bec nic jsem neslyšela, jak tak kočka hlasitě předla a všude kolem byla 
černočerná tma. Najednou se mi moc chtělo spát…

Ani nevím, jak dlouho jsem spala. Probu-
dilo mě ostré světlo. Kočka už byla pryč a za 
oknem svítilo sluníčko. Paní právě přistou-
pila ke křeslu. Jejda! Rukou přejela po dece! 
Jenom ať mě tady nenajde. Rychle jsem se 
přitiskla co nejníž. Jo, hra na schovávanou 
mě vždycky bavila. Podařilo se! Mě nenašla, 
ale určitě našla někoho od nás, protože řekla, 
že deka je vlhká. No, bodejť by nebyla. Víte, 

kolik se nás v té dece schovávalo? Cítila jsem, jak se pak deka zvedá a tak 
jsem se jí honem pevně chytila. Paní ji odnesla a přehodila přes radiátor. 
Tam vám bylo teplíčko! Cítila jsem se najednou tak lehká. Áááách…

Pak jsem se odpoutala od té černé deky a začala stoupat výš a výš, jak 
mě nesl teplý vzduch. Tak se teď tady vznáším. Rozhlížím se kolem do-
kola a vidím, že je tu také spousta mých kamarádek. A všechny čekáme. 
Na co? Až se ta paní vrátí. Zaslechly jsme ji totiž na chodbě za dveřmi 
někomu povídat, že půjde vyvětrat, když je venku tak hezky. A už slyším 
její kroky! Už za chvíli nám otevře okno a … podívám se zase, co se 
děje venku. A třeba tam někde uvidím tu černou kočku, zavolám na ni 
a zamávám jí z té nádherné výšky…

Malý seriál lokální mineralogie (17)
(První díl vyšel v čísle 42/2007 další 43, 44 a 45/2007; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 

9, 11, 13, 15, 17/2008.)

Bory a okolí I

Ve středu 12. listopadu 2008 proběhl Den otevřených dveří ve vel-
komeziříčském denním stacionáři Nesa. Zařízení, které v příštím roce 
čeká rozsáhlá rekonstrukce a rozšíření poskytovaných služeb, otevřelo 
své dveře zhruba sto třiceti návštěvníkům. Mezi ně patřili žáci místních 
základních škol, pro které byl připraven program, dále pak představitelé 
místních organizací, sponzoři a lidé, kteří se zajímají o sociální služby. 
Kromě prohlídky prostor měli návštěvníci možnost zakoupit si výrobky 
z pracovních dílen stacionáře a ochutnat drobné občerstvení, které pro 
ně připravili samotní uživatelé.                          Text a foto: Lenka Judová

Rudý říjen na Rudě
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Inzerujte ve Velkomeziříčsku! Telefon a fax: 566 524 649

PODNIKATELSKÉ 
A HYPOTEČNÍ CENTRUM

 osobní půjčky bez ruč i te le 
do 200.000 Kč 

 máte příjem a nemůžete jej dolo-
žit? U nás vyřídíte úvěr od 18 do 
75 let.

 Také pro podnikatele a začínající 
podnikatele.

 podnikatelské úvěry do 3 milionů 
bez zajištění!

 rychlé vyřízení (FO i PO)
 hypotéky:

 na bydlení s nízkým úrokem
 Americké na auto, úhrada jiných 

půjček…
 bez doložení příjmů a faktur

 leasing
 auta, budovy, technologie

 poplatky neúčtujeme
Kancelář: Poříčí 11 (Dům zdraví), 

Velké Meziříčí
 Po 9–12 13–16 hodin,
 St 9–12 13–16 hodin

Jiné dny po telefonické doho-
dě s pí. Kolouchovou na tel.: 

777 873 810.

Volejte 566 521 783-4
nebo přímo sádky Horní Libochová 566 543 292.
Ověřená úprava: trup rozkrájet na 4–5 dílů, teplota uzení po celou 
dobu kolem 100 ºC, břišní partie napíchnout k odkapání tuku.

EnviTec Biogas Central Europe s. r. o. 
se sídlem ve Velkém Meziříčí, dodavatel bioplynových elektráren
a systémů „na klíč“, přijme do pracovního poměru:
Mechanik strojních a elektronických součástí
Požadavky: 
– vzdělání v oboru
– znalost NJ nebo ANJ na komunikativní úrovni podmínkou
– zkoušky slaboproud, silnoproud
– svářečský kurz výhodou, není podmínkou
– práce s PC – Microsoft Offi ce, Outlook (běžná znalost)
– řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič
– fl exibilita, ochota dále se vzdělávat, ochota cestovat
Nástup možný ihned, fl exibilní pracovní doba, zaměstnanec-
ké výhody.
Více info na tel. 566 520 800, fax: 566 520 801 nebo e-mailem 
na adresu: martina@envitec-biogas.cz, www.envitec-biogas.cz

EnviTec Biogas Central Europe s. r. o. se sídlem ve Velkém Meziříčí,
dodavatel bioplynových elektráren a systémů „na klíč“, 
přijme do hlavního pracovního poměru:

Stavební inženýr – Projektant
Zodpovědnost za projektovou dokumentaci, zajištění licencí, povole-
ní, vedení a organizace projektu a stavebního procesu, kontakt s do-
davateli, příprava smluv atd.
Požadavky: 
– vysokoškolské vzdělání v oboru stavebnictví
– znalosti v oboru tepelných zařízení či energetiky výhodou
– znalost NJ nebo ANJ aktivně výhodou, není podmínka
– zkušenosti s projektovou dokumentací
– znalost programu Autocad podmínkou
– práce s PC – Microsoft Offi ce, Outlook
– výborné organizační schopnosti
– fl exibilita, ochota dále se vzdělávat, ochota cestovat
Nástup možný ihned, velmi dobré fi nanční ohodnocení. 
Více info na tel. 566 520 800, fax: 566 520 801 nebo e-mailem na ad-
resu: martina@envitec-biogas.cz, www.envitec-biogas.cz

Půjčky na směnku
až do 200 tisíc!
Pouze na OP!
Omezená akce do 31. 12.!

        Volejte 773 480 376
 728 740 170
 739 302 166

Velké Meziříčí, a. s.

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

 – Dagmar Pospíšilová ve spolupráci s fi rmou

nabízí předvánoční prodej svých výrobků za AKČNÍ CENY
Rozinky 200 g prodejní cena  9,90 Kč
Kokos strouhaný 200 g prodejní cena  9,40 Kč
Mandle jádra volně 100 g prodejní cena  9,— Kč

Ceny platí od 19. 11. do 2. 12. 2008.

si vám dovolují nabídnout AKČNÍ CENY následujících výrobků

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

Arašídy v mléčné čokoládě 250 g prodejní cena 19,30 Kč
Arašídy pražené neloupané 400 g prodejní cena 25,90 Kč
Perličky s ovocnou příchutí 30 g prodejní cena 6,20 Kč

Ceny platí od 19. 11. do 2. 12. 2008.

KUCHAŘE / KUCHAŘKU
směnný provoz

PŘIJME
do pracovního poměru

Hotel Jelínkova vila a Malostránský pivovar, Třebíčská 342/10, Velké Meziříčí
Informace v recepci hotelu nebo u p. Vítka, tel. 724 250 315, e-mail: vitek@jelinkovavila.cz

REALITNÍ KANCELÁŘ

Novosady 102/93
594 01 Velké Meziříčí

Zprostředkování prodeje a koupě
nemovitostí.

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

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

OCEŇOVÁNÍ

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

Vypracování posudků v ceně obvyklé 
pro hypotéky a stavební spořitelny.

Oceňování majetku pro veškeré účely.

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

znalecký ústav

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

nemoconsult@nemoconsult.cz

Hypotéka roku.
Ušetřete až 100.000 Kč!
Pokud do 30. 11. zažádáte o hypotéku, ušetříte tyto poplatky:

poplatek za zpracování hypotečního úvěru
za správu hyp. úvěru 150Kč/měs. (po celou dobu úvěru!)

za obraty a výpisy (po celou dobu úvěru!)
za potvrzení o zapl. úrocích (po celou dobu úvěru!)

a další poplatky dle charakteru úvěru
obch. zástupce: Ing. Jiří Svoboda
tel.: 608 824 424, Sokolovská 23, VM
pr. doba: Po 13–15, St 10–13, Čt 14–17

Obec Dolní Heřmanice vyhlašuje výběrové řízení na zakázku

Předmětem veřejné zakázky je zpracování dokumentace pro staveb-
ní povolení a technické části zadávací dokumentace pro výběr zho-
tovitele stavby. Text nabídky možno vyzvednout na obecním úřadě 

v Dolních Heřmanicích.
Úřední hodiny: Út 13-17 hodin, Čt 16-19 hodin. Tel.: 566 547 257.

Hledáme schop. člověka
pro rozjezd dermat. center.

Kontakt 608 853 147.

Provádíme veškeré 
obklady a dlažby, 
rychle a kvalitně. 

Tel.: 606 311 606.

Nepůjde el. 
proud

Z důvodu plánovaných prací na 
zařízení distribuční soustavy – 
rekonstrukcí, oprav, údržbových 
a revizních prací – bude přerušena 
dodávka el. energie:
dne 26. 11. 2008 od 7.30 do 14.30 
hodin ve Velkém Meziříčí.
Vypnutá oblast: odběratelská trafo-
stanice Velké Meziříčí Komunál, ul. 
Karlov od křižovatky s ul. K Buči 
po odbočku na D. Radslavice.
Děkujeme za pochopení.     -E.ON-

V pátek 14. listopadu jsme pro vás otevřeli nové Cardio 
fi t centrum, které je přímo v budově squashe. K dispozici 

zde budou čtyři stroje EFX a dva AMT. Jde o eliptické trenažéry nabízející 
variabilní náklon rampy. Výhody Cross Ramp jsou v maximalizaci pro-
cvičování spodních partií těla (problémové partie u žen). Pouze u Precoru 
naleznete tuto jedinečnou konstrukci se systémem Cross Ramp, kde změna 
úhlu působí intenzivněji na jednotlivé svalové partie. Na přístroji se dá 
simulovat i běh s vyloučením zatížení kloubního systému rázy z dopadu 
chodidla, což je výhodné i při použití v rehabilitaci. Originální technologie 
CROSS RAMP je patentována společností PRECOR.

