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Přejeme vám úspěšný rok 2009!

Výhodné ceny inzerce
po celý leden
Využijte stávajících a tedy i vý-
hodných cen inzerce v našem týde-
níku během měsíce ledna 2009. 
Od 1. února dojde k jejich
mírnému navýšení.
Cena novin zůstává nezměněna.

Lyžařská škola 
začíná v sobotu

Ski klub Velké Meziříčí pořádá i v letošním roce ly-
žařskou školu pro děti. Její zahájení je naplánováno 
na sobotu 10. ledna 2009. Informativní schůzka pro 
rodiče se koná tento pátek – 9. 1. 2009 od 19 hodin ve 
skibaru na Fajťově kopci ve Velkém Meziříčí. Bližší 
informace čtěte v dnešním čísle na straně 10.

Starosta města Velké Meziříčí vás srdečně zve na

který se koná v sobotu 17. ledna 2009 v Jupiter clubu.
Zahájení plesu je ve 20 hodin.

K tanci a poslechu hraje hudební skupina M.E.Š. (velký sál) 
a Cimbálová muzika Václava Kováříka (výstavní síň).

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

od 7. 1. 2009 v době od 8 do 15 hodin.
Ing. František Bradáč

Krizi pociťují i lidé na Velkomeziříčsku
Město Velké Meziříčí má schválený rozpočet hos-

podaření na rok 2009. Souhlasně se k němu vyjádřilo 
všech dvacet na jednání přítomných zastupitelů. Roz-
počet je sestaven jako přebytkový. Základní suma roz-
počtu jsou příjmy ve výši 181 milionů korun, přičemž 
se počítá s výdaji zhruba za 175 milionů korun. 

„Mandát rozpočtu pro příští rok je poměrně silný. 
Myslím si, že je to díky tomu, že jsme přípravě věnovali 
dost času a prodiskutovali jsme vše na pracovním 
semináři a probrali s předkladateli návrhů,“ podotkl 
starosta František Bradáč.

Největší výdaje z rozpočtu připadají na chod úřadu. 
Mzdy a provozní výdaje činí téměř 60 milionů korun. 
Další velkou částkou jsou více než dvacetimiliono-

vé výdaje za školy, jejichž zřizovatelem je město. 
Investičních akcí ve městě letos mnoho nebude. 

V rozpočtu je na ně vyčleněno přibližně 21,5 milionu 
korun. V této částce jsou zahrnuty příspěvky svazu 
vodovodů a kanalizací na akce, které bude svazek 
provádět na vodohospodářské síti ve městě. Další díl 
činí například více než osmimilionový doplatek na 
dokončení rekonstrukce budovy spořitelny. Rozpočet 
počítá i s investicí 6,5 milionu korun na síť dětských 
hřišť, kterou chce město v příštích letech vybudovat. 
Další investicí, zahrnutou do rozpočtu na příští rok, 
je projekt pro stavební povolení na protipovodňová 
opatření za 850 tisíc korun, či 2,7 milionu korun na 
veřejné toalety.                             Martina Strnadová

Město bude hospodařit se 180 miliony

Vážení spolu-
občané, 

skončil další 
„osmičkový“ rok 
a my stojíme na 
prahu roku no-
vého s otázkou 
i očekáváním: 
Jaký bude? Co 
nás asi čeká?

Nejdříve 
se a le  k rá tce 
ohlédněme za 
uplynulým ro-
kem 2008, který 
byl pro město 
Velké Meziříčí 
tak významný. 
Ne proto, že jeho 
letopočet končil 
osmičkou, ale 
proto, že jsme 
si v tomto ro-
ce připomínali 
významné vý-
ročí – 600 let od 
udělení plných 
městských práv. 
Celá řada akcí 
připravených 
a uskutečněných 
k tomuto výročí 
obohatila během 
roku život ve 
městě na úrov-
ni společenské, 
kulturní, spor-
tovní i duchovní. Využívám této 
příležitosti, abych ještě jednou po-
děkoval všem, kteří se jakýmkoliv 
způsobem podíleli na celkovém 
důstojném průběhu oslav. Nesmírně 
si také vážím velkorysé pomoci od 

Novoroční projev starosty Františka Bradáče občanům našeho města 

Přeji vám zdraví, odhodlání i naději

sponzorů. Bez jejich podpory by 
nebylo možné oslavy uskutečnit 
v takovém rozsahu v jakém pro-
běhly.

Život ve městě však plynul nejen 
po linii oslav. Většina dnů byla 

všedních a pracovních. V investiční 
oblasti pokračovaly a v samém zá-
věru roku byly dokončeny vnitřní 
stavební úpravy v objektu spořitel-
ny na náměstí pro potřeby městské-
ho úřadu.       (Pokr. na straně 6.)

Od 29. prosince loňského roku je 
v provozu lyžařský vlek na velko-
meziříčské sjezdovce. Zalyžovat si 
zájemci mohou denně od 9 do 21 ho-
din, přičemž si lze vybrat z několika 
tarifů. K dispozici je jak časový, tak 
bodový systém, čili si každý zvolí 
ten nejvhodnější. K tomu je navíc 
možné využít i nabízených bonusů 
– kupříkladu k celodenní jízdence, 
která stojí 360 korun, náleží zdarma 
menu v tamní restauraci. Jídlo má 
hodnotu 75 korun, obsahuje polévku 
a hlavní pokrm. Tím byla o uplynulé 
sobotě například svíčková.

K umělému zasněžování se ko-
nečně přidalo i přírodní sněžení, 
což provozovatelé sjezdovky na 
Fajtově kopci pochopitelně vítají. 
Ovšem nečekali jenom na klasické 
sněhové podmínky, kvůli čemuž 
přizpůsobili i systém výroby tech-
nického sněhu. Loni na podzim 
zakoupili chladicí věž. „Po počá-
tečních peripetiích nás nakonec 
její fungování mile překvapilo,“ 
zhodnotil investici manažer klubu 
Jiří Pálka. Ten ještě upozornil na 
zahájení lyžařské školy pro začá-

tečníky i pokročilé, která začíná 
od 10. ledna tohoto roku. Obsahuje 
10 lekcí po 2 hodinách a je za cenu 

2 tisíc korun. Více si o ní můžete 
přečíst na straně 10.

Text a foto: Iva Horká

Ekonomická krize doléhá i na 
velkomeziříčský region. Mnohé 
místní fi rmy jsou nuceny řešit své 
ekonomické problémy výrobními 
změnami a redukcí zaměstnanců. 
I kablovka snížila v průběhu uply-
nulého roku 2008 počet zaměst-
nanců zhruba o stovku. O současné 
situaci ve velkomeziříčském nkt 
cables i o výhledu do budoucna 
jsme hovořili s novým výkonným 
ředitelem závodu Tomášem Vrba-
tou, jenž je v této funkci od poloviny 
listopadu 2008. Tomáš Vrbata je 
současně i ředitelem nkt cables 
Kladno.

Jak se dotýká současná ekono-
mická krize závodu nkt cables ve 
Velkém Meziříčí?

Současná ekonomická situace 
z určitého pohledu mnoho již dříve 
zvažovaných rozhodnutí urychlila. 
Velkomeziříčský závod je od 1. 1. 
2007 součástí dánské skupiny nkt 
cables, která má v České republice 
tři závody v Kladně, ve Vrchlabí a ve 
Velkém Meziříčí. Od samého začát-
ku se snažíme deklarovat, že jsme 
jedna fi rma řízená jedním manage-
mentem, mající jednu tvář k zákaz-
níkovi. Chceme optimalizovat roz-
dělení výrobního sortimentu mezi 

tři závody tak, abychom jeden výro-
bek nebo jednu výrobkovou skupinu 
vyráběli na jednom místě – pokud 
možno na tom nejefektivnějším.

Co to konkrétně pro velkome-
ziříčský závod znamená?

Tak za prvé – od samého počátku 
říkáme, že do Velkého Meziříčí 
budeme v řádech stovek milionů 
korun investovat do rozšíření výroby 
středního napětí tak, aby se z Velké-
ho Meziříčí stala jedna z hlavních 
základen výroby středního napětí 
v rámci celého koncernu, nikoli pou-
ze české organizace, ale celoevrop-
ské organizace. A odtud by se měly 
do budoucna dodávat výrobky střed-
ního napětí přes celou prodejní síť 
nkt cables, která je v Kolíně nad Rý-
nem, v Dánsku, Polsku, v Česku…

A za druhé – ve Velkém Mezi-
říčí jsme zřídili speciální závod 
na výrobu nehořlavých kabelů, 
bezhalogenních kabelů. Opět by 
zde měla být výrobní a vývojová 
základna pro tyto kabely v rámci 
celé skupiny nkt cables.