Druhým typem stroje je kardiotrenažér AMT
Jde o převratnou novinku v oblasti komerčních kardiotrenažérů. Uživatel 
může přirozeně nastavovat kroky variabilně v rozsahu od krátkých kroků 
až po 65 cm dlouhé, dále frekvenci jako při chůzi nebo běhu, stoupání 
či klesání… Pomocí patentovaného systému snímaní polohy pedálů Dial 
on the AMT display může uživatel monitorovat a kontrolovat své kroky 
a pohotovou změnou se zaměřovat na konkrétní svalové partie, následně 
kontroluje i tepovou frekvenci a úbytek kalorií, což je přitažlivé pro 
všechny, kteří chtějí výsledky vidět co nejdříve. Kardiotrenažéry AMT 
a EFX jsou zárukou intenzivního bezbolestného tréninku se super zážitky 
i výsledky, při kterém uživatel volně řeší pohyb při cvičení. 
A to vše při sledování televizních seriálů nebo poslechu hudby.
Zveme i všechny příznivce sportu a zdravého pohybu do plně klimatizo-
vaných squashových kurtů.    -pi-

Nabízíme:
Mimo squashe od 14. listopadu i cvičení na kardiotrenažérech
Osvěžení na baru: Alko a nealko míchané nápoje
 Horké nápoje…
 Gambrinus, Plzeň  
 Něco malého na zub-pizza, ostatní pochutiny…
Po domluvě lze rezervovat i pro firemní a soukromé akce

Provozní doba:
Po, Út, Čt 14.00–22.00
St, Ne 10.00–22.00 
Pá 14.00–24.00
So 10.00–24.00

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



(Pokračování ze strany 1.) K vidění bylo jak vycházkové oblečení, tak 
večerní šaty, a to pro ženy i muže. Ti se mohli inspirovat mimo jiné třeba 
tím, jak si netradičně uvázat kravatu a stát se tak zajímavým. Na přehlídko-
vém molu se pak dále mihly pletené plavky, luxusní zimní kabáty či snová 

paleta, sportovní bundy, 
nadýchané kostýmky 
a další nápadité oděvy. 
Některé usedlejší, a tak-
zvaně „normální“, jiné 
pro odvážné nositelky 
s bezchybnou postavou, 
které oceňují lehce pro-
vokativní a neformální 
módu. Kdo zná tvorbu 
Dobřichovské, ví, že se 
specializuje na pletené 
a háčkované ošacení. Na 
přehlídce, kterou k nám 
n áv r h á ř k a  p ř ivez l a 
z Prahy a ještě ji o něco 
obohatila, však byla rov-
ným dílem zastoupena 
také šitá móda.

Krásné tváře, postavy 
i díla dotvořily decentní 
účesy a trendové líčení. 
Je potěšitelné, že se o ně 

postaraly velkomeziříčské kadeřnice Naděžda Mladá, Ludmila Šitková 
a Dagmar Tesařová a kosmetička Hana Příhodová. „Požadavek byl na 
česání do hladka, s vytupírováním nahoru a konečným efektem žehlení,“ 
upřesnila majitelka studia Šarm N. Mladá, „líčení pak bylo do šedostří-
brných barev.“

Pozorným čtenářům 
jistě neunikl fakt, že 
fi rma Česká móda Dana 
Dobřichovská provozuje 
obchod i v našem městě. 
„To byl hlavní důvod 
toho, že jsem se rozhod-
la udělat jednu z mých 
přehlídek právě tady,“ 
sdělila D. Dobřichovská 
našemu týdeníku, který 
byl též mediálním part-
nerem uvedené akce, 
„ale musím vyzdvihnout 
i úžasné přijetí zdejších 
lidí a především po-
moc partnerských fi rem 
a sponzorů, jíž si ne-
smírně vážím a bez které 
bych tohle absolutně 
nemohla udělat.“ Nad-
šená byla podle svých 
slov i ze zázemí, které 
jí poskytl Jupiter club 
a netajila se tím, že má 
další plány. „Třeba tako-
vý ples,“ dodala úspěšná 
módní návrhářka a pod-
nikatelka.     Iva Horká

Příště:
rozhovor

s Danou Dobřichov-
skou

Pokud vás zajímá, 
kolik přehlídek D. Dob-
řichovská pořádá roč-
ně, či jak dlouho trvá 
jejich příprava, anebo 
co radí ženám i mu-
žům, aby nosili, jaký 
má názor na českou 
módu a na pašované 
zboží z Číny, případně, 
jak funguje její fi rma, 
kterou vede spolu se 
svým mužem Marti-
nem, nenechte si ujít 
rozhovor, který vzhle-
dem k dřívější uzávěr-
ce tohoto vydání vyjde 
v příštím čísle.    -ivh-

Nemovitosti

■ Prodám zahradu na Fajtově 
kopci ve VM, dřevěná chatka, 
ovocné stromy, oplocená. Tel.: 
606 662 871.
■ Koupíme byt kdekoliv ve Vel-
kém Meziříčí. Platba hotově. Tel.: 
731 508 270.
■ Mladá rodina koupí rodinný 
domek ve Vel. Meziříčí, i k rekon-
strukci. Tel.: 776 584 310.

■ Prodám RD se zahradou 
v Měříně. Sítě, 6 místn., cena 
1,865 mil. Kč. RK NEVOLAT. 
Tel.: 602 948 306.

■ Koupíme rodinný dům ve V. 
Meziříčí a okolí. Platba hotově. Tel.: 

731 508 270.
Pronájem
■ Pronajmu byt 2+1 ve V. Mezi-
říčí, na ul. Krškova. Volný od 1. 12. 
2008. Tel.: 777 734 530.
■  P r o n a j m u  v  r o d i n n é m 
době byt 2+1 dlouhodobě. Tel.: 
603 990 823.
■ Pronajmu byt 1+1 v centru V. 
Meziříčí. Tel.: 566 520 999, 8-15 
hodin.
■ Pronajmu garáž, Františkov, 
VM. Tel.: 721 969 905.
■ Hledám dlouhodobý pronájem 
bytu 2+1 ve Velkém Meziříčí. Ná-
jem do 6.000 Kč/měs. Spěchá. Tel.: 
774 650 419.
Různé
■ 32/170 hledá dívku na vážný 
vztah, a která ráda chodí na plesy 
a podobné akce (23–30 let), 1 malé 
dítě nevadí. Nekuřačka. Vel. Me-
ziříčí a okolí. Tel. po 17. hodině 
607 655 350.
■ Nabízím pořez kulatiny mo-
bilním katrem. Prodám dvě 10 
metrové kolejnice. Informace na 
tel. 774 508 404.
■  Na u č í m  n ě m č i n u .  Te l . : 
737 439 784.
■ Hledám práci na plný úvazek 
ve Velkém Meziříčí, např. jako uklí-
zečka, pomocná síla apod. Nástup 
dle dohody. Děkuji za případné 
nabídky. Tel.: 739 135 564.
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PRO DÁM • KOUPÍM • VYMÌNÍM

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

administrativní pracovnice

Požadujeme: samostatnost, spolehlivost, znalost práce na PC - Helios, dobrý 

zdravotní stav, flexibilita, pøíjemné vystupování, znalost Aj a praxe vítána.

Nabízíme: zaškolení, možnost dalšího vzdìlávání, zajímavé finanèní 

ohodnocení. 

 

Firma VV SKLO s.r.o.

Na Zahrádkách 426, 594 51 Køižanov

pøijme pracovníky pro tyto pozice

prodavaèka

Požadujeme: samostatnost, spolehlivost, pøíjemné vystupování, dobrý 

zdravotní stav.

Nabízíme: zaškolení, možnost dalšího vzdìlávání, zajímavé finanèní 

ohodnocení. 

obsluha automatického øezacího stolu skla

Požadujeme: manuální zruènost, èásteèná znalost  Auto CAD, samostatnost, 

spolehlivost, dobrý zdravotní stav, flexibilita, praxe v oboru a znalost Aj vítána.

Nabízíme: zaškolení, možnost dalšího vzdìlávání, zajímavé finanèní 

ohodnocení. 

Nástup možný ihned.

Strukturovaný CV zasílejte na výše uvedenou adresu nebo na 

e-mail: vvsklo@vvsklo.cz nejpozdìji do 28. 11. 2008

Prodám
■ Telata jalovičky, různé stáří, 
černé i červené. Brambory salátové, 
cena 5 Kč/1 kg. Tel.: 566 521 884.
■ Rozkládací přenosnou postýl-
ku Apollo – závěsné lůžko, přeba-
lovací pult, vibrace, světlo, melodie. 
Tel.: 606 738 265.
■ Elektrickou pekárnu na chle-
ba ETA 0149. Cena 900 Kč. Tel.: 
776 815 588.
■ Na zabíjačku novou okovanou 
dřevěnou stolici s podpěrami pro 
zavěšení prasete na volném prosto-
ru. Tel.: 566 543 469.
■ Yamaha XTZ 750 Super Te-
nere, r. v. 90, cena dohodou. Tel.: 
737 141 612.
■ Daewo Matiz, r. v. 2000, oranžo-
vá metalíza, najeto 97 000 km, cena 
35.000 Kč. Tel.: 603 293 900.
■ Škodu Favorit 136 L, r. v. 1989, 
STK 2/2009, naj. 170 000 km, zá-
věs, baterie 1 rok stará, zimní pneu, 
cena 4.000 Kč. Tel.: 737 121 985.
■ Patnáct let staré venkovní dve-
ře L 195×90 a zárubně, 1.500 Kč. 
Motor 380 V 6,5 kW, 2800 ot./min 
s čerpadlem před opravou 1.900 Kč. 
Elektrickou troubu, nepoužívaná 
500 Kč. Tel. večer 566 523 759.
■ Dvě válendy (i jako dvojlůžko), 
spojené polstrovaným čelem téže 
barvy s úložným prostorem. Levně. 
Peugeot 106, r. v. 1998, třídveřový, 
červený, STK do 10/2009, auto-
rádio, zimní gumy, garážovaný. 
Levně. Tel.: 723 305 070.
■ Traktor Zetor 25A v pojízdném 
stavu bez SPZ a dvoukolový vlek za 
30.000 Kč. Tel.: 606 336 841.
■ Parní čistič Ökolux, na čištění 
koberců, čalounění, mytí oken, 
podlah, čištění kuch. spotřebičů, 
koupelen, WC, odstraňuje vodní 
kámen a veškeré nečistoty, mastno-
tu, připáleniny, dezinfi kuje horkou 
párou, k čištění se používá pouze 
voda, s veškerým příslušenstvím 
a přenosnou taškou. Ze zdrav. 
důvodů. Cena 15.000 Kč. Tel.: 
605 320 255.
■ Konzumní brambory, zn. Lau-
ra. 1 kg/5 Kč. Tel.: 566 543 804.
■ Šest m3 jehlič. paliva v k. ú. Velké 
Meziříčí. Cena 1 m3/500 Kč. Volejte 
po 17. hodině. Tel.: 737 846 754.
■ Š 120 L, r. v. 1983, STK do 5/10. 
Zachovalá, garážovaná, nové před-
ní blatníky a čelo. Tažné zařízení. 
Cena dohodou. Tel.: 566 543 604, 
605 299 916.
■ Červené, žlutomasé brambory. 
Cena 5 Kč/kg. Tel.: 737 916 835.
■ Motorovou pilu Husqvarna 266, 
krátká, dlouhá lišta, řetězy a další. 
Cena dohodou. Tel.: 721 635 336.
■ Os. automobil zn. VAZ 2101, 
r. v. 1978, tažné zařízení, bez STK. 
Cena dohodou. Tel.: 605 457 108.
■ Štěňata samojeda bez PP, oba 
rodiče s PP. Odběr prosinec 2008, 
cena 3.500 Kč. Možnost k vidění. 
Tel.: 731 467 836.
■ Renault Scenic 1.6 E RT 66 kW, 
benzín, r. v. 1997, barva červená, 
zimní pneu 90 %. Výbava: klima-
tizace, ABS, 2× airbag, imobilizér, 
centrál dálkově, rádio, servo, na-
stavitelný volant, tónovaná skla. 
Rodinný vůz. Tel.: 608 048 099.

■ Škodu Favorit, r. v. 1993, plně 
pojízdný, lehká koroze, vstřiko-
vání, náhradní disky, 163 000 km, 
STK 09/09. Cena 7.000 Kč. Tel.: 
731 162 658.
■ Prům. šicí stroj Minerva , 
cena 4.000 Kč, nutno vidět. Tel.: 
737 652 486, 737 542 114.

■ Dveře vchodové plastové 
vč. zárubně, bílé a hnědé z ne-
uskutečněné stavby. Sleva z PC, 
dopravu zajistím zdarma. Tel.: 
777 106 709.

■ Funkční plynový kotel Mora. 
Levně. Tel.: 602 482 437.
■ Avii 31, skříň, bez STK, ko-
roze kabiny. Tel. do 15. hodiny 
604 792 176.
■ Jeté pneu Barum 165 R 13 
(OR 35, 2× orig, 2× protektor 
1.000 Kč/4 ks. Tel.: 777 556 912.
■ Zimní obutá kola na Renault 
Megan s pneu 175/65/14; Ford 
Fiesta, Ka s pneu 155/70/13; Fiat 
Punto, Uno atd. s pneu 155/70/13; 
BMW E36 s pneu 185/65/14; ráfky 
Twingo, Clio. Tel.: 777 182 760.
■ Náhradní díly na Š Favorit, 
Peugeot. Kola na Š 120. Tel.: 
723 059 704.
Koupím
■ Skříňový nástavec, typ univer-
zál, š 100, h. 60. Tel.: 736 283 980.
■ Kvalitní zbraně – Ferlach, 
Krieghoff, Merkel, Nowotny atd. 
Kulobrk, kulovnice, troják, dvoják. 
Tel.: 566 543 469.
■ Nárazník na Peugeot 406. Na-
bídněte. Tel.: 724 607 768.
■ Starší litinový kotel na tuhá 
paliva. Výkon 22–27 kW. Tel.: 
604 841 761.
■ Prase na dokrmení.  Tel.: 
728 511 902.
■ Staré lahve od piva a sodovek 
s litými nápisy. Tel.: 607 757 590, 
slahev@seznam.cz.
■ Velmi dobře zaplatím věci po 
německé armádě, pocházející 
z bývalé Bekovky. Boty kožené 
a kombinované s plátnem, s čelním 
i bočním šněrováním – vysoké, 
plátěné kalhoty, blůzy, čepice, 
košile, kabáty barvy pískové, ze-
lené a modré, dále koupím vaťáky, 
maskáče, letecké boty, kombinézy, 
kalhoty, blůzy s beranem, kukly, 
opasky, přezky, nášivky, odznaky, 
vyznamenání, helmy (i korkové), 
dýky, vysouvací nože, patrontašky, 
zbytky látek, knofl íky. Nabídněte 
i maličkosti, vše i silně poškozené. 
Nabídka platí stále, děkuji. Vla-
dimír Kubát, Družstevní 41, VM. 
Tel.: 723 531 154 – možno volat 
kdykoliv.
■ Řády, medaile, vyznamenání, 
staré odznaky, mince, bankovky, 
staré zbraně, pušky, pistole, šav-
le, kordy, dýky, vysouvací nože 
i neúplné. Děkuji za zavolání. Tel.: 
723 531 154.
■ Z pozůstalostí, chalup či půd 
odkoupím veškerý starý nábytek 
z tvrdého nebo měkkého dře-
va do roku 1950. Dále nábytek 
z chromových ohýbaných trubek, 
stará rádia, hodiny, hračky, housle, 
porcelán, obrazy a jiné starožitné 
věci. Platba hotově, slušné jednání, 
odvoz zajištěn. Tel.: 724 033 733, 
p. Adámek.

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

Představila šedesát modelů i kalendář

Zubní pohotovost
22. 11.

MUDr. Tomáš Konečný, Žďárská 73, Nové Město na Moravě
23. 11.

MUDr. Marie Havlíčková, Nám. Republiky 63, Žďár nad Sázavou

Operní pěvec Jakub Pustina.                                         Foto: Iva Horká (4×)

Miss ČR 2003 L. Váchová
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STOLNÍ TENIS ŠKOLNÍ SPORT

ŠACHYSTŘELBA

HOKEJ – MLÁDEŽ

VÝZVA SPORTOVNÍ KOMISE

HANDICAP SPORT CLUB
Krajský přebor I. třídy

Třešť – Velké Meziříčí 10:3
Body: Říkovský 2, Klíma Petr 1, 
Klíma Tomáš 0, Šoukal Slavomír 
0
Jihlava – Velké Meziříčí 10:5
Body: Klíma Petr 3,5; Říkovský 
Aleš 1, Klíma Tomáš 0,5; Šoukal 
Slavomír 0
V sobotu zavítalo naše áčko do 
Třeště a do Jihlavy. V Třešti jsme 
na domácí nestačili a prohráli vy-
sokým rozdílem. Dva body uhrál 
Říkovský a jeden bod P. Klíma. 
Druhé utkání v Jihlavě už byl jiný 
boj. Bohužel pro nás výhoda domá-
cího prostředí se jasně potvrdila. 
Bezchybný výkon uhrál P. Klíma, 
jenom škoda že se nedařilo našim 
ostatním hráčům. Zápas začal 
vyrovnaně, po úvodních čtyřhrách 
byl stav 1:1. Remízový stav vydržel 
do skóre 4:4, potom domácí udeřili 
a dostali se do vedení na 7:5. Na to 
už jsme nedokázali reagovat a utká-
ní prohráli. Příští zápasy nás čekají 
na domácích stolech, přivítáme 
Chotěboř a Humpolec.

Okresní přebor I. třídy
Nížkov – Velké Meziříčí B 11:7
Body: Buk Martin 2,5; Kořínek 
Stanislav 2, Bednář Ivan 1,5; Šoukal 
Slavomír 1
Naše béčko zajíždělo do Nížkova. 
Domácí byli dobře připraveni 
a utkání dotáhli do vítězného konce. 
Hodně zápasů se hrálo na pět setů, 
kde většina dopadla vítězstvím 
Nížkova. Za zmínku stojí, že i to 
pověstné štěstíčko stálo na straně 
domácích. Neproměněné mečboly 
stály naše hráče prohru. V této 
sezoně rezerva zaznamenala první 
porážku.

Okresní přebor II. třídy
Sokol Žďár n. Sáz. C – Velké Me-
ziříčí C 13:5
Body: Kampas Jan 2,5; Zelený To-
máš 1,5; Zelený David 1; Prachař 
Vít 0
Velké Meziříčí C – Vojnův Měs-
tec B 2:16
Body: Prachař Vít 1, Kampas Jan 1, 
Zelený Tomáš 0, Zelený David 0
Naši mladíci hráli minulý týden ve 

Žďáře a tento týden doma s Voj-
novým Městcem. Výsledek ze ZR 
13:5 je zatím nejlepší, který uhráli. 
Druhý zápas dopadl ve prospěch 
hostů. V této sezoně patří naše céč-
ko k nejmladším, tudíž je jasné, že 
bude nějaký čas trvat, než se dosta-
nou na úroveň protihráčů.

-pk-
okresní přebor 1. třídy, 4. kolo

Nížkov C – V. Meziříčí B 11:7
okresní přebor 2. třídy, 4 kolo

Sokol Ždár C – V. Meziříčí C 13:5
Lhotky B – Sněžné 16:2
Řečice – Oslavice B nehlášeno
Vojnův Městec B – Netín 10:8

okresní přebor 3. třídy, 4. kolo
Sázava – Netín B 11:7
Ždas Žďár F – Uhřínov 11:7

okresní přebor 4. třídy, 4. kolo
Vepřová B – Lhotky C 3:15
D. Heřmanice – Polnička 5:13
Netín C – Poděšín B 12:6

okresní přebor 5. třídy, 4. kolo
Oslavice C – Sokol Žďár D 15:3
Lhotky D – Borovnice B 16:2

okresní soutěž sk. B, 4. kolo
Orel N. Město – Lhotky E 17:1
Vlkov – Uhřínov B 18:0
D. Heřmanice B – Bory 13:5

český pohár útěcha 2. kolo
Lhotky – Vojnův Městec 5:5
do fi nále postupují Lhotky na sety 
21:19

-pl-
Krajský přebor III. třídy

TJ Žďár n. S. D – SK Sokol Lhot-
ky A 6:10
Sestava Lhotky: Lavický 4, Koneč-
ný 3, Nevrtal Z. 2, Chylík 1
TJ Nové Město n. M. A – SK So-
kol Lhotky A 10:4
Sestava Lhotky: Lavický 2, Koneč-
ný 1, Nevrtal Z. 0,5, Chylík 0,5

Okresní přebor II. třídy
TK Autocolor Oslavice B – SK 
Sokol Lhotky B 6:12
Sestava Lhotky: Musil 3,5, Večeřa 
3,5, Doubek 2,5, Vondrák 2,5

Okresní soutěž
SK Sokol Lhotky E – TJ Sokol 
Vlkov A 4:14
Sestava Lhotky: Kupka V. 2, Marek 
1, Špaček 1, Holubář

-ach-

Junioři
SK Telč - HHK VM 3:6 (1:3, 2:0, 
0:3)
Junioř i HHK v dalším utkání 
sdruženého krajského přeboru 
jižní Moravy a Vysočiny zvítězili 
na ledě SK Telč. Soupeř nám vždy 
na začátku první a druhé třetiny 
po chybách dal lacinou branku 
a do konce druhé třetiny nám byl 
vyrovnaným soupeřem. Poslední 
třetinu po zvýšeným důrazu a přes 
jednostranné vylučování našich 
hráčů naše mužstvo zasloužené 
vyhrálo, a tím i celý zápas.  
Branky HHK: 8. Troščák (Po-
korný), 15. Kavina (Troščák), 17. 
Kartůsek (Pelíšek), 42. Láznička 
(Beránek), 53. Troščák, 54. Kartů-
sek (Láznička)
Sestava HHK: Štourač (Zezula) 
– Kartůsek, Vondráček- Pokorný, 
Urbánek - Pelíšek, Troščák, Kavina 
– Láznička, Beránek, Konečný 
Příští utkání: SO 22. 11. 2008  
16.00 HHK Velké Meziříčí - HC 
Blansko 

-von-
Dorost 

VSK Technika Brno – HHK VM 
5:1 (1:1, 2:0, 2:0)
K dalšímu utkání jsme zajížděli na 
led brněnské Techniky, aktuálně 
vedoucího týmu soutěže. Do zápa-
su jsme vstoupili lépe, ale na naši 
vedoucí branku domácí vzápětí 
odpověděli. Hra byla poměrně vy-
rovnaná, na naší straně se projevila 
známá bolest – neproměňování gó-
lových šancí. Od druhé třetiny sou-
peř přece jenom získával převahu 
a v polovině zápasu vedl již o dvě 
branky. Vítězství domácí potvrdili 
dvěma rychlými brankami ve 45. 
a 46. minutě zápasu. Bohužel, ani 

tentokrát se nám z pěkné moderní 
hokejové arény nepodařilo dovézt 
ani bod.
Branka (asistence): 9. Štěpánek 
(Kochánek)
Sestava: Loukota (Tomečka) – Suk, 
Urbánek – Komínek M., Klíma – 
Štěpánek, Janák, Joch – Rozmahel, 
Budín, Sáblík – Kochánek, Kala.

-sys-
V sobotu odehráli mistrovské 
utkání 4. a 5. třídy na ledě Horácké 
Slavie Třebíč.