Bude to velká změna?
Velkomeziříčský závod byl až do 

roku 2007 součástí skupiny Kablo 
Elektro a už v roce 2007 zhruba 80 
procent obratu tvořilo střední na-
pětí. Zbývající část tvořily pryžové 
kabely, speciality, fl exibilní kabely, 
sdělovací kabely, kabelová konfek-
ce. Vzhledem k jasnému budoucímu 
strategickému zaměření především 
na výrobu kabelů středního napětí 
projde závod velice zásadními změ-
nami prostorového uspořádání výro-
by, optimalizací materiálového toku 
této výrobkové skupiny a přípravou 
infrastruktury a prostorových před-
pokladů pro budoucí významný 
růst objemu výroby ve střednědo-
bém horizontu.      (Pokr. str. 2.)

Starosta František Bradáč si pro focení k novoročnímu projevu do našeho týdeníku pověsil na 
krk novou insignii, kterou město pořídilo u příležitosti loňských oslav. Slavnostní atmosféru 
dotvořil ještě prapor města.                                                                         Foto: Iva Horká

Letos oslavujeme 90!
A děkujeme všem za krásná PF, která jste nám poslali.                                                                        -ivh-

Letošní rok je pro týdeník Vel-
komeziříčsko obzvlášť význam-
ným. Bude slavit 90. narozeniny. 
Světlo světa spatřil v sobotu prv-
ního března 1919 jako neodvislý 

krajinský týdeník pokrokově-de-
mokratický.
Připravujeme proto k tomuto ju-
bileu oslavu a doprovodné akce 
jak pro vás, milí čtenáři, tak pro 

všechny příznivce našich novin 
a další spolupracovníky. O je-
jich konání vás budeme průběž-
ně informovat.
Ing. Ivana Horká, šéfredaktorka

Lyžaři se dočkali. Sjezdovka na Fajťáku je v provozu
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OKÉNKO RADNICE
Zprávy z jednání Rady města ze 17. 12. 2008
1. Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o zřízení věcného 

břemene – práva uložení elektrického kabelu NN a práva vstupu na 
pozemky města parc. č. 3987/3, 3988, 3989/2, 4347/1, 5643/1 a 5643/2 
v Rakůvkách, k. ú. Velké Meziříčí, za účelem provozování, údržby 
a oprav tohoto kabelu ve prospěch vlastníků pozemku parc. č. 4335/6 
a 4335/3, a to na dobu určitou po dobu trvání stavby. Povinné město 
souhlasilo se zřízením tohoto věcného břemene bezúplatně.

2. Rada města souhlasila s ukončením užívání části pozemku parc. č. 
3987/1 o výměře 3 000 m2, k. ú. Velké Meziříčí, ke 31. 12. 2008, který 
byl využíván za účelem pěstování a sklizně trávy.

3. Rada města schválila následující rozpočtová opatření:
a) Zdroj: 100 tis. Kč – § 2212 silnice – práce provedené TS
   100 tis. Kč – § 3429 zájmová činnost – práce proved. TS
  Rozdělení: 120 tis. Kč – § 3745 péče o vzhled – práce proved. TS
   55 tis. Kč – § 3632 hřbitovy – práce provedené TS
   25 tis. Kč – § 3412 tělovýchova – práce proved. TS
b) Zdroj: 240 tis. Kč – § 3727 prevence vzniku odpadů – práce
     provedené TS
  Rozdělení: 50 tis. Kč – § 3631 veřejné osvětlení – práce prove-
     dené TS
   190 tis. Kč – § 3722 odpady – práce provedené TS
c) Zdroj: 10 tis. Kč – § 2212 oprava komunikace Fajtův kopec
     (žlabovky)
  Rozdělení: 10 tis. Kč – § 2321 oprava dešťové kanalizace na ul.
     Na Výsluní
d) Zdroj: 122 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
  Rozdělení: 122 tis. Kč – § 6115 dofi nancování nákladů na volby
     do Senátu ČR a zastupitelstev krajů,
     konaných 17. a 18. října 2008
e) Zdroj: 1 tis. Kč – § 6409 rezerva na dotace a dary
  Rozdělení: 1 tis. Kč – § 3419 dotace pro Delfín – Velké Meziříčí
     se sídlem Novosady 16, Velké Meziříčí
  Účel: zajištění kulturní akce „Párty na ledě“ (odměny a organizační 
  potřeby)
f) Zdroj: 255 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
  Rozdělení: 255 tis. Kč – § 3631 veřejné osvětlení – el. energie
g) Zdroj: 200 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
  Rozdělení: 200 tis. Kč – § 5512 požární ochrana – el. energie
h) Zdroj: 400 tis. Kč – § 3322 rezerva na kulturní památky
  Rozdělení: 400 tis. Kč – § 6171 vybavení zasedací místnosti MěÚ
     dle zpracovaného návrhu interiéru
i) Zdroj: 70 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
  Rozdělení: 70 tis. Kč – § 3745 pořízení sáčků na psí exkrementy
     pro rok 2009.

4. Rada doporučila zanechat stávající stav v pojištění městských lesů, tzn. 
pojištění na riziko požáru. Tato varianta bude zapracována do návrhu 
nájemní smlouvy uzavřené s Lesní společností Jihlava, a. s.

5. Rada města souhlasila s textem nájemní smlouvy k bytu a s textem 
pravidel pro užívání bytu a společných částí a zařízení, které budou 
nedílnou součástí nájemních smluv k bytům ve správě Městské správy 
bytů Velké Meziříčí.                      Ing. F. Bradáč (Pokračování příště)

První letošní občánek Vysočiny 
se narodil v Třebíči

Prvním občanem Vysočiny se v novém roce 2009 stala Ellen Tomková 
ze Studnice. Narodila se 1. ledna před třetí hodinou ranní mamince Jiřině 
v Nemocnici Třebíč a k jejímu jménu lékaři připsali hodnoty: 3,30 kg a 51 
cm. Rodiče malé Ellen převzali z rukou hejtmana kraje Vysočina Jiřího 
Běhounka a radního Zdeňka Ryšavého 2. ledna fi nanční dar ve výši deseti 
tisíc korun a pro malou slečnu byl připraven zlatý šperk se znamením 
kozoroha. „S malou Ellen mi určitě budou pomáhat i její dva bráškové – 
desetiletý Daniel a třináctiletý Miloš,“ prozradila maminka Jiřina.

V krajských nemocnicích na Vysočině se první den letošního roku 
narodilo celkem 12 dětí. Kraj Vysočina si šťastné okamžiky s novo-
ročními miminky, jejich rodiči a sourozenci připomíná už od roku 
2002. Od té doby se na Vysočině v první den nového roku narodili dva 
Vojtíškové a dvě Pavlínky. Své čtvrté narozeniny na Nový rok oslaví 
Karolínka z Jihlavy a druhou svíčku na dortu měl 1. ledna malý Milo-
slav z Dobroutova u Polné. V loňském roce se první narodila Vanessa 
z Jihlavy. V loni rozhodla krajská rada o zahájení zadávání veřejné 
zakázky na stavební práce Pavilonu pro matku a dítě v Nemocnici 
Třebíč. Stavba třebíčského pavilonu pro matku a dítě by měla být do-
končena, pokud vše půjde dle plánu, v roce 2011. Maminky se mohou 
těšit např. na větší komfort.                                                Jitka Svatošová

Velkomeziříčští se zabývají ře-
šením dopravní situace ve městě. 
Ta je zejména v posledních dvou 
letech velmi problematická. Kom-
plikace s sebou přinesla zejména 
předloňská rekonstrukce ulice 
Novosady, loni pak trpělivost řidičů 
notně „prověřila“ i oprava dálnice 
D1. Hlavní a v podstatě jediná 
tepna města byla v té souvislosti 
často zcela neprůjezdná. „Máme 
záměr vybudovat silnici, která bude 
paralelní k ulici Novosady,“ infor-
muje starosta František Bradáč, 
„protože při jakýchkoliv potížích 
na Novosadech se město stává zcela 
neprůjezdným.“ Situací se zabývala 
bezpečnostní rada města. Existence 
komunikace, která bude paralelní 
centru města, je důležité z hlediska 
bezpečnosti. „Zejména zkušenosti 

z loňského roku s dopravou ukázaly, 
že může být ohrožena i bezpečnost 
obyvatel. Ucpaným městem stěží 
projedou vozidla záchranné služby, 
hasičů atd.,“ dodává starosta.

Dopravní situaci by měla řešit 
plánovaná přeložka silnice II/602, 
pracovně také nazývaná malý ob-
chvat. Ten by měl vést z Třebíčské 
ulice přes stávající areál tech-
nických služeb, pokračovat přes 
část bývalého areálu Svitu kolem 
Ostrůvku a vyústit za branou při 
výjezdu z náměstí.