5. třída
SK Horácká Slavia Třebíč - HHK 
VM 6:3 (1:0, 3:1, 2:2)
Branka a nahrávka HHK: Čermák 
(Mynář), Mičánek (Tichý), Strnad 
M. (Mičánek).
Sestava HHK: Vitešník – Smažil, 
Kampas, Bezák, Strnad T. – Šil-
poch, Čermák, Mynář – Strnad 
M., Mičánek, Tichý. Vyloučení: 
2:2. Využití: 0:0. Zásahy brankářů: 
21:31.

4. třída
SK Horácká Slavia Třebíč - HHK 
VM 2:3 (0:2, 2:0, 0:1)
Branka a nahrávka HHK: Sedlák 
(Slabý), Müller (Třeštík), Slabý 
(Bartes).
Sestava HHK: Juda – Báňa, Janou-
šek, Juráček, Dundálek, Drápela, 
Pacalová – Slabý, Bartes, Sedlák 
–  Úlovec, Müiller, Třeštík – Brym, 
Karásek, Loup. Vyloučení: 2:4. Vy-
užití: 0:0. Zásahy brankářů: 11:23.

-hhk-

Přespolní běh
V běžeckém areálu u hotelu SKI 
v Novém Městě na Moravě proběhlo 
16. 10. krajské kolo přespolního 
běhu žactva základních a středních 
škol. Pořadatelé z řad pracovníků 
DDM Žďár nad Sázavou a Krajské 
rady AŠSK vybrali náročné členité 
tratě. Letošní přízeň počasí včetně 
dosažených výkonů závodníků 
„krosu“ byly tou nejlepší odměnou 
všem, kteří se zasloužili o tuto akci. 
O celkovém pořadí na stupních ví-
tězů rozhodoval součet čtyř nejlépe 
umístěných závodnic družstva. Ve 
věkové kategorii mladších žákyň 

si stříbrnou příčkou v předchozím 
okresním kole vybojovaly účast 
i v kole krajském závodnice ZŠ 
Oslavická Velké Meziříčí. Za 
vítězným týmem a letošním suve-
rénem - závodnicemi ZŠ Palachova 
Žďár nad Sázavou zaostaly stejně 
jako v kole okresním, tentokrát 
výraznějším rozdílem a obsadily 
celkovou šestou příčku mezi nej-
lepšími družstvy kraje Vysočina. 
Barvy Základní školy Oslavická 
Velké Meziříčí hájily Zlámalová 
Andrea (z celkového počtu 44 
závodnic doběhla na 6. místě), dále 
Hleba Ivanna (13.), Hleba Inna 

(14.), Kosourová 
Gabriela (28.) 
a Sedláčková 
Klára (29.).
Pořad í:  1.  ZŠ 
Palachova Žďár 
nad Sázavou 35, 
2. ZŠ Seifertova 
Jihlava 51, 3. ZŠ 
Hálkova Hum-
polec 54, 4. ZŠ 
Třešť 55, 5. ZŠ 
V Sadech Hav-
líčkův Brod 60, 
6. ZŠ Oslavická 
Velké Meziříčí 
61, 7. ZŠ Hrad-
ská Humpolec 
135, 8. ZŠ Žele-
tava 146       -záv-

Začala vzduchovková sezona
Prvním závodem této sezony, kte-
rého se zúčastnili velkomeziříčští 
střelci, byl Pohár RSCM v Brně 
dne 18. října. RSCM je jihomorav-
ská liga, která se skládá celkem z 8 
kol, přičemž do fi nále postupuje 
10 nejlepších střelců, kteří by se 
měli zúčastnit alespoň 6 kol.  Naše 
střelkyně zde dosáhly v závodě ze 
vzduchových pušek vstoje s ma-
ximálním nástřelem 400 bodů 
poměrně dobrých výsledků. Slávka 
Kamanová s nástřelem 375 bodů, 
kterým si vylepšila svůj osobní 
rekord, obsadila průběžné 9. místo, 
Ivana Zelená s 351 body skončila 
21. a naše nejmladší střelkyně Iveta 
Zelená, která střílí ze vzduchovky 

ze stoje, se umístila 26. se ziskem 
291 bodů. 
Dalším závodem, který proběhl 
o týden později v Černovicích dne 
25. října, byla Velká cena města 
Černovice. V tomto závodě naše 
město reprezentovali pouze dva 
střelci. V kategorii vleže do 12 let 
Petr Chytka, který si nástřelem 
285 bodů (z možných 300) vylep-
šil svůj dosavadní osobní rekord 
a umístil se na krásném 6. místě. 
Proběhlo zde také vyhodnocení 
družstev střelců, kteří stříleli vleže. 
Smíšené družstvo Vysočiny, za 
které Petr spolu s dalšími dvěma 
střelci bojoval, skočilo na 6. místě. 
V kategorii do 18 let v závodě na 40 
ran ve stoje se Slávka Kamanová 
umístila s nástřelem 369 bodů na 
třetím místě.                             -sk-

široké sportovní veřejnosti, pa-
mětníkům, sportovcům, funkci-
onářům, příznivcům, rodákům 
i krajanům
V roce 2009 si sportovní veřejnost 
ve Velkém Meziříčí připomene 
120. výročí založení prvních spor-
tovních klubů ve městě – Českého 
klubu velocipedistů a Tělocvičné 
jednoty SOKOL Velké Meziříčí.
Sportovní komise města se při této 
příležitosti rozhodla zdokumentovat 
vývoj jednotlivých sportovních 
odvětví, sepsat historii výstavby 
a rozvoje sportovišť, zrekonstruovat 
funkcionářské obsazení jednotli-
vých klubů a vyzdvihnout historic-
ky významné sportovce Velkého 
Meziříčí. 
Tímto se na vás obracíme se žádostí 
o poskytnutí jakýchkoliv informa-
cí, materiálů, fotografi í, diplomů, 

plakátů, kronik či výstřižků z do-
bového tisku, ze kterých by bylo 
možné čerpat při doplnění sportov-
ní historie v našem městě.
Nabízíme vám možnost osobního 
setkání s Petrem Zezulou, pověře-
ným spolupracovníkem sportovní 
komise, který s vámi vše rád pro-
jedná. K dispozici vám bude každé 
pondělí od 15 do 17 hodin, od 24. 
listopadu do 22. prosince 2008, a to 
v zasedací místnosti městského 
úřadu ve Velkém Meziříčí (1. patro, 
dveře č. 213). 
Bližší informace vám poskytne ing. 
Zuzana Villertová, MÚ Velké Me-
ziříčí, e-mail villertova@mestovm, 
tel. 566 501 135.
Těšíme se na spolupráci.

Ing. Radovan Necid, 
předseda sportovní komise

12. ročník vánočního turnaje 
o pohár starosty města

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

Veřejné bruslení
So 22. 11. 13.15 – 14.45
Ne 23. 11. 14.15 – 15.45
So 29. 11. 14.15 – 15.45

Soutěže družstev 2008/2009
Krajský přebor

2. kolo: ŠK Gambit Jihlava A – 
Spartak Velké Meziříčí A 4:4
Body za hosty: Jan 1 – Kopr, Mgr. 
Mejzlík, ing. Nedoma (C), Bárta, 
Janák Jos. a Mrazík po 0,5 – Čtve-
ráček 0.
Tento lítý boj se odehrál v restaura-
ci „Na Královském vršku“ na okraji 
jihlavské čtvrti Bedřichov. Za naše 
zvítězil ve své partii pouze zkuše-
ný Jaroslav Jan, cenné jsou ovšem 
i remízy – nejvíce ta Koprova s ví-
tězem minulého ročníku turnaje 
Velkomeziříčská věž, jihlavským 
Jiřím Göthem; nejméně Mrazíkova 
s nikterak výrazným Vondrou (tady 
se od našeho mladého reprezentanta 
čekalo přece jen více). Tabulku vede 
ŠK Caisssa Třebíč C před Spar-
takem Pelhřimov A, Velké Meziříčí 
je páté; pořadí uzavírá TJ Žďár n. 
Sáz. B na dvanáctém místě. 
Ve třetím kole bude VM A hostit 
v Kablu kolektiv Sokola Bedřichov 
A (neděle 16. 11. v 9 hodin).
Regionální soutěž, skupina Vý-

chod
2. kolo: Sokol Nové Veselí – Spar-
tak Velké Meziříčí B 2,5:2,5
Za hosty Kučera (C) 1 b. – Urbánek, 
Mejzlík B a Švihálková po 0,5 b. – 
Dočkal 0.
Kapitán týmu VM B Miloslav Ku-
čera z Mostišť porazil otce někdejší 
mistryně republiky v kategorii 
žen, Olgy Szikorové z Třince (je 
jím Stanislav Černý ze Žďáru, ve 
Veselí chalupářský soused politika 
Miloše Zemana); chvályhodná je 
i remíza Jiřího Urbánka se silným 
Zikuškou, stejně jako týž výsledek 
naší juniorky Katky Švihálkové; 
rozhodně více se ale dalo očekávat 
od borského Mejzlíka. 
ŠK Bystřice nad Pernštejnem – 
Sokol Jámy 4:1
Za hosty Pařil 1 b. – Pliško, Štěpá-
nek, Mička a Jůda (C) 0 b.
Janští sváděli na náměstí TGM 
v Bystřici celkem marný boj. 
Celkové pořadí RSV vévodí Bys-
třice, tým VM B se nachází na třetí 

příčce, jeho takříkajíc „družební“ 
Jámy jsou páté. Ve 3. kole 16. 11. bu-
dou mít Meziříčtí volno; v Jámách, 
za něž opět nastoupí i hráči z VM, 
má hrát Nové Veselí.
P ř e b o r  Ve l k é h o  M e z i ř í č í 

2008/2009
Prozatímní pořadí místní ligy 
jednotlivců – průběžný stav k 8. 
říjnu:
Jan 6 b. - Mgr. Mejzlík 5 b. – Mrazík 
4,5 b. – Kopr (Ruda) 4 b. – ing. Ne-
doma a Pařil po 3,5 b. – Čtveráček 
3 b. – Kučera (Mostiště), Mejzlík B 
(Bory) a Urbánek po 2,5 b. – Handa 
2 b. – Dočkal, Dohnalík a Dvořák 
(Měřín) po 1 b. – Kratochvíl V. 
a Rosa 0 b.

Turnaje mládeže
FIDE Open/Mistrovství ČR mlá-
deže do 16 let = SEČ: 9 kol, 48 
účastníků
1. Václav Svoboda ŠK Oáza Praha 

7 b./39,0/50,0/6
2. Josef Kratochvíl ŠK Caissa 

Třebíč 7 b./37,5/48,5/6
3. Pavel Holásek Jiskra Ústí n. 

Orlicí 6,5 b./39,0/50,0/5
4. Konstantin Zannikov ŠK Praha 

– Smíchov 6,5 b./37,5/46,5/6
5. Martin Bílek ŠK Oáza Praha 

6 b./37,5/46,5/5
Mistrovství Moravy a Slezska žáků 
kategorie H 12 (hoši do 12 let) = 
Havířov: 9 kol, 49 účastníků
Vít Kratochvíl 4. místo se 6,5 
b./41,0/51,5/6
Velkomeziříčtí sourozenci Josef 
(16 let) a Vít (10 let) Kratochvílovi 
hrají závodně šachy za Třebíč a za 
Náměšť nad Oslavou; jde však také 
o odchovance šachového krouž-
ku při DDM VM a příležitostné 
návštěvníky šachového klubu ve 
zdejším Kablu. Jejich skvělé vý-
sledky hovoří již zcela jasně samy 
za sebe – a proto vlastně nepotřebují 
žádnou další chválu; nu a snad ani 
podrobnější komentáře... Poděko-
vání ovšem náleží jejich rodičům 
za dopravu a především za podporu 
svých synů v oboru, ve kterém se 
jim tak nadmíru daří. K tomu je 
třeba podotknout, že tyto velmi 
náročné sportovní akce bývají 
zpravidla vícedenní…            -vp-

Prvního listopadu se šest sportov-
ců z Handicap Sport Clubu Velké 
Meziříčí o. s. zúčastnilo v libe-
recké Tipsport aréně Mistrovství 
České republiky v dráhových 
kuželkách. Tohoto klání se zúčast-
nilo na šedesát handicapovaných 
sportovců z celé České republiky 
rozdělených do skupin podle vě-
kové kategorie a druhu postižení. 
Jako první do bojů o mistrovský 
titul vstoupila 
 v kategorii žákyně (TP-L) M. 
Charvátová. Bohužel se jí nevedlo, 
neobhájila třetí místo z loňského 
roku a skončila na čtvrtém místě. 
V ženské kategorii (CP-T) zabo-
jovala skvělým součtem 96 bodů 
Magda Blažková a obsadila krásné 
čtvrté místo. V mužské kategorii 

(TP-T) se součtem 190 bodů zís-
kal mistrovský titul P. Gottlieb, na 
skvělém druhém místě s výkonem 
150 bodů ho následoval J. Coufal, 
který o bod porazil obhájce třetího 
místa z roku 2007 a paralympionika 
v boccie R. Procházku.
V této kategorii se na pátém místě 
umístnil B. Dvořák též z Handicap 
Sport Clubu Velké Meziříčí o. 
s.V pozdních odpoledních hodi-
nách bojoval v silné konkurenci 
devatenácti sportovců (TP-L) J. 
Majo a skvělým výkonem 340 
bodů obsadil krásné a nečekané 
páté místo.
Mediálním partnerem je týdeník 
Velkomeziříčsko a děkujeme všem 
sponzorům našeho oddílu HSCVM. 
o. s.

Foto ze závodů v Černovicích.                                        Foto: archiv -sk-

Ml. žákyně ZŠ Oslavická zleva Gabriela Kosou-
rová, Klára Sedláčková, Ivanna Hleba, Andrea 
Zlámalová, Inna Hleba.                     Foto: -záv-

Zleva P. Gottlieb a J. Coufal.                                                  Foto: -char-



S blížícím se časem vánočním
zveme srdečně

děti a rodiče společně rozsvítit 
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LOUTKOVÁ PŘEDSTAVENÍ

KINO JUPITER CLUB VM
LISTOPAD 2008

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

Úterý 16. prosince 2008 v 19.30 hodin
DIVADLO PALACE

George Schneider, dvaačtyřicetiletý spisovatel se nemůže vyrovnat se 
smrtí manželky Barbary. Zdá se, že heslem pro zbytek života mu je: 
„Žádné Barbary už na světě nejsou“. Z tohoto bolestivého dna se mu 
svým laskavým a osobitým humorem poněkud svérázným způsobem 
snaží pomoci jeho mladší bratr Leo.
Hrají: David Prachař, David Matásek, Valerie Zawadská, Martina Hu-
dečková
Jednotlivé vstupné: 240 Kč                                          Změna vyhrazena!

Pátek 21. listopadu 2008, předsálí JC, 17–21 hodin

Určeno pro žáky ve věku 12–15 let. Vstupné: 35 Kč

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

Pátek 28. listopadu 2008 v 19.30 hodin
Na koncertě zazpívá i dětský sbor
ZUŠ Velké Meziříčí.
Vstupenky je nutno vyzvednout 24. 11. 2008,
nevyzvednuté vstupenky budou dány
zpět do prodeje!
Změna vyhrazena!

Středa 19. v 19.30 hodin
CESTA DO STŘEDU ZEMĚ
Stejná cesta, jiný svět.
Vizionářský vědec Trevor Anderson, jeho synovec Sean a jejich krásná 
místní průvodkyně Hannah v průběhu vědecké výpravy na Islandu ne-
čekaně uvíznou v jeskyni, ze které je jediným možným únikem pronikat 
hlouběji a hlouběji do hlubin Země. Režie E. Brevig. Hrají B. Fraser, J. 
Hutcherson, A. Briemová, S. Meyers, J. M. Paré. Dobrodružný fi lm USA, 
původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 13 let.
Vstupné: 64, 66 Kč 95 minut
Pátek 21., sobota 22. v 19.30 hodin
JUNO
Komedie o dospívání a jeho nástrahách.
Juno je šestnáctiletá středoškolačka, která se potýká s nečekaným tě-
hotenstvím. Otcem dítěte je další teenager Paulie, kterého ovšem ona 
nepovažuje za svého přítele. Chce, aby všechno skončilo jako špatný sen, 
ale zjišťuje, že musí začít situaci řešit. Režie J. Reitman. Hrají: E. Pageová, 
M. Cera, J. Garnerová, J. Bateman, A. Janneyová. Drama USA, Kanady, 
původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 74, 76 Kč 96 minut
Středa 26. v 19.30 hodin
ZRCADLA
Zlo existuje na druhé straně.
Ben Carson už zažil lepší dny. Před rokem byl tento policajt postaven 
mimo službu kvůli zastřelení kolegy. Režie A. Aja. Hrají K. Sutherland, P. 
Pattonová, C. Boyce, E. Gluck, A. Smaltová. Horor USA, původní znění, 
české titulky. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 65, 67 Kč 110 minut
Čtvrtek 27. v 19 hodin
Filmový klub
NOVÝ SVĚT
Příběh natočený podle skutečných událostí zachycuje vztah im-
pulzivní indiánky Pocahontas (Q’orianka Kilcher) a anglického kapitána 
Johna Smithe (Colin Farrell), který rozpoutá válku dvou světů o nový 
národ… Krásu fi lmu podtrhuje i hudba Richarda Wagnera (Zlato Rýna) 
nebo Wolfganga Amadea Mozarta. Režie Terrence Malick. Historický 
fi lm USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 13 let.
Vstupné: 45, 75 Kč 136 minut

Jupiter club, s. r. o. Velké Meziříčí
a taneční škola STARLET Brno manželů Buryanových pořádá:

v pondělí 1. 12. 2008 od 17 hodin

Horácké divadlo Jihlava
Programové oddělení Jupiter clubu oznamuje:
V období listopad až prosinec se neuskuteční divadelní 
představení pro skupinu O Horáckého divadla Jihlava. Další 
termíny představení HDJ budou včas zveřejněny.     -prog-

– pro účastníky kurzu, kteří absolvují lekce tanečních
v 17 hodin. 

– pro účastníky kurzu, kteří absolvují lekce tanečních
v 19 hodin.

v pátek 5. 12. 2008 od 17 hodin

Hraje taneční skupina M.E.Š., reprodukovaná hudba. 
Vstupné pro veřejnost: 70 Kč, 20 Kč místenka. 

Vstup pouze ve společenském oděvu.
Rezervace míst od 5. listopadu 2008 na program. oddělení JC, 

kancelář č. 18, tel. 566 524 572.

Cena permanentky 800, 750 a 700 Kč.
Rezervace od 19. listopadu 2008.
Prodej permanentek od 1. prosince 2008.
Telefon 566 523 243, 566 524 572 nebo programové oddělení JC.

24. února 2009 v 19.30 hodin
Divadelní společnost Jana Hrušínského

Čechomor na Vánočním Kooperativa Tour 2008
Vá ž e n í  p ř á t e l é , 

skupina Čechomor 
v polovině listopadu 
opět vyráží na dal-
ší část Kooperativa 
Tour 2008. Vzhledem 
k tomu, že jde o kon-
cer ty v adventním 
čase, část koncertního 
repertoáru budou tvo-
řit lidové koledy a vá-
noční písně z Čech, 
Moravy, Slovenska 
a Polska, které skupina 
v loňském roce vydala 
na úspěšném CD Svá-
teční Čechomor. Toto 
turné, které podporuje 
Pomocné tlapky, je již 
druhý rok společným projektem 
skupiny Čechomor a pojišťovny 
Kooperativa. Výtěžek z prodeje 
propagačních předmětů a dárcov-
ských zpráv DMS je určen pro 
úhradu nákladů spojených s vý-
chovou a výcvikem asistenčních 
psů, kteří pomáhají tělesně posti-
ženým občanům. Všechny termí-
ny tour naleznete na webových 
stránkách skupiny Čechomor. Na 
Vysočině můžete tento jedinečný 
koncert navštívit v sobotu 13. 12. 
2008 od 20 hodin v Jupiter clubu 
ve Velkém Meziříčí. Vstupenky 
jsou v předprodeji za 250 Kč na 
těchto místech: Velké Meziříčí 
– eM Móda, Vrchovecká 73, tel.: 
566 521 082 / programové oddělení 
Jupiter clubu, tel.: 566 523 243 / 

MusicData, Sokolovská 250, tel.: 
566 521 370-1 / Třebíč – Kapucín 
– Repro, Blahoslavova 97/10, tel.: 
568 840 931 / 1Shop, Komenského 
nám. 18, tel.: 603 805 908 / Náměšť 
nad Oslavou – IC Masarykovo 
nám. 100, tel.: 568 620 493 / Velká 
Bíteš – IC, Masarykovo nám. 5, tel.: 
566 532 025 / Žďár nad Sázavou 
– CK Čedok, nám. Republiky 292, 
tel.: 566 623 648. Další předprodej 
v síti Ticketstream a na www.
ticketstream.cz. Jako host skupiny 
vystoupí Eliška Ptáčková, jejíž 
hlas můžete slyšet na zmíněném 
CD Sváteční Čechomor. Koncertní 
uspořádání bude na stání. 

Pavel Pešek
Mediální partner:

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

Neděle 30. listopadu 
ADVENTNÍ SVĚTÝLKA 
HRNEČKU VAŘ!
Pásmo pohádek pro nejmenší: Krtek malířem –
Mikeš se učí mluvit – Cvrček a housličky – Čertův mlýn – Hrnečku vař.
62 minut, vstup zdarma
Neděle 7. prosince, 15 hodin
HVĚZDA BETLÉMSKÁ
Pásmo pohádek pro nejmenší: 
Hvězda betlémská – Dorotka a pštros – Vánoce u zvířátek – Krtek a zelená 
hvězda – Mikeš vypráví pohádku – Krtek malířem – Krtek o vánocích 
– Modrý kocourek.
64 minut, vstupné 15 Kč
Neděle 14. prosince, 15 hodin 
O PEJSKOVI A KOČIČCE
Pásmo pohádek pro nejmenší: Jak ulovit tygra – Krakonoš a sklínkař 
Matěj – Krtek a telefon – Jak si pejsek roztrhal kalhoty – Sněžný muž – 
Jak pejsek a kočička myli podlahu. 
61 minut, vstupné 15 Kč

Důležitá zpráva pro všechny 
děti:

Každý, kdo chce poslat Je-
žíškovi své přání či třeba jen 
pozdrav, může je předat přímo 
nebeskému pošťákovi. Ten při-
jede bryčkou taženou koněm na 
velkomeziříčské náměstí hned 
po rozsvícení adventních světý-
lek, tedy 30. listopadu kolem se-
dmnácté hodiny. Pošťák všechna 
přáníčka i vzkazy nebo obrázky 

od dětí osobně vybere a doručí 
je Ježíškovi. Během akce bude 
hrát a zpívat Geneze. Po pošťá-
kově odjezdu budou na děti čekat 
v kině pohádky. A ostatní zatím 
budou moci zhlédnout čerstvě 
dokončený fi lm Jiřího Michlíčka 
o letošních šestistých oslavách 
města Velké Meziříčí, který 
pořadatelé promítnou přímo na 
náměstí.