Záměr je již zpracovaný projek-
tově a až na dva státní pozemky 
i majetkově připravený. Město si pro 
tuto akci nyní nechalo zpracovat 
ještě dopravní studii měření včetně 
vypracování hlukové studie za 78 
tisíc korun.    Martina Strnadová

Malý obchvat odlehčí dopravě v centru

Až do třiadvacátého ledna si ve 
výstavní síni Jupiter clubu můžete 
prohlédnout světový unikát. Tím je 
sochařský cyklus nevidících autorů, 
kteří návštěvníkům výstavy nabízí 
více než tři desítky děl z pálené 
hlíny. Ta byla vyrobena na základě 
příběhů z bible, a tak lze například 
obdivovat Boženy Přikrylové No-
emovu archu, která spatřila světlo 
světa v roce 1995, Adama a Evu 
z roku 1998 od Sebastiana Dun-
ka, Lotovu ženu (2005) Františka 
Koplíka, ale také třeba Tasovský 
kostel, jenž vytvořil Pavel Sláma 
předloni či Jana Kř titele Petry 
Voglové z roku 2003. Vzhledem 
k technice, pomocí níž nevidomí 
autoři sošky dělali, organizátoři vý-
stavy vybízeli přítomné k tomu, aby 
si díla osahali a zkusili se tak vžít 
do pocitů nevidomého člověka. To 
neplatí jenom u jediného výrobku, 
který je pod sklem. „Jde o Vyvedení 
z Egypta, tohle jsme museli zabez-
pečit, protože nám někdo ukradl 
Mojžíše,“ vysvětlil spoluautor Ště-
pán Axman z občanského sdružení 
Slepíši v Tasově.

Marie Robotková z Velké Bíteše
oslavila 100. narozeniny

Sté narozeniny oslavila 17. prosince loňského roku Marie Robotko-
vá z Velké Bíteše. S kyticí květin a dárkem se mezi řadu gratulantů 
zařadil i radní kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí Petr Krčál. 
Krásné životní jubileum oslavila vitální paní Marie v kruhu rodin-
ném, s vnoučaty a pravnoučaty a s celou řadou dalších milých hostů. 
Podle informací starosty Velké Bíteše Miroslava Báni však není paní 
Marie nejstarší občankou města. Nejstaršími obyvatelkami města jsou 
Františka Kožnarová (105 let) a Marie Cahová (103 roky).        -svat-

Na výstavě volných plastik a re-
liéfů jsou zastoupeni umělci jak 
z Čech, tak ze Slovenska či Slo-
vinska. Někteří byli osobně na 
slavnostní vernisáži výstavy 21. 
prosince 2008 přítomni. Jednoho 
z nich, Františka Koplíka, jsme se 
zeptali, proč se nechal inspirovat 
právě biblickými příběhy. „Myslím, 
že víra patří k lidem. Ačkoli já sám 
nejsem schopný uvěřit, ale měl jsem 
možnost volby, proto jsem si zvolil 
tohle. Řekl jsem si, že je v tom kus 
lidství, tak proč to nezkusit a nepo-
hlédnout i někam jinam,“ řekl tři-
atřicetiletý F. Koplík z Ratíškovic 
u Hodonína, který si z bible vybral 
dvě věci – svatého Petra a Lotovu 
ženu. Posledně jmenované dílo vy-
ráběl pět dní. Při detailní prohlídce 
sochy a s přihlédnutím k tomu, že 
ji vytvořil nevidomý muž, člověk 
chvíli přemýšlí, zdali je to vůbec 
možné. Je. Nakonec, kdo nevě-
řil, toho přesvědčil fi lm Michala 
Zábrše. Ten zdokumentoval práci 
autorů přímo v ateliéru, jenž se 
nachází v Tasově. Tam totiž sídlí 
Mezinárodní centrum ATM spolu 

s občanským sdružením Slepíši. To 
vše pod vedením manželů Štěpána 
a Terezy Axmanových, kteří dlou-
hodobě iniciovali, aby byla odborné 

i laické veřejnosti představena výše 
zmíněná tvorba.            Iva Horká

(Další informace o výstavě na-
jdete na straně 8.)

Díla nevidomých je nutno si osahat, říká autor unikátní výstavy

Nevidomý třiatřicetiletý František Koplík vytvořil Lotovu ženu 
za pět dní. Nyní toto dílo spolu s ostatními vystavuje v Jupiter 
clubu ve Velkém Meziříčí.                             Foto: Iva Horká

Rozpočet kraje Vysočina na rok 2009 zahrnuje předpokládanou výši 
zdrojů i výdajů v objemu 8.715.357 tis. Kč. Míra samofi nancování se každým 
rokem mírně zvyšuje a v roce 2009 dosahuje výše 56 % všech zdrojů.

Jasnou prioritou rozpočtu kraje je spolufi nancování a předfi nancování 
evropských projektů a grantových schémat v rámci regionálního operač-
ního programu a jiných programů z Fondu strategických rezerv ve výši 
téměř 900 mil. Kč.

Výdaje rozpočtu jsou ze 75 % určeny na krytí běžných výdajů, tedy 
provozních potřeb kraje, zbývajících 25 % představuje kapitálové výdaje, tj. 
veškeré investice a další rozvojové aktivity kraje včetně evropských projek-
tů. Ve výdajové části rozpočtu zůstává objemově nejvýznamnější kapitola 
Školství a Doprava, nově je zahrnuta kapitola Evropské projekty. 

Například na kapitolu Zemědělství je vyčleněno 94.350 Kč, na kapitolu 
Školství, mládeže a sportu 4.175.273 Kč, Kulturu 149.638 Kč, Zdravotnic-
tví 595.070 Kč, Životní prostředí 10.270 Kč, Územní plánování 8.900 Kč, 
Dopravu 1.644 659 Kč a Sociální věci 84.073 Kč.

V roce 2009 bude kraj Vysočina pokračovat v systémové a transpa-
rentní podpoře poskytované jednotlivým subjektům formou grantových 
programů svého rozvojového Fondu Vysočiny.

Návrh rozpočtu kraje na rok 2009 obsahuje rovněž systémové dotace 
ve výši téměř 200 mil. Kč, které budou po schválení rozpočtu kraje po-
skytovány na podporu různých aktivit obcí.

„V rozpočtu kraje na rok 2009 se posílila kapitola zdravotnictví o 80 
milionů korun na úhradu poplatků v krajských nemocnicích. O dva mili-
ony jsme například zvýšili podporu mládežnického sportu a půl milionu 
přidali zdravotníkům na vzdělání,“ uvedl k rozpočtu náměstek hejtmana 
pro oblast fi nancí Vladimír Novotný.                              Jitka Svatošová

ROZPOČET KRAJE VYSOČINA 
NA ROK 2009

Novým radním 
je Radovan Necid

Zastupitelé zvolili nového člena 
Rady města Velké Meziříčí. Stal 
se jím ing. Radovan Necid z klubu 
ODS. Do funkce nastupuje po 
MUDr. Jiřím Kaše, který na pozici 
radního rezignoval. V osobě Rado-
vana Necida tak nyní získal jediné 
zastoupení v radě i nejpočetnější 
politický klub městského zastupi-
telstva – Občanská demokratická 
strana. Ta ač v komunálních volbách 
2006 ve Velkém Meziříčí zvítězila, 
po politickém vyjednávání nakonec 
skončila v opozici.

Text a foto: -mrs-

Krizi pociťují i lidé na Velkomeziříčsku
(Pokračování ze strany 1.)

Budeme přizpůsobovat a rekon-
struovat výrobní haly, stěhovat 
výrobní zařízení, budovat nové sítě 
atd., a to vše za plného provozu. To 
je pro výrobní závod vskutku velká 
změna, kterou budeme procházet 
během následujících dvou let.

Investiční projekt týkající se 
specialit z valné části již proběhl, 
a měl by být dokončen v průběhu 
prvního kvartálu 2009.

Rozšiřujete výrobu a přesto 
jste museli propouštět zaměst-
nance?

Je tu problém. Speciálně v po-
sledních dvou třech měsících došlo 
k mírnému ochlazení poptávky po 
těchto bezhalogenních kabelech, 
protože bytová výstavba a výstavba 
hotelů, nemocnic apod. se výrazně 
zpomalily, což má za následek nižší 
než předpokládané potřeby také po 
těchto speciálních kabelech.

Pak máme další skupinu výrob-
ků, to jsou pryžové kabely. Ty se 
používají pro různá průmyslová 
zařízení či jako fl exibilní přívody 
k různým zařízením v domácnosti – 
žehličky, vysavače apod. Bohužel, 
v současné ekonomické situaci jsme 
již nebyli schopni s našimi náklady, 
výrobním zařízením a uspořádá-
ním pryžové výroby konkurovat na 

exportních trzích. Poptávka a ceny 
šly tak významně dolů, že se již tato 
výroba stala nerentabilní a bylo roz-
hodnuto o jejím ukončení. Pryžová 
výroba skončila k 31. prosinci 2008. 
Dál budeme tyto výrobky prodávat 
jako obchodní zboží.

Takže největší redukci zaměst-
nanců s sebou přináší zrušení 
výroby pryžových kabelů.