-mrs-

Sobota 29. 11. a 13. 12, malá scéna Jupiter club VM, 15 hodin

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

Komedie v režii Jana Hřebejka o životě a o schopnosti umět žít.
Hrají: Jan Tříska, Jan Kačer, Jan Hrušínský
Jednotlivé vstupné: 240 Kč

březen 2009
Divadelní agentura Sophia Art

Uprostřed jediné noci se hrou náhody zcela změní životy trojice hrdinů 
příběhu a odhalí se jejich skrytá tajemství.
Hrají: Jan Révai, Tereza Kostková/Eva Kodešová, Ondřej Kavan, Ivo 
Kubečka/René Přibyl
Jednotlivé vstupné: 240 Kč

duben 2009
Agentura Jaroslavy Svobodové

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

květen 2009
AP-PROSPER

Úspěšná hra se odehrává v luxusním bytě, kde žije Stephanie Nillsová 
se svou matkou Grace. Emancipovaná, velmi bohatá Stephanie odejde 
od fi rmy, kde pracovala, protože si v poslední chvíli uvědomila, že ji pro 
samotnou práci a kariéru nezbyl čas na soukromý život.
Hrají: Kateřina Brožová, Dana Syslová, Aleš Procházka, Miroslav Mejz-
lík/Jan Meduna, Richard Trsťan
Jednotlivé vstupné: 240 Kč

Změna vyhrazena!

Kino Jupiter club Velké Meziříčí

VELKOMEZIŘÍČSKO®

Účinkují: pěvecký sbor Sluníčko,
Slunko, Harmonie, vokální skupina
sextet 6tet, žáci, učitelé a absolventi
Základní umělecké školy Velké Meziříčí,
A.I.D.S. – autorské invenční divadlo
studentů pod vedením J. Kácalové.
Vstupné: 80 Kč
Rezervace míst od středy 19. 11. 2008
na program. oddělení Jupiter clubu, tel. 566 524 572, 566 523 243.

Vezměte s sebou světýlka v podobě lampionů, svíček, prskavek.

Zahraje a zazpívá GENEZE.
Rozsvícení vánoční výzdoby. 

Kino Jupiter – promítání pohádek. Vánoční grog.

Neděle 30. listopadu 2008 
Začátek v 16.45 hodin, náměstí ve Velkém Meziříčí.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Poděkování

Vzpomínky

21. 11. Rokytnice
22. 11. Kněžice
29. 11. Lesonice

MS Netín vás srdečně zve na

22. 11. 2008.
Bohatá tombola, myslivecká kuchyně. 
Hudba: Vysočinka
Hosté: Myslivečtí trubači MZLU Brno

Plán přednášek VGS na II. pololetí r. 2008
Den: úterý o 14.30 h Místo: JC, vestibul kina

Datum P/B/V Předmět přednášky – besedy Kdo přednáší
25. 11.  přednáška Jihozápadní USA – Kalifornie, Arizona, Utah, Nevada VGS – video
 2. 12.  přednáška Polské Tatry Mgr. Tomáš Fiala
 9. 12. přednáška Indie prof. Josef Fiala
30. 12.  přednáška Cesta za polární kruh Karel Charvát

Duo Eva a Vašek v KD Trnava
FK Rudíkov a obecní úřad pořádá 5. prosince taneční koncert v KD 

Trnava. Eva a Vašek zahraje k poslechu a tanci od 19 do 22 hodin, od 
22.00 do 2.00 vystoupí kapela Trny

Vstupné v předprodeji bude 200 Kč, předprodej vstupenek v Motorestu 
Rudíkov u čerpací stanice denně od 10 do 21 hodin.

Mediálním partnerem akce je týdeník Velkomeziříčsko.

Soutěž o vstupenky na Evu a Vaška
Odpovězte na soutěžní otázku, a pokud chcete být zařazeni do slosování 

o volnou vstupenku na vystoupení 
dua Eva a Vašek, zašlete správnou 
odpověď se svým jménem a e-mai-
lem (event. tel. číslem) do redakce 
týdeníku do neděle 23. listopadu 
2008 (kontakty naleznete v tiráži 
týdeníku nebo na www.velkomezi-
ricsko.cz). 

Soutěžní otázka zní: Ve kterém 
roce se skupina účastnila soutěže Český slavík Mattoni?              -red-

v sobotu 20. prosince 2008 v 17 a 20 hodin.

v neděli 21. prosince v 17.30 hodin.

v neděli 14. prosince v 17 hodin.

Klub železničních modelářů při DDM Velké Meziříčí
pořádá II. ročník výstavy

22.–23. listopadu 2008
v suterénu Základní umělecké školy Velké Meziříčí, Poříčí 808/7,

v době od 13 do 18 hodin.

Je země mrtvých
a je země těch, kdo žijí.
A mezi nimi láska –
je to most, díky němuž
všechno dává smysl a vše přetrvá. 
Dne 25. listopadu uplynou dva roky 
plné bolesti a smutku, kdy nás po 
krátké a těžké nemoci opustil nám 
drahý a nezapomenutelný manžel, 
tatínek, dědeček, pradědeček, 
tchán, strýc a švagr, pan
Drahoslav Mikyska
z Velkého Meziříčí.

Za tichou vzpomínku děkují 
manželka Marie, syn Vlastimil 

s rodinou, zeť Jaroslav s rodinou 
a vnučka Radka s rodinou. 

Dne 22. listopadu uplyne 10 smut-
ných let, kdy nás opustila naše 
drahá maminka a babička, paní 
Anežka Bartuňková. 

S láskou vzpomíná
 dcera Jitka s rodinou.

Děkujeme všem přátelům, známým, sousedům a spolubydlícím, kteří 
přišli dne 12. 11. 2008 doprovodit na poslední cestě pana 
Miroslava Janáka. 
Děkujeme za květinové dary a projevenou soustrast. 

Manželka a synové s rodinami

Základní škola Velká Bíteš, Tišnovská 116
vás zve na výstavu

Honební společenstvo Lhotky pořádá

Městská knihovna Velké Meziříčí
Oznamujeme, že z důvodu čerpání dovolené
ukončíme letošní provoz 19. prosince 2008.
Znovu vás rádi přivítáme v novém roce 5. ledna 2009.
Děkujeme za pochopení.
Přejeme krásné prožití vánočních svátků.

Výstava se koná v prostorách školy
25. 11. 2008–12. 12. 2008

denně od 8 do 14.30 hodin.

Zveme též na

v pondělí 5. 12. a v úterý 16. 12. 2008
od 8 do 14.30 hodin ve stejných prostorách.

Pátek 5. 12. 2008 v 18 hodin, KD Lhotky.
Srdečně zve výbor HS.

Srdečně zveme všechny příznivce a milovníky harmoniky na 

lidovou zábavu
29. listopadu 2008, v sále hasičské zbrojnice ve Velkém Meziříčí
K tanci a poslechu hraje velkomeziříčská harmoniková skupina 
Akordeon Band Vysočina ve složení: A. Havlát, L. Havlát, J. Jaroš, 
L. Krchňavý, J. Kaštan a Z. Rozmarín, zpívají: M. Vondráková 
a P. Chovan, hudební doprovod: J. Pól a J. Netolický. 
Občerstvení a tombola zajištěny. Začátek v 19.30 hodin.
Místenky + vstupenky v předprodeji 60 Kč, vstupné na místě 80 Kč. 
Předprodej: FALCO COMPUTER (ulice Pod Hradbami, Velké 
Meziříčí – naproti obuvi a drogerii Rossmann, Samoobsluha 
u Peterků (u fotbalového hřiště Na Tržišti) 
Mediálním partnerem je týdeník VELKOMEZIŘÍČSKO®.

Harmonikový soubor
účinkující na každoročním
lhoteckém setkání harmonikářů

Základní školy ve Velkém Meziříčí
srdečně zvou veřejnost na

která se koná v Jupiter clubu
v úterý 25. listopadu 2008 
od 15.30 do 18 hodin.
Vhodné pro žáky 8. a 9. ročníku.

Dne 23. 11. 2008 ve 14 hodin 
se v KD Dobrá Voda koná 

ukázka
aranžování 

nádob 
adventních 
a vánočních
balení dárků

Předvede Dáša Jeřábková 
z Třebíče s dcerou Lucií.

Tombola zhotovených věcí.
Přijďte načerpat inspiraci na 
Vánoce nebo jen potěšit oko.

Zve knihovna.

Myslivecké sdružení
Družba Vídeň pořádá
v sobotu 22. 11. 2008

ve Vídni

tradiční
poslední leč.

Začátek 19.30 hodin,
hraje Maraton.

Tombola zajištěna (zvěřina). 

Adventní koncerty Školy umění Měřín
Kamenice u Jihlavy   6. 12. v 17 hodin
Radostín nad Oslavou  7. 12. ve 14 hodin
Měřín  7. 12. v 17 hodin
Kozlov u Jihlavy 13. 12. v 16 hodin
Účinkují: žáci, lektoři a hosté Školy umění Měřín.
Koncerty zazní v kostele. Srdečně vás zveme.

Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí, Poštovní 1663/3
vás při příležitosti Slavnostního zahájení provozu školy v nových pro-
storách srdečně zve na

Den otevřených dveří,
který se koná v pátek 28. listopadu 2008 od 12 do 16 hodin. 

Diecézní charita Brno – Oblastní charita Žďár n. S., KOPRETINA, Os-
trůvek 288/2 pořádá v roce 2008/2009 kurz: 
Základy aranžování – dušičková vazba, živé i suché květiny – ve čtvrtek 
27. 11. 2008 v 15 hodin.
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VOLEJBAL

HÁZENÁ

FOTBAL – DIVIZE

BOWLINGOVÁ LIGA

BASKETBAL

HOKEJ

HÁZENÁ TURNAJ

MSD sk. D 
Protivanov – FC VM 4:0 (1:0)
Střelci: Večeřa 2 (73., 89.), Kopec-
ký (24.), Valenta (65.). Rozhodčí: 
Chabiča – Sedlář, Trávníček, de-
legát svazu Kotouček, ž. k. Látal 
(40.) – Němec (40.), Pokorný (83.), 
Krejčí (88.), č. k. Mucha P. (41.), 
Fober (43.). Diváků: 160. Sestava 
VM: R. Invald – Z. Mucha, Galia, 
P. Mucha, Fober – Hort, Pokorný, 
Průša, Němec (76. Pánek), J. Krejčí 
(85. Netolický) – Havlíček (58. O. 
Loup). Protivanov přivítal meziříč-
skou ekipu mlhou a nepříjemným 
chladem. To hlavní mělo ale teprve 
přijít. Hosté, kteří přijeli s úmyslem 
v utkání bodovat, byli od počátku 
svým sokům přinejmenším vyrov-
naným soupeřem s tím, že jejich 
akce byly jedovatější a chybělo jen 
odpovídajících zakončení. V 17. se 
do průniku vydal po pravé straně 
Havlíček, jeho přízemní centr na 
zcela volného Němce v poslední 
chvíli odvrátil skluzem jeden ze 
stoperů a odražený míč posílá 
meziříčský hrot těsně kolem tyče 
do zámezí. Domácí snahy o ztečení 
obrany Velmezu ztroskotávaly už 
v prostorách kolem velkého vápna 
a vysoké centry zlikvidoval Invald. 
Pak ale přišla 24. min., kdy po jed-
nom protiútoků Protivanova hosté 
v nebezpečné blízkosti šestnáctky 
faulovali, k míči se postavil Koláček 
a zamířil přesně do šibenice. Hosté 
odpověděli zvýšenou aktivitou, 
která vyústila opět šancí Havlíčka, 
jenž v koncovce znovu neuspěl. Do 

výhodných střeleckých pozic se ješ-
tě dostali Pokorný, Němec a Průša, 
ale jejich pokusy úspěch nepřinesly. 
Osud utkání byl stále na vážkách, 
a tak jej v závěru poločasu vzal do 
svých rukou rozhodčí. Ve 41., po 
vzájemné a nutno říci nepřehledné 
strkanici při stavění zdi před váp-
nem Velmezu, sudí Chabiča nejprve 
domácímu hráči ukázal žlutou kar-
tu a k úžasu přihlížející meziříčské 
lavičky P. Muchovi kartu červenou. 
A aby se to nepletlo, o dvě minuty 
později po sice neslušném ale nikoli 
sprostém výroku M. Fobera poslal 
pod sprchy i jeho. Tím byl osud 
utkání zpečetěn a domácí si mohli 
oddechnout. Meziříčští přesto 
zbraně nesložili a je to především 
jejich zásluhou, že i v druhé půli se 
hrál fotbal, na který se dalo dívat. 
Přes absenci dvou hráčů na hřišti 
bojovností a nasazením nedovolili 
Protivanovu pohodlně zvyšovat 
skóre. V 65. sice Valenta zvýšil 
na rozdíl dvou branek, byl to však 
nepovedený centr, který zapadl 
k překvapení všech přesně za 
patku vzdálenější Invaldovy tyče. 
Naopak si hosté vypracovali dvě 
tutovky, ve kterých se nejprve ocitl 
Pokorný, jehož střelu však gólman 
domácích refl exivně vyrazil na roh 
a následně pak Loup, který zblízka 
vybíhajícího brankáře nepřehodil. 
V závěru už po náročném způsobu 
boje chyběly síly a díky tomu si 
Protivanov připisuje nejen tři body 
ale i nezaslouženě vysoké skóre. 

-ber-

II. liga muži
TJ Sokol VM – SK Kuřim 33:27 
(17:13)
Před 70 diváky v sobotním odpo-
ledni hostil náš celek nepříjemně 
hrajícího soupeře z Kuřimi.
Vstup do utkání byl velice vyrovna-
ný (9. min. 4:4, 14. min 8:7, 20. min 
11:10) a našemu týmu se nedařilo 
gólově od soupeře odskočit. To se 
podařilo až v samotném závěru 
poločasu, kdy jsme i přes dva 
neproměněné sedmimetrové hody 
odcházeli s čtyřgólovým vedením. 
Průběh druhého poločasu kopíroval 

ten první. V útočné části byl na pos-
tu pravé spojky střelecky aktivní V. 
Večeřa a i přes některá ukvapená 
zakončení se útočná hra dařila. 
Naše obrana však nenacházela 
recept na individuální hru spojek 
hostů. Soupeř tak mohl ohrožovat 
našeho brankáře střelbou z hranice 
sedmi až osmi metrů, což se mu 
dařilo. I přesto, že soupeř průběh 
utkání nedokázal zdramatizovat, 
mohli si všichni domácí hráči po 
závěrečném hvizdu oddechnout. 
Poslední domácí zápas ligového 
podzimu tak skončil povinnými 2 
body. Vyloučení 4:4
Sestava, branky: Stoklasa, Kotík – 

Večeřa (9), Fischer 
(8/1), Matušík (5), 
Kříbala Petr (3), 
Konečný (2), Šidlo 
(2), Kaštan J. (1), 
Bezděk (1), Kaš-
tan P. (1), Kříbala 
Martin (1), Kříbala 
Pavel, Necid. Tre-
nér Vaverka

-text a foto: nav-

Pořadí Tým 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo Celkem Průměr  Body
 1. Stavebniny 4077 3981 3896 3448 2647 18049 328,16 96
 2. Kalíškáři 3799 3842 3862 3475 2508 17486 317,93 86
 3. Nápoje 3783 3837 3803 3365 2356 17144 311,71 73
 4. Ja68ger 3600 3662 3757 3393 2628 17040 309,82 72
 5. HB 3349 3522 3357 3167 2341 15736 286,11 60
 6. Technické služby 3657 3794 3494 3263 2444 16652 302,76 59
 7. Draka 3549 3552 3242 3185 2363 15891 288,93 56
 8. Zelenina 3808 3566 3501 3077 2238 16190 294,36 51
 9. K2 3349 3399 3348 3155 2300 15551 282,75 48
 10. Rekostav 3270 3285 3512 3044 2215 15326 278,65 36
 11. Chaos 3000 1989 3043 2167 2303 12502 240,42 26
 12. VIKI 2756 2867 3160 2071 2282 13136 252,62 16
 13. Vizážisti 3009 3070 3192 0 0 9271 257,53 15

HC Slezan Opava – HHK VM 1:0 
(0:0, 1:0, 0:0)
Branka a nahrávka: 35. Grofek 
(Černý, Tichý). Sestava HHK VM: 
Betinec (Chadim) – Smejkal, Strá-
ňovský, Raška, Vlašín, Plch, Pál-
ka, Macháček – Bula, Bukáček, 
Kunstmüller – Hudcovský, Janda, 
Sobotka – Nekvasil, Dostál, Jonáš 
– Bašnár, Jánský. Rozhodčí: Jeřá-
bek – Mikler, Bojda. Vyloučení: 
6:10. Využití: 1:0. Střely na branku: 
25:19. Diváků: 400.
Ostatní výsledky 18. kola: Pel-
hřimov – Nový Jičín 5:3, Žďár nad 
Sázavou – Přerov 3:1, Uničov – Vse-
tín 5:2, Technika Brno – Prostějov 
5:4 SN, Hodonín – Břeclav 4:3 PP, 
Šternberk – Orlová 4:2, Valašské 
Meziříčí – Šumperk 6:5 PP. 
HHK VM – SKLH Žďár n. S. 3:2 
(1:0, 1:0, 1:2)
Branky a nahrávky: 17. Vlašín 
(Hudcovský), 35. Jonáš (Dostál, 
Nekvasil), 50. Nekvasil (Jonáš) 
– 58. Sobotka R. (Plachý), 59. Fibi-
kar (Pleva). Sestava HHK Velké 
Meziříčí: Betinec (Kočí) – Smej-
kal, Stráňovský, Raška, Vlašín, 
Heřmanský, Pálka, Macháček, 
Plch – Bula, Bukáček, Kunstmül-
ler, Hudcovský, Janda, Sobotka, 
Nekvasil, Dostál, Jonáš, Krča, 
Bašnár, Jánský. Sestava SKLH 
Žďár n. S.: Němec (Blažíček) – 
Koželuh, Pleva, Moščic, Fibikar, 
Souček, Dítě, Havelka, Štros, So-
botka R., Fila, Štěpánek, Mühlfait, 
Šír, Sobotka M., Vránek, Kaut, 
Plachý. Rozhodčí: Dědek – Held, 
Lošťák. Vyloučení: 11:13, navíc 
Souček 10 + DKU, Sobotka M. 10, 
Sobotka R. 10, Koželuh 10, Pleva 

10, Plachý 5 + DKU (všichni ZR).
Využití: 1:0, v oslabení 0:0. Střely 
na branku: 36:21. Diváků: 705.
Ve středu 12. 11. se na zimním sta-
dionu ve Velkém Meziříčí odehrála 
odveta okresního derby mezi domá-
cím týmem a rivalem ze Žďáru nad 
Sázavou, kterého přijela podpořit 
asi stovka fanoušků. Velkomeziříč-
ské publikum mohlo poprvé vidět 
několik nových tváří v dresu HHK, 
obranu vyztužil Martin Raška 
z Břeclavi, z Jablonce nad Nisou 
přišel Marcel Macháček, který 
však do utkání nezasáhl. V útoku se 
představil mladý útočník jihlavské 
Dukly David Jonáš, který hned ve 
svém prvním utkání v našem dresu 
vstřelil branku a na rozhodující gól 
přihrál Karlu Nekvasilovi.
Ostatní výsledky 17. kola: Šum-
perk – Pelhřimov 3:1, Orlová – Va-
lašské Meziříčí 4:3 PP, Břeclav – 
Šternberk 1:5, Prostějov – Hodonín 
5:1, Vsetín – Technika Brno 1:8, 
Přerov – Uničov 5:2, Nový Jičín – 
Opava 3:4 SN. 

Tabulka po 18 kolech: 
II. liga ČSLH sk. Východ
 1. HC Valašské Meziříčí 18 12 2 0 2 2 89:55 42
 2. SHK Hodonín 18 12 2 0 1 3 66:46 41
 3. HC Slezan Opava 18 11 3 0 1 3 73:48 40
 4. HC Slovan Orlová 18 9 4 0 0 5 66:59 35
 5. Salith Šumperk 18 10 0 0 2 6 65:44 32
 6. HC TJ Šternberk 18 10 1 0 0 7 68:64 32
 7. HC Uničov 18 9 1 0 2 6 66:56 31
 8. VSK Technika Brno 18 9 1 0 1 7 76:60 30
 9. HC Nový Jičín 18 7 2 0 3 6 58:57 28
10. HC ZUBR Přerov 18 7 1 0 1 9 56:70 24
11. SKLH Žďár nad Sáz. 18 6 2 0 0 10 57:73 22
12. VHK Vsetín 18 5 1 0 3 9 58:65 20
13. Spartak Pelhřimov 18 6 0 0 1 11 63:78 19
14. HHK Velké Meziříčí 18 4 1 0 1 12 57:72 15
15. HK Prostějov 18 3 0 0 2 13 41:81 11
16. HC Břeclav 18 2 1 0 2 13 42:73 10

Program na tento týden:
DNES, VE STŘEDU 19. 11. OD 18.00 PROTI HC GEDOS NO-
VÉMU JIČÍNU – zimní stadion Velké Meziříčí. 
Neděle  23. 11. 2008 HC Spartak Pelhřimov – HHK Velké Meziříčí, 
utkání začíná v 17.00 (ZS Pelhřimov).                                    -hhk-