Koncem letošního léta byl prv-
ní náznak poklesu poptávky po 
pryžových kabelech, od té doby 
jsme postupně skončili pracovní 
poměr s agenturními zaměstnanci, 
končily pracovní poměry na dobu 
určitou. Pak krize pokračovala dále, 
takže jsme měli zhruba jeden měsíc 
pracovníky na nucené dovolené, 
pak jsme snížili v pryžové výrobě 
směnnost ze dvou na jednu směnu, 
ale bohužel ani to nestačilo, proto 
jsme došli k rozhodnutí, že je potře-
ba tuto výrobu ukončit. S vlastním 
koncem pryžové výroby tedy bylo 
propuštěno 23 lidí z pryže, z gu-
márny a tažírny.

Můžete redukci počtu zaměst-
nanců vyčíslit celkově?

Ještě na začátku roku 2008 jsme 
měli ve Velkém Meziříčí 413 za-
městnanců a k jeho konci byl před-
pokládaný stav 315 zaměstnanců. 
Ještě v srpnu bylo ve velkomezi-

říčském závodě 396 zaměstnanců, 
takže je zřejmé, že dramatický 
pokles nastal během měsíců září 
až prosince.

A dokážete odhadnout, jak se 
bude situace vyvíjet dál? Očeká-
váte další propouštění?

Očekávaný výhled 2009? Nevím 
a upřímně řečeno ukažte mi dnes 
někoho, kdo ví. Vždyť i renomovaní 
analytici, banky či ministerstva 
upravují své prognózy nebývalou 
frekvencí – bohužel zatím vždy 
jedním směrem... Určitě to bude 
číslo pod 300, ale jestli to bude 280, 
270, 250 nebo ještě méně zaměst-
nanců, to rozhodně záleží na tom, 
co se bude dít okolo nás, budeme 
pečlivě monitorovat vývoj na trhu 
a reagovat na něj. A proč bude stav 
pod tři sta zaměstnanců? Chceme 
zefektivňovat a sjednocovat správní 
činnosti s ostatními závody v České 
republice, proto určitě budeme re-
dukovat stavy v administrativě.

Rok 2009 bude pro budoucí za-
měření výroby velkomeziříčského 
závodu rozhodující?

Platí i nadále, že budeme ve 
Velkém Meziříčí investovat do 
oblasti středního napětí. To jsou 
kabely, které jdou primárně do 
energetických rozvodných sítí. To 
znamená, že zákazníci jsou ener-

getické podniky typu ČEZ, E.ON, 
Pražská energetika, RWE a další 
podobné v Rakousku, ve Francii… 
Zatímco poptávka po pryžových 
kabelech šla dramaticky dolů, tak 
u středněnapěťových kabelů ten 
pokles zatím takový nebyl. I díky 
tomu, že máme celoevropskou 
prodejní síť, tak v této oblasti je 
budoucnost pozitivní.

V oblasti ostatních sortimentů 
bude pokračovat restrukturalizace 
celé české skupiny nkt cables. Bu-
deme se na jednotlivé sortimenty 
dívat, zda jsou výhodné, či nevý-
hodné, jestli přináší, či nepřináší 
zisk a jestli je výhodnější je vyrábět 
v Kladně, Vrchlabí nebo Velkém 
Meziříčí. Věřím, že v pololetí 2009 
už bude o výrobkovém rozdělení 
mezi závody jasno a tudíž bude také 
jasné, co se bude vyrábět ve Velkém 
Meziříčí. Takže pokud bych měl 
jasně odpovědět na vaši otázku: 
Ano, rok 2009 bude pro velkome-
ziříčský závod rozhodující, projde 
významnou rest rukturalizací, 
zeštíhlením administrativy, plným 
začleněním do struktur nkt cables 
a vytvoří si základy pro budoucí 
růst, protože každá krize jednou 
pomine a my chceme být na toto 
období velmi dobře připraveni.

Martina Strnadová

Pitná voda v kašně vyšla draho
Kašnou na náměstí ve Velkém Meziříčí protekla vloni voda za sedm-

desát tisíc korun. Do kašny přitom běžně proudí voda z městské studny 
pod lípami. Avšak před oslavami šestistého výročí města se její kvalita 
ve studni zhoršila. „Nechtěli jsme, aby během oslav byla voda v kašně 
páchnoucí a zelená, zavedli jsme tam tedy pitnou z vodovodu, což nás 
stálo 70 tisíc korun,“ vysvětlil starosta František Bradáč. Město tedy 
hodlá pro rok 2009 podniknout opatření formou fi ltrace a uzavřeného 
oběhu tak, aby kašnou mohla protékat opět čistá voda ze studny, která 
bude zadarmo.                                                                                   -mrs-
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ROZHOVOR S OBCHODNÍM PORADCEM A POROTCEM
MARKEM NOVÁČKEM

OKÉNKO KRAJE

Dobrý bar či restaurace nemůže 
nikdy náležitě fungovat bez kva-
litního personálu. Podle barmana 
Marka Nováčka se ale současná 
generace třicátníků a čtyřicátníků 
zanedlouho odebere do „barman-
ského důchodu“ a nebude ji mít kdo 
nahradit. „Řada současných absol-
ventů hotelovek je bez zájmu a nemá 
k tomuto oboru vztah,“ popisuje 
svoje zkušenosti barman.

V oblasti gastronomie se po-
hybujete dlouho a máte možnost 
srovnání s dalšími evropskými 
zeměmi. V čem vidíte největší 
nedostatky tohoto oboru?

Podle mého mínění je největším 
problémem samotný personál. Kaž-
dý provozovatel se nějakým způso-
bem snaží zlepšovat své služby. Nic 
si nebudeme namlouvat, všichni 
to dělají pro zisk. Ovšem těžko 
lze provozovat kvalitní restauraci, 
hospodu či bar, pokud nenajdete 
dobré kuchaře a číšníky. 

Základem dobrého podniku je 
tedy personál?

Určitě. Já osobně tvrdím, že lidi 
chodí za lidmi. To znamená, že bar-
man musí být skoro psychologem, 
musí umět mluvit s lidmi. Jakékoli 
problémy personálu by měly zůstat 
venku za dveřmi. Důležitá je neje-
nom nabídka a služby, ale v nepo-
slední řadě právě přístup k zákaz-
níkovi. To jsou věci, které dělají 
bar barem či restauraci restaurací. 

Každého hosta potěší, když si 
obsluha zapamatuje, co si člověk 
objednává…

Ano, to je přesně ono. Na této 
bázi funguje například síť hotelů 
Four Seasons. V databázi mají 
informace o každém hostu, ke 
každému tak mohou přistupovat 
zcela individuálně. Člověk pak má 
pocit, že je osobnost a že není jenom 
jedním z mnoha. 

Ředitel Zdeněk Kadlec
byl oceněn za spolupráci s krajskými hasiči
Ředitel krajského úřadu Zdeněk Kadlec obdržel za dlouholetou spo-

lupráci a podporu hasičského hnutí na Vysočině plaketu ředitele Hasič-
ského záchranného sboru kraje Vysočina. V tuto chvíli je teprve šestým 
zástupcem kraje a úřadu, který toto ocenění získal. Záslužnou plaketu 
si Zdeněk Kadlec spolu s dalšími čtyřmi oceněnými převzal na konci 
listopadu v Centru hasičského hnutí v Přibyslavi. 

 „Přesto, že jsem ocenění získal já osobně, chápu ho spíše jako ohod-
nocení práce všech zaměstnanců krajského úřadu, kteří se podílejí na 
krizovém řízení a na řešení mimořádných situací. Jde o tým profesionál-
ních odborníků, jejichž schopnosti a zkušenosti se už mnohokrát osvědčily 
při nepředvídaných krizových událostech i při plánovaných cvičeních 
v našem kraji,“ okomentoval záležitost Zdeněk Kadlec.

V letošním roce získali záslužnou plaketu i Lukáš Kettner, ředitel 
Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, Josef Bačkovský, zá-
stupce ředitele krajské policejní správy v Brně a dva členové Hasičského 
záchranného sboru kraje Vysočina.

Eva Neuwirthová, odbor sekretariátu hejtmana

Zastupitelstvo kraje Vysočina 
na svém letošním posledním za-
sedání zřídilo jako své poradní 
orgány  výbor regionálního rozvoje, 
legislativní výbor a výbor pro udě-
lování medailí, dále podle zákona 
i fi nanční výbor, kontrolní výbor, 
výbor pro výchovu, vzdělávání 
a zaměstnanost.

Do funkcí předsedů výborů kraj-
ské zastupitelstvo jmenovalo:

Zdeňka Dobrého, jako uvolně-
ného předsedu fi nančního výboru 
s platností od 1. 1. 2009 

Drahoslava Oulehlu, jako uvol-

něného předsedu legislativního 
výboru s platností od 1. 1. 2009

Miloše Vystrčila, jako předsedu 
výboru regionálního rozvoje

Václava Kodeta, jako předse-
du kontrolního výboru

Dagmar Hromádkovou, jako 
předsedkyni výboru pro výchovu, 
vzdělávání a zaměstnanost

Ivo Rohovského, jako předsedu 
výboru pro udělování medailí

Všechny výbory mají jedenáct 
členů, v případě výboru pro udě-
lování medailí je jmenováno devět 
členů.                   Jitka Svatošová

Cvičení ZÓNA 2008 proběhlo bez větších 
problémů. Odhalilo pouze drobné chyby

Z dosud dostupných hodnocení cvičení ZÓNA 2008 je zřejmé, že 
proběhlo úspěšně a jedinou „vadou na jeho kráse“ bylo několik adminis-
trativních a komunikačních chyb. Zjistilo se například, že chybí zpětná 
vazba při vyrozumění členů krajského krizového štábu. „V budoucnu nás 
bude zajímat, kde se členové v době svolání nachází, zda jsou schopni 
dorazit včas, popř. zda jim objektivní skutečnosti nebrání se jednání 
účastnit – např. jejich zdravotní stav, zahraniční cesta a podobně,“ 
vysvětlil hejtman kraje Vysočina a vedoucí krizového štábu kraje Jiří 
Běhounek. Téměř úspěšně proběhlo vyrozumění obcí o mimořádné 
události automatickým systémem. „Nepodařilo se nám kontaktovat 
pouze dvě obce z celkových 193. V těchto dvou případech zafungovalo 
připravené náhradní řešení ve formě ústní zprávy velitele jednotky 
požární ochrany v obci,“ uvedl ředitel Hasičského záchranného sboru 
kraje Vysočina Drahoslav Ryba.

Třídenní cvičení rovněž prokázalo, že je nutno lépe organizačně 
dopracovat režim vstupu specialistů a dalšího obslužného personálu do 
evakuované, kontrolované a dejme tomu i oblasti s úrovní radiace nad 
limitem přirozeného radiačního pozadí.

S ohledem na současné požadavky personálního zajištění řešení tako-
véto krizové situace je již nedostačující prostorová kapacita pracoviště 
krizového řízení, kde zasedá krizový štáb kraje. „Tento problém v budouc-
nu může vyřešit Centrální integrované pracoviště, se kterým počítá i plán 
dostavby sídla kraje Vysočina,“ popsal řešení hejtman Jiří Běhounek.

Cvičení potvrdilo připravenost krizových štábů a všech složek inte-
grovaného záchranného systému. Prověřilo využití veškeré současné 
moderní komunikační techniky – videokonference, interaktivní tabule, 
SMS servis při činnosti krizového štábu kraje. „Velmi pozitivně se 
v rámci cvičení odrazily dobré místní znalosti a organizační schopnosti 
nejen příslušníků Policie ČR. Znalost místa a možnost rychlé reakce se 
hodily např. při odklánění dopravy či směrování evakuace,“ uvedl ředitel 
Okresního ředitelství Policie ČR Jihlava a náměstek ředitele Policie správy 
Jihomoravského kraje Josef Bačkovský. 

Ze závěrečného stanoviska rozhodčího, který hodnotil činnost krizo-
vého štábu kraje vyplývá, že byla velmi vysoce hodnocena organizace 
činnosti krizového štábu kraje, znalost zpracované dokumentace, tech-
nické zázemí činnosti štábu, vzájemná součinnost a personální obsazení 
pracovních skupin krizového štábu kraje. Velmi dobře pracovalo Krajské 
operační a informační středisko HZS kraje, které po celou dobu zabez-
pečovalo předem stanovené komunikační toky.

Cvičení Zóna 2008 bylo zatím největším cvičením svého druhu na 
území ČR. Reagovalo na fi ktivní únik radiace z elektrárny Dukovany 
po vážné havárii. Zjišťovalo se, zda je vnitřní a vnější i havarijní plán 
elektrárny reálně zpracován a připraven na podobné závažné události, 
i když jejich pravděpodobnost je podle energetiků téměř nulová.

Cvičení se zúčastnilo na území kraje Vysočina na tři stovky lidí z kri-
zových štábů kraje, obcí, jaderné elektrárny, vojáků a hasičů, policistů, 
fi gurantů a dalších specialistů. Cvičení testující vnější havarijní plán 
elektrárny nařizuje jednou za tři roky zákon. Poslední podobné cvičení 
se v kraji uskutečnilo v roce 2004 s názvem HORIZONT 2004. Cvičení 
nijak vážně nenarušilo běžný život obyvatel ve dvacetikilometrové zóně 
havarijního plánování okolo elektrárny.

Hejtman kraje Vysočina a vedoucí krizového štábu kraje Vysočina 
Jiří Běhounek i touto cestou děkuje všem zainteresovaným na cvičení za 
jejich odpovědný přístup k nácviku mimořádné události a váží si jejich 
profesionálního přístupu vč. týmového ducha.

Jitka Svatošová,
tisková mluvčí Krajského úřadu kraje Vysočina 

a Krizového štábu kraje Vysočina

Krajské zastupitelstvo stanovilo
zastoupení ve svých poradních orgánech

Kam spěje nejen meziříčská gastronomie? ptá se barman
Proč ale profesionální přístup 

k hostům není všude samozřej-
mostí?

Pořád jsem přemýšlel, čím to 
může být. Když se ale podívám na 
některé studenty v tomto oboru, 
je mi to jasné. Tím důvodem bude 
současná mladá generace. Přístup 
ke škole a k práci se dost změnil. 
Nedá se to určitě dávat za vinu 
pedagogům, protože spousta z nich 
už učí desítky let. Nezměnili se kan-
toři, ale doba. Povolily totiž morální 
zásady. Učitelům jejich úkol vůbec 
nezávidím.

Myslíte si tedy, že úroveň po-
hostinských zařízení klesá?

Nebudu tvrdit, že všechny podni-
ky stagnují nebo jejich úroveň smě-
řuje dolů. To samé platí i o školách 
zabývajících se gastronomií. Na 
některých caterinzích jsem objevil 
lidi, které jejich profese opravdu 
baví a kteří v budoucnu něco do-
kážou. Ovšem někteří absolventi po 
škole zvládnou namíchat nanejvýš 
vodku s džusem a troufnou si přesto 
mluvit o sobě jako o barmanech. 
Navíc personál se dříve zapojoval 
do chodu podniku a př icházel 
s vlastními nápady na zlepšení, což 
už se dnes bohužel neděje.    -luk- 

Kdo je
Marek Nováček?

Marek Nováček se narodil 
v Třebíči, ve Velkém Meziříčí 
absolvoval Hotelovou školu 
Světlá. Pracuje jako obchodní 
poradce v oblasti gastronomie, 
což v sobě nese nejen školení 
barmanů, ale také například 
vymýšlení nových koktejlů. 
Dříve se aktivně účastnil bar-
manských soutěží, dnes bývá 
zván jako porotce.

Marek Nováček 
již nyní plánuje 

třetí ročník 
charitativního 

koncertu
Již po dva roky se v červnu ve 

Velkém Meziříčí konal charitativ-
ní koncert Muzikanti dětem. Ani 
tento rok nebude výjimkou. Už 
nyní se na třetím ročníku, který 
se uskuteční v sobotu 6. června, 
pilně pracuje. 

První rok putoval výtěžek z kon-
certu Dětskému středisku Březejc, 
vloni peníze obdrželo tasovské 
sdružení Slepíši. „O dalším ročníku 
zatím stále jednáme. Rýsuje se ale 
možnost, že by letošní výtěžek mohl 

být věnován třebíčskému ústavu pro 
postižené děti,“ sdělil Marek Nová-
ček, jeden z organizátorů akce.

Oproti minulým rokům nastaly 
určité změny. Několik lidí, kteří 
byli v uplynulých ročnících klíčo-
vými postavami, odešlo, naopak 
přibyli zase noví a zajímaví spolu-
pracovníci. 

„Změnit by se měl i program kon-
certu, kdy už nebudou vystupovat 
pouze místní kapely, ale objevit by 
se tu měly i zcela nové tváře. To ale 
ještě všechno musíme dohodnout,“ 
prozradil Marek Nováček.