Kadeti ve Zlíně zaváleli
Kadeti odjeli na druhý turnaj 
v mnohem početnější sestavě než 
na ten první a na jejich výsledcích 
to bylo okamžitě znát. Z pěti zápasů 
tři vyhráli a vybojovali si právo 
pořádat jeden z turnajů pro určení 
celkového pořadí. Škoda jenom, že 
ve stejné sestavě nejeli již na ten 
první. Pravděpodobně by se tím 
vyhnuli záchranářským bojům.
Kluci z Vysočiny zahájili druhý 
turnaj vítězně, v prvním, hodně dů-
ležitém zápase, porazili pořadatele 
prvního turnaje z Ostravy 3:0 (24, 
21, 14) a oplatili mu tak porážku 
z prvního turnaje. Druhým sobot-
ním soupeřem byli domácí a zápas 
s nimi bohužel po bitvě prohráli 
VM – Zlín 0:3 (-22, – 19, – 22).
V neděli byly jejich prvním soupe-
řem volejbalové naděje z Brna. Ty 
byly i tentokráte nad síly našeho 
výběru a na rozdíl od minule naši 
hráči nezískali ani set – VM – Brno 
0:3 (-11, – 12, – 19). Poté je čekal 
nejslabší celek skupiny z Hradce 
Králové. Naši hráči odvedli zodpo-
vědný výkon a s výjimkou prvního 
setu neměli se soupeřem problém. 
Před pondělními duely bylo i s ohle-
dem na výsledky ve skupině A zřej-
mé, že pořadatelství turnaje o pořadí 
nám už nemůže uniknout, otázka 
zněla, zda prvního (lepší pátý celek 
z obou skupin), druhého (horší čtvr-
tý) či toho posledního (lepší čtvrtý). 
Čekal je totiž přímý konkurent, celek 
České Třebové, který se mohl chlu-
bit jejich skalpem z prvního turnaje. 
Vlastní zápas byl od úvodních vý-
měn jednoznačný, kluci šli za svým 
cílem a soupeři nedali šanci. VM 
– Česká Třebová 3:0 (17, 19, 20). 

Po skvělém výkonu tak na zlínském 
turnaji obsadili třetí příčku, v souč-
tu obou turnajů čtvrtou. Ve skupině 
A se na čtvrté příčce umístil celek 
Slavie Liberec s pěti vítězstvími, 
takže 19. – 21. 12. bude první turnaj 
v České Třebové, 30. 1. – 1. 2. se 
bude hrát v Meziříčí a 27. 2. – 1. 3. 
se bude rozhodovat v Liberci.
Za všechna hodnocení na závěr 
slova Petra Vašíčka: „Myslím si, že 
jsme měli na lepší skupinu, tento 
turnaj ukázal, že pokud bychom byli 
i na prvním turnaji v tomto složení, 
asi bychom dostali Ostravu pod 
sebe a hráli, neříkám, že o medaile, 
každopádně však o lepší umístění. 
Na Zlín, ani Brno jsme neměli, ale 
na Ostravu rozhodně ano. Tento-
kráte nám hodně pomohli Broďáci, 
počínaje Petrem Dostálem, který mi 
moc pomohl na lavičce, ale i hráči 
z Brodu. Na prvním turnaji nás bylo 
sedm, nyní deset, a to se to hned lépe 
koučuje. Důležité bude, abychom 
se dali dohromady na všechny tři 
turnaje.“
Hráli: Kliment, Kučera, Dvořák, 
Kameník, Cempírek, Lacina, Šolc, 
Janoušek, Uchytil a Sklenář.
Ostatní výsledky: Brno – Č. Tře-
bová 3:0, – H. Králové 3:1, – Zlín 
1:3, – Ostrava 3:1, Zlín – Ostrava 
3:0, – Č. Třebová 3:0, – H. Králové 
3:0, Ostrava – Č. Třebová 3:2, – 
Hradec Králové 3:0, Č. Třebová 
– H. Králové 3:1.
Tabulka EX-KTI, skupina B po 

základní části:
1. Fatra Zlín 10 9 1 27:7 817:627 19

2. SG Ludvíka Daňka Brno  10 8 2 27:10 874:686 18

3. VK DHL Ostrava 10 6 4 21:17 821:796 16

4. Sp. Velké Meziříčí 10 4 6 16:19 752:766 14

5. VK Sokol Č. Třebová 10 3 7 12:23 676:808 13

6. Slavia Hradec Králové 10 0 10 3:30 554:811 10

-kon-

Ve dnech 14.–16. listopadu proběhl 
již tradiční turnaj minižactva – XI. 
ročník Pramínek Cup pořádaný 
SHK D-P Pardubice. Od pátečního 
podvečera až do nedělního odpo-
ledne bojovalo celkem dvanáct 
zúčastněných týmů o posty na stup-
ních vítězů. Účastníci z řad děvčat 
i chlapců získávali na této akci své 
první sportovní zkušenosti, ti herně 
pokročilejší pak poměřovali svoje 
herní dovednosti a střelecké schop-
nosti. Nově se tvořící družstvo 
Velkomeziříčských na své první 
„větší“ házenkářské akci příklad-
nou bojovností a vysokým herním 
nasazením vyhrálo čtyři utkání a ve 
dvou dramatických soubojích se se 
soupeři rozešlo smírně. V celkovém 
hodnocení pak obsadilo sedmou 
příčku. Na postu brankářky si 
zdařilou premiéru v barvách Domu 
dětí a mládeže a T. J. Sokol Velké 
Meziříčí odbyla brankářka Jarmila 
Šabacká, nejlepší střelkyní týmu 
se stala Kateřina Závišková (33 
branek). Ocenění pro nejlepšího 
kanonýra turnaje převzal havlíč-
kobrodský Daniel Bárta, autor 36 
přesných zásahů.

Výsledky: 
DDM a Sokol VM – Velká Bystřice 
chl. 6:11, – Havlíčkův Brod 3:9, – 
Havlíčkův Brod chl. 1:7, – Pardubice 
A 3:6, – Ledeč nad Sázavou 6:6, – 
Kobylisy A 7:8, – Pardubice B 4:4, – 
Praha Háje 5:1, – Brno Svážná 7:5, – 
Kobylisy B 12:4, – Pardubice C 11:3.

Pořadí:
 1. Velká Bystřice chl. 109:29 22
 2. Havlíčkův Brod  68:33 20
 3. Havlíčkův Brod chl.  79:34 18
 4. Pardubice A 79:36 15
 5. Ledeč nad Sázavou  55:45 13
 6. Kobylisy A   76:57 13
 7. DDM a Sokol Velké Meziříčí  65:65  9
 8. Pardubice B  67:62  9
 9. Praha Háje  40:60  6
10. Brno Svážná  41:60  4
11. Kobylisy B  22:101  2
12. Pardubice C  12:125  0
Hrály: Šabacká Jarmila, Uchy-
tilová Agáta (20) – Závišková 
Kateřina (33), Koudelová Eliška 
(7), Zezulová Denisa (5), Pavlíč-
ková Tereza, Buchtová Eliška, 
Marková Andrea, Buchta Domi-
nik, Havlíček Michal. Trenérky 
Závišková Ilona, Chlubnová Ja-
ris.                             -text a foto: záv-

Basketbal ve Velkém Meziříčí
Před pěti lety jsme začali reali-
zovat ambiciózní projekt rozvoje 
basketbalu v našem městě. Cílem 
bylo vytvořit a stabilizovat oddíl, 
který v prvé řadě bude pracovat 
s mládeží a umožní jí smysluplné 
využití volnočasových aktivit. 
Před námi byla pouze vize, krásný 
velký sen a obrovské množství 
práce a úsilí. 
Začali jsme s jednou skupinou 
děvčat, která se po půlročním tré-
ninku pustila v sezoně 2004/2005 
do těžkého a mnohdy nerovného 
boje se zavedenými oddíly a druž-
stvy. Tento tým se první léta musel 
naučit snášet velké porážky a také 
trochu posměchu od svých spo-
lužáků a známých. Oni se divili, 
co se těmto nadšencům líbí na 
nesmyslném honění se za míčem 
a snaze na jedné straně o prohození 
obroučkou se síťkou ve výši třech 
metrů a pěti centimetrů a na straně 
druhé v zabránění tomu samému 
soupeři. Mnozí to také nevydrželi 
a odpadli, protože cesta ke každé-
mu poznání a naučení se něčeho 
nového je těžká a tvrdá. 
A pokud se dělá sport pořádně, 
tak to také bolí. Je to hodně dřiny, 
ale dřina ve sportu se dobře snáší, 
pokud je vyvážena kamarádstvím 
a přátelstvím, která zde vznikají 
a trvají mnohdy celý život. Tento 
tým nakonec i po sportovní stránce 
doputoval k výsledkům, na které 
určitě budou zúčastnění vzpomínat 
dlouho. Oni pochlebovači vůbec 
nechtěli věřit, že tato děvčata pora-
zila po třech letech tréninku stejně 
stará děvčata ze Sparty Praha nebo 
o rok později soupeře z basketbalo-
vé bašty Karlových Varů.
V průběhu tohoto období se po-
stupně přidávala další děvčata 
a dnes už BK Velké Meziříčí není 
jeden tým ani jeden nebo dva lidé, 
kteří se o oddíl starají. V letošní 
sezoně má BK tato družstva: 
mladší dorostenky, starší žákyně, 
starší minižákyně, přípravku a od 

této sezony také družstvo mužů. 
Starší žákyně se letos pokusily 
vybojovat ligu starších žákyň, 
což se jim jen těsně nepovedlo. 
V klíčovém zápase podlehly týmu 
Valosun Brno jen těsně a trochu 
nešťastně. Nicméně zkušenosti 
z těchto bojů jsou veliké. Všechny 
týmy hrají letos sdružený oblastní 
přebor Jižní Moravy a Vysočiny, 
jen přípravku čekají letos přátelské 
zápasy a turnaje. 
Do soutěže výborně vstoupily týmy 
dorostenek a žákyň, které zatím 
úspěšně bojují o první místo ve 
svých kategoriích. Naše nejmladší 
si na své úspěchy musí ještě počkat, 
protože úspěch nespadne z nebe, 
je potřeba mu jít naproti svým 
přístupem k tréninku. Zaručeně 
se pak dostaví i sladká vítězství. 
Pro informaci BK má letos více 
než sedmdesát aktivních spor-
tujících členů, hlavního trenéra, 
trenéry jednotlivých týmů a také 
tři rozhodčí.
Velice důležité pro nás je důstojné 
zázemí, které nám poskytla ZŠ 
Školní v čele s ředitelem školy 
Petrem Blažkem. Veškeré tréninky 
a zápasy se odehrávají v tělocvičně 
této školy, kterou nám soupeři 
závidí.
Chtěl bych poděkovat všem 
hráčkám, trenérům a rodičům, že 
vydrželi všechny obtíže, které jim 
tato aktivita postavila do cesty 
životem a na oplátku jim nabízíme 
radost ze hry, pohybu a rodičům 
spokojenost a štěstí svých dětí, ať 
už malých nebo skoro dospělých.
Neobešli bychom se bez přízně 
sponzorů, kterým tímto také dě-
kuji za podporu našeho sportu. 
A neposlední řadě bych chtěl 
poděkovat Městu Velké Meziříčí, 
že konečně po letech spravedlivě 
podporuje sportování mládeže 
ve všech sportech ve městě, pod-
le přesně definovaných kritérií. 
Všichni zájemci o basketbal jsou 
vítáni do našich řad, všechny infor-
mace naleznou na našich stránkách 
www.basketvm.cz.

Tomáš Rapušák, předseda oddílu