Třetí ročník by se měl orientovat 
především na rockovou muziku. 
„Pokud by se tento hudební styl 
setkal v Meziříčí s kladným ohla-
sem, uspořádali bychom v průběhu 
prázdnin rockový festival,“ plánuje 
Marek Nováček.                     -luk-

Marek Nováček vidí problém stagnujících podniků hlavně v personálu. 
„Řada současných absolventů hotelovek je bez zájmu a nemá k oboru 
vztah,“ tvrdí barman.                                                                  Foto: luk

I druhá kapitola
může být nakonec první

Jak může vypadat druhá kapitola života člověka, který ztratil part-
nerku, předvedl David Prachař s Valérií Zawadskou velkomeziříčským 
divákům těsně před loňskými Vánocemi. V divadelní hře Neila Simona 
2. kapitola se dvaačtyřicetiletý spisovatel George Schneider nemohl 
vyrovnat se smrtí manželky Barbary. Z bolestivého dna se mu laskavým 
a osobitým humorem, ale poněkud svérázným způsobem, snažil pomoci 
jeho mladší bratr Leo. Ten řešil svoje situace jaksi s nadhledem – na rozdíl 
od spisovatele, u něhož hlavní roli hrálo především jeho vlastní JÁ. A to 
i poté, kdy se seznámil a nakonec i oženil se sympatickou a atraktivní 
herečkou Jennie Maloenovou. Ta se po rozvodu ocitla v podobné životní 
situaci jako George a dlužno podotknout, že prožívala téměř to samé, 
co její nový partner. Jenomže to nesla mnohem statečněji a snažila se 
nemyslet jenom na sebe, ale především na toho druhého. Což nakonec 
pochopil i George a dokázal to ocenit.

Zatímco oba zmínění protagonisté řešili svoje bolestné situace s váž-
ností, jejich přátelé – bratr Leo a hereččina temperamentní kamarádka – se 
postarali o tu komediální stránku představení. David Matásek  a Martina 
Hudečková  rozehráli kaskádu groteskních situací, čímž diváky nenechali 
na pochybách, že prostě na divadelní prkna patří. Jako milenci byli nuceni 
sehrát scénky ve zmíněném duchu, takže se na jevišti ocitli třeba jenom 
ve spodním prádle či zahaleni v osušce. Skvěle ale hru odlehčili a dali jí 
ten jiný, ale přitom nutný směr. Ono není potřeba řešit závažné věci za 
každou cenu vážně… přičemž člověk mnohdy zjistí, že ta druhá kapitola 
čehokoliv může být nakonec tou první…                                Iva Horká

David Prachař a Valérie Zawadská ve hře 2. kapitola, kterou Jupiter club 
Velké Meziříčí připravil pro diváky v prosinci loňského roku. 

Foto: Iva Horká

Jezdecká stáj Granus Stránecká Zhoř uspořádala pro všechny děti 
a dospělé novoroční ježdění na koni. I přes nepřízeň počasí se na jíz-
dárně ve Stránecké Zhoři sešlo na dvě desítky dětí s rodiči, kteří měli 
možnost se svézt na plemenném hřebci Grand Steppovi, i na dalších 
koních stáje – včetně bílého poníka Šimona, který měl největší úspěch 
především u dětí. Akce se vydařila, proto jsme se rozhodli v červnu 
2009 uspořádat jezdecký den určený pro všechny milovníky koní 
a jezdeckého sportu. 

Za jezdeckou Stáj Granus Hlaváčovi

Novoroční jízda na koni

Někteří strávili Nový rok v koňském sedle.                   Foto: Jan Hlaváč
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ŘÁDKY NA NEDĚLI

Nový rok a životní cesty v něm
Co nás v roce 2009 čeká? Dražší elektřina, dražší bydlení, ekologická 

daň na ojetá auta, cena benzínu už taky asi půjde jenom nahoru, možná ča-
sem zase ušetříme třicet korun u lékaře, ale nakonec to všechno zaplatíme 
nějak jinak. Budeme se obávat, abychom si neuřízli ostudu v Bruselu, kde 
má Česká republika část roku šéfovat, a budeme doufat, že správa našich 
věcí tady doma bude alespoň trochu myslet na lidi a věnovat se právě jim, 
nikoli boji o pozice. Čeká nás dvacetileté výročí nového období národa. 
Budeme doufat, že ještě víme, co je to svoboda, budeme se rozvzpomínat 
na vděčnost, na všechny ty možnosti, které dnes už považujeme za sa-
mozřejmé. Čeká nás mnoho věcí, které lze udělat dobře i docela pokazit. 
Spousty každodenních povinností, starostí, rozhodnutí i radostí. Zkrátka 
spousta pokusů pro uplatnění moudrosti, důvěry a pokory, které mohou 
vnést do našeho života potěšení a naději.

V této souvislosti chci připomenout to, co kdysi Ježíš řekl svým učed-
níkům: „Nebuďte zoufalí, u mého Otce, Boha živého, je mnoho příbytků, 
kde nalezne mnoho lidí spočinutí. A já jdu, abych připravil místo. A věřte 
mi, neříkal bych vám to, kdyby to nebyla pravda. A cestu, kam jdu, znáte.“ 
Tehdy mu na to jeden z učedníků odpověděl: „Pane, nevíme, kam jdeš. Jak 
bychom mohli znát cestu?“ Možná i nám se zdá život složitý a hledáme 
dobrou cestu, kudy životem jít. Snažíme se prosazovat spravedlnost, 
leccos se ale pokroutí a obrátí proti nám. Zápasíme o udržení vnitřní 
svobody, vždyť je tak lákavé ji vyměnit za otročení tomu či onomu. To 
všechno a mnohé další se nám staví do cesty. Ježíš tehdy svým učedníkům 
odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život.“ Nejsou právě tato slova 
klíčem k hledání té dobré cesty, po které se smíme i letos vydat dál? 
Podobně jako Ježíš potkávat lidi, neotáčet se k nim zády, vážit si života, 
nejen toho svého, ale i života těch kolem nás. Brát odpovědnost za běh 
tohoto světa a být ochotni pro něj něco udělat. Je to cesta důvěry, že ani 
Bůh, ani bližní, ani svět nás nenechá ve štychu, ale začíná to u nás, že ani 
my nenecháme ve štychu je. Je právě toto cesta, která má budoucnost? Je 
to dobrá cesta i pro rok 2009? Já mám naději, že ano. A co vy? Přeji vám 
vše dobré na vašich životních cestách. 

Pavel Janošík

Letošní setkání důchodců z kab-
lovky se uskutečnilo v pátek 12. 12. 
2008.

Přivítal nás zástupce závodu 
Ladislav Veleba, vedoucí odborů 
p. Sedlák a Stanislav Vondráček, 
vedoucí klubu důchodů. Seznámil 
nás s prací pro důchodce za celý rok. 
Organizováno je 335 důchodců. Bě-
hem roku jich zemřelo 7. Zájezdů 
do Posázaví (ve 4 termínech) se zú-
častnilo 146 důchodců. Na činnost 
(setkání, zájezdy) bylo uvolněno 
58 tisíc Kč. Letošního setkání se 
zúčastnilo 230 důchodců a 14 hostů. 
Poté se ujal slova výkonný ředitel 
závodu ing. Tomáš Vrbata. Svůj 
projev, jak sám řekl, začal smutnou 
zprávou. V roce 2009 zaměstnanost 
v podniku mírně poklesne, vzhle-
dem k poklesu zájmu o výrobky. 
Dochází ke sjednocení se závodem 
Kablo Kladno, aby byla výroba co 
nejefektivnější. Vedení závodu věří, 
že se potíže podaří překonat. Roz-
loučil se s námi s přáním dobrého 
zdraví a pěkných Vánoc.

Dále nás informoval o práci ve fi r-
mě ing. Ivan Beseda, vedoucí úseku 
technologie a jakosti. Středně napě-
ťové výrobky se dodávají do celé Ev-
ropy. Zavedením nových materiálů 
ve výrobě se zvýšil výkon výrobních 
linek o 20 %. Nový provoz pro spe-
ciální výrobu začal od 1. 7. 2008. 
V letošním roce pracuje v továrně 
325 zaměstnanců, v roce 2009 za-
městnanost poklesne. Odbory a ve-
dení závodu se dohodly, že setkání 

Kablovka na své důchodce nezapomíná
s důchodci bude i v příštím roce.

V dalším vystoupení hostů podě-
koval starosta města ing. František 
Bradáč vedení podniku za dar, kte-
rý dostalo město při oslavách 600 
let výročí města. Dále nás seznámil 
s provozem záchranné služby. Od 
ledna 2009 se začne s budováním 
protihlukové stěny na dálnici. Opra-
va spořitelny je ukončena, některé 
odbory MěÚ budou přestěhovány 
v únoru. S přáním pevného zdraví 
do dalších let se s námi pan starosta 
rozloučil. Tím byla ofi ciální část 
setkání skončena. Potom nám byl 
promítnut fi lm – dokument o mlýně 
v Nesměři. Šlo o Řihákův mlýn, 
o životě v něm během celého roku. 
Začalo to mletím obilí, řezáním 
klád na pile, pokračovalo životem 
ve mlýně, např. návštěvou komi-
níka, pečením chleba, vybíráním 
brambor, draním peří, zabíjačkou, 
honem na zajíce, krmením zvěře 
v zimě, Vánocemi, pečením cuk-
roví, masopustem – maškarami, 
pohřbem v Tasově, zimou na řece, 
zimní krajinou. Byl to opravdu 
poučný, dnes už nevídaný život 
obyčejných lidí na samotě u řeky.

To už se setkání blížilo ke konci. 
Následoval oběd a rozloučení s ka-
marády, které jsme některé celý 
rok neviděli.

Děkujeme vám, kablováci, za pro 
nás sváteční den, prožitý s vámi 
a za to, že jste nezapomněli na svoje 
starší spolupracovníky.

Miloš Vokoun

Silvestr a služba na záchrance – většinou tahle kombinace nic skvělého 
nevěstila. Ale často se stalo, že obavy z probdělé noci se ukázaly jako 
zbytečné – město a okolí sice bujaře slavilo, ale kromě několika znečiš-
těných chodníků a lehce nabouraných manželství (následky viz za devět 
měsíců…) se nic zvláštního nestalo. Anebo se staly příhody jakoby zapa-
dající do oné poslední – rozverné a veselé – noci. Alkohol tuto noc totiž 
často požívají i osoby jinak vážené, kterým je přes rok dovoleno neméně 
váženou polovičkou si maximálně přičichnout ke slovutné Francovce –, 
a když moc nezlobí, mohou si jí natřít koleno! Ne, nechci zde provádět 
proalkoholovou osvětu a ironizovat lidi nepožívavší…

Alkohol je ostatně drogou jednou z nejzáludnějších – spolu s nikotinem 
totiž patří k drogám veřejně a společensky tolerovaným a o to zajisté 
nebezpečnějším!

Příklad? Jeden nejmenovaný pan doktor, o kterém bylo známo, že mok-
rá čtvrť je jeho regionem, byl tak společensky unaven, že nebyl – byvše 
volán na návštěvu k pacientovi – schopen vystoupit ze sanitky. Řidič 
onoho sanitního vozu sdělil očekávající rodině v onom regionu proslulou 
větu: „Pan doktor dnes nemůže ordinovat, protože chytil nějakou infekci.“ 
Otec rodiny pokýval hlavou, jako že chápou, a že doufají, že zítra bude 
pan doktor již zdráv… Před mnoha a mnoha lety jsem měl taky tu čest 
zastupovat v onom odlehlém městečku ztraceném kdesi na horách. Or-
dinaci zahájila fešná sestřička tradičním – tááák, štamprličku na rozjezd, 
pane doktore… Kolega vedle, který zde ordinoval již několik let, bez 
štamprličky na rozjezd již ani frc… Naštěstí jsem byl tehdy včas odvelen 

Závist
Ne, nebudu psát o vesničce toho jména, ležící severozápadním směrem 

od Velkého Meziříčí. Chci se zmínit o nejrozšířenější vlastnosti českých 
lidí.

Teď by asi bylo namístě popsat hnutí mysli a ducha lidí v tomto stavu 
a vyslovit několik adekvátních výrazů. Objevil jsem však jen jeden: 
nepřejícnost. Na žádný další jsem nepřišel. Proto to nechávám na vás. 
Vždyť všichni dobře víte, o čem je řeč. Závidět lze cokoli. Nejčastěji 
jsou to hmotné věci jako bydlení, auto, chata, peníze, šperky, oblečení, 
dovolená a další.

Teď něco ze života. Kdysi mně jeden člověk vyprávěl, že za ním přišel 
soused s tím, že oni mu sice to jeho prase nezávidí, ale pokud neučiní co 
nejdříve nápravu, nahlásí vše na hygienickou stanici. Stalo se to na vesnici, 
kde i oni mohli chovat dobré domácí zvířectvo. Na to však byli příliš líní 
a byli schopni pouze závidět. Postupovali tedy v duchu rčení: Ne, nechci 
mít kozu, musel bych se o ni starat, ale sousedovi ať chcípne.

Vím, že vstupuji na tenký led, ale myslím, že pokud se před parlament-
ními volbami najde strana, která bude mít ve svém chudém předvolením 
programu pouze jediný bod, ale bude jím zavedení progresivní daně ze 
mzdy, tedy způsob, že lidé s vyššími příjmy budou mít procentuálně 
vyšší srážky ze mzdy nežli lidé s nižším příjmem, mají volby již předem 
vyhrané. Tak veliká je mezi lidmi závist, a tak hluboce je zakořeněná 
teorie rovnosti všech. Ano, přerozdělovat peníze! Na to lidé slyší. Dělá 
jim moc dobře, když ti snaživí a úspěšní budou potrestáni tím, že jim bude 
co nejvíce peněz odebráno a dostanou to ti „potřební“. Tedy ti, kteří třeba 
pracovat ani nechtějí, sedí celý den v hospodě, nadávají na poměry a až 
všichni pracující odpočívají, oni jdou krást.

Lidé hodně závidí podnikatelům a živnostníkům. Ne, oni jim nezávidí 
jejich pracovní nasazení ani riziko podnikání, ale až případný výsledek 
jejich práce. Oni se obvykle ptají: „Jak to, že on má a já ne? Kde na to 
bere?“ Jednomu takovému jsem odpověděl: „Tak to tedy nevím, ale za 
mnou si půjčit nepřišel.“ Ti lidé se ptají špatně. Měli by se spíše ptát: „Co 
jsem udělal já proto, abych se měl také?“ Měli by se naučit vážit si věcí, 
které mají, a ne příliš toužit po věcech, na které dosáhnout nemohou.

Nejvíce si však závidí lidé blízcí, a to ať ve vztahu příbuzenském, 
nebo místem bydliště.

Slyšel jsem také jeden až neuvěřitelný příběh. To prý jeden lenoch zá-
viděl druhému člověku jeho šikovnost a pracovitost. To však již snad ani 
není závist, ale jistý druh postižení, které žádá léčení. Takovým lidem se 
vyhněte.                                                                              František Sitta

Moh by bejt aneb Povídka silvestrovská
POVÍDKY ZE ZÁCHRANNÉ SLUŽBY LET DEVADESÁTÝCH

Tato organizace patří mezi za-
kládající v rámci České republiky. 
V posledních letech má registraci 
pro činnost v celém bývalém okrese 
Žďár nad Sázavou. Svoji činnost 
rozvíjí již dvacet osm let.

Úzce spolupracuje s odborem 
pro životní prostředí Městského 
úřadu ve Velkém Meziříčí, hlavně 
při ochraně genofondu v celém 
regionu, ale i při zajišťování vý-
znamných akcí v oblasti ochrany 
přírody a ekologie.

V roce 2008 byl uspořádán semi-
nář k mokřadům, seminář ke Světo-
vému dni vody, Vítání ptačího zpě-
vu za účasti občanů z celého kraje, 
Ekofórum u příležitosti Světového 
dne životního prostředí, spolupra-
covala při pořádání Dne zdraví 
v našem městě. Byl uspořádán 
celostátní Biojarmark, již jedenáctý 
ročník ve Žďáře nad Sázavou jako 
součást propagace ekologického 
zemědělství. Pokračují výzkumné 
práce v lokalitě Zátoky u Netína. 
Organizace spolupracuje se Středis-
kem ekologické výchovy Chaloup-
ky a jejím pracovištěm Ostrůvek 
ve Velkém Meziříčí. Ta se nejvíce 
projevila při zabezpečování akce 
ke Dni Země. Spolupracuje s ředi-
telstvím Chráněné krajinné oblasti 
ve Žďáře nad Sázavou, Střediskem 
pro ekologickou výchovu Veronica 
v Brně. Je členem Unie pro řeku 
Moravu. Spolupracuje s Českou 
ornitologickou společností.

Organizace zabezpečuje běžnou 
ochranářskou činnost, upozorňuje 
na nedostatky v přírodě, černé 
skládky, členové zabezpečují pozo-
rování v přírodě a jejich výsledky 
pak předávají na Ústřední výkon-
nou radu ČSOP.

Jsme zapojeni do činnosti v rám-
ci Zdravého města Velké Meziříčí 
a Agendy 21. Zapojuje se do práce 
Komise pro životní prostředí Rady 
města Velkého Meziříčí.

Velmi dobře se vydařilo Ekofó-
rum, kde se občané mohli vyjádřit 

k ekologickým i ochranářským 
otázkám ve městě i v okolí, podařila 
se výstava ke Dni Země ve foye 
městského úřadu, která měla velkou 
návštěvnost.

V roce 2009 se připravuje prodej-
ní výstava ekologických potravin 
v poliklinice v Jihlavě, další vý-
stava ke Světovému dni mokřadů 
a Světovému dni vody, bude znovu 
instalována výstava ke Dni Země, 
bude zabezpečeno Ekofórum, bu-
dou pokračovat průzkumné práce 
v oblasti „Zátok“ u Netína.

Nadále budeme spolupracovat 
s ekologickým centrem Chaloupky 
i s jeho pracovištěm Ostrůvkem 
ve Velkém Meziříčí a regionálním 
zastoupením Pro-Bio v Jihlavě. Na 
podzim 5. října 2009 je připravován 
12. ročník Biojarmarku ve Žďáře 
nad Sázavou. Budeme dále spolu-
pracovat s městským úřadem, za-
pojovat se do práce s koordinačním 
uskupením v Jihlavě. Při této bilan-
ci na konci roku musíme poděkovat 
všem, kteří s námi spolupracovali 
a podíleli se při zajišťování naší 
činnosti.

V prvé řadě je to městský úřad 
ve Velkém Meziříčí a po mediální 
stránce a propagaci týdeník Vel-
komeziříčsko a deník Vysočina. 
Tato rozsáhlá činnost nemůže být 
zabezpečována bez našich spon-
zorů. Jsou to podniky Autocolor, 
Dřevostyl Vyhlídal, Agados s. r. o., 
Zahradnictví Flouma, Energetické 
strojírny, Gremis, Enviro, Horácké 
autodružstvo, Aqueko, Optika Otto 
Němec, Papírny Vysočina, Sowex, 
Motocykly Malec-Jahoda. Všem 
našim příznivcům přejeme v novém 
roce 2009 mnoho úspěchů v jejich 
práci, hodně zdraví a životní poho-
dy. Těšíme se na další spolupráci 
se všemi, kteří mají přírodu rádi, 
zvláště s mládeží, občany, i se 
všemi našimi příznivci, kterým za 
jejich činnost upřímně děkujeme.

PhDr. Arne Němec,
předseda ZO ČSOP Velké Meziříčí

Základní organizace Českého svazu 
ochránců přírody v roce 2008

jinam… Ale lidi zde byli vděční… Vzpomínám, jak jsem jednou dorazil 
do ordinace asi s dvouhodinovým zpožděním – sanita značky Škoda 1203 
uvízla cestou do onoho městečka ve sněhu a já jsem musel tlačit a tlačit… 
Coby měšťák jsem čekal silně napruženou atmosféru – lidé z hor však 
chápavě na mou omluvu pokývali hlavou a pronesli neméně chápavou 
větu – ale to nevadí, pane doktore, my jsme rádi, že vůbec někdo přijel… 
a bylo to. Tak nevím, co by se stalo již tehdy ve městě – inzultován bych 
jistě nebyl, ale veleben též ne!

Ale vraťme se k tématu! Bylo k ránu novoročnímu, za námi byl je-
den – jistě úspěšný – rok a neméně úspěšná silvestrovská noc. Již již to 
vypadalo, že bude klid, ale najednou výjezd! Volá policie – venku leží 
postava, moc nemluví a mají obavy, zda není zraněná. Na místě jsme byli 
rychle – chlapík se válel ve sněhu na okraji silnice a byl zjevně zraněný – 
alkoholem. Po vyšetření jsme zjistili, že skutečně potřebuje hlavně teplo 
domova. Pán vypadal jinak poměrně důstojně – tedy skoro. Kvalitní sako 
bylo lehce znečištěné zvratky, hlínou a sněhem, polobotky taky již nebyly 
jen černé a účes též již nebyl zcela dokonalý.

S pánem se však dalo komunikovat, nikomu se na záchytku jet nechtělo, 
a tak jsme považovali za veliký úspěch, že asi po deseti minutách cíleného 
vyšetřování jsme z milého pána inženýrka (na titul byl náležitě hrdý) do-
stali, jak se jmenuje a kde asi bydlí – tím si však nebyl zcela jist; doklady 
milý pán u sebe neměl žádné. Po onom nejistém sdělení adresy našemu 

řidiči již nebylo zatěžko najít místo údajného rodinného hnízda našeho 
znaveného pána. Mužskýho jsme vystrčili ze sanitky, sestra s řidičem jej 
s poměrně velkým úsilím drželi v poloze vertikální a já jsem zazvonil na 
zvonek u branky malého rodinného domku.

Obavy našeho chráněnce ze sdělení adresy se ukázaly vzápětí jako 
opodstatněné.

Po zazvonění po dramatické pauze se v setmělé budově ozval nějaký 
hluk, nevěštící nic dobrého – v okně se odhrnul závěs, okno se otevřelo 
a vykoukla zjevně ne dobře rozpoložená ženština. Vycítili jsme problém.

„Jste paní Nováková?“ pípnul jsem. „No jsem a co má být?!“ dostalo 
se mi rozladěné odpovědi. „Prosím vás, máme tady pana Nováka, je to 
váš manžel, ne?“

Dramatická pauza – postava se plně vyklonila z okna, měli jsme strach, 
že vypadne – i když okno bylo v přízemí, asi by nám zase přibyla práce. 
Dáma se dlouze a úporně koukala směrem k vrávorající postavě a pak 
pronesla památečnou větu: „Moh by bejt, a oč de?!“ Na víc jsme nečekali! 
Milého pána jsme opřeli o vrátka, rychle zapadli do auta, řidič dupl na plyn 
a epizodu jsme měli za sebou. Na rozdíl od milého pana inženýra, který asi 
do smrti nezapomene, jak se má chovat vážený občan našeho města…

A co z toho všeho plyne?!
Pijte, určitě malinko pijte – statisticky se umírnění pijáci doží-

vají nejdelšího věku, abstinenti jsou až za nimi! Ale pijte opatrně 
a pijte s mírou – nezapomeňte, že většina z nás má doma svou paní 
Novákovou! A noci jsou již velmi chladné…                                  -K-

Rok 2009 – Mezinárodní astronomický rok
Tento rok vyhlásilo UNESCO jako Mezinárodní astronomický rok. 

V něm se předpokládá zvýšená aktivita výzkumu na všech hvězdárnách 
a ostatních výzkumných zařízení na celém světě. V Evropě bude tento 
rok ofi ciálně vyhlášen v Praze 7. ledna 2009. Celoevropský bude vyhlášen 
v České republice, neboť naše republika nyní předsedá Evropské unii. 
Mottem dalšího výzkumu je zevrubný výzkum Slunce, což je základní 
energetický i životní zdroj energie na naší planetě. Zájem o astronomii 
vzrostl i v našem městě v období padesátých let, kdy začaly létat tehdejší 
sovětské družice do vesmíru. Následně pak i v šedesátých letech po letu 
majora Gagarina. V řadě měst naší republiky vznikly nové hvězdárny, 
např. v Praze na Petříně, v Brně i v Teplicích doznaly velkých změn. Na 
světovou úroveň se dostala hvězdárna na jihočeské Kleti, nově byla vyba-
vena hvězdárna v Ondřejově. I v našem městě byli zájemci o tuto činnost, 
o tato pozorování. Nebylo jich však mnoho a navíc došlo v této době 
k jinému státoprávnímu uspořádání, takže se nedalo ať již z politických či 
ekonomických důvodů prakticky nic podniknout. Pokud je o tuto činnost, 
tato pozorování i v našem městě zájem, je to zvláště Astronomický rok, 
který by měl tyto zájemce podnítit a sjednotit. Postupně by se cesta našla. 
Tyto zájemce bude zatím sdružovat Základní organizace Českého svazu 
ochránců přírody ve Velkém Meziříčí, kde se mohou přihlásit. Adresa je 
Zahradní 9, Velké Meziříčí.                                        PhDr. Arne Němec

Děti z pavlínovské školičky 
pozdravily v pátek 19. 12. 2008 
občany z Domova seniorů ve Vel-
kém Meziříčí.

Byl to čin prospěšný oběma 
stranám – staroušci se potěšili 
pohledem na mládí, př ítomné 
sestřičky hodnotily naší vánoční 
besídku velice dobře – prý nejlep-
ší, co letos viděly. To nás zahřálo 
u srdíčka a byla to nejlepší odměna 
i pro naše děti. 

Dost je zarazil pohled na staré 
a nemocné lidi, ještě nikdy se 
s nimi takto nesetkaly. Jejich 

Děti potěšily obyvatele Domova seniorů

dotazy – viděla jste, jak ta paní 
byla hubená a vrásčitá? A proč 
neslyší, a nebo jen málo? Hodně 
otázek jsme pak cestou do školy 
musely zodpovědět, ale určitě pro 
dobro věci. Děti si uvědomily, že 
i ony jednou zestárnou a taky bu-
dou mít radost, když se jim mladí 
budou věnovat.

Chtěla bych touto cestou poděko-
vat paní učitelce Vávrové i Báčové 
za pěkně připravenou besídku a ne-
lehkou prácí s jejím nácvikem.

Mgr. Marie Gregorová,
ředitelka školy 
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volejte 604 157 827.

oceňování nemovitostí a projekty staveb

přeje všem svým současným i budoucím klientům
a přátelům mnoho zdraví a úspěchů do roku 2009.
Ing. Zdeněk Ambrož – autorizovaný inženýr a soudní znalec

Příjem inzerce
Inzerci přijímáme v pracovní dny od 8 do 15.30 hodin.

Uzávěrka inzertní strany vždy v pátek ve 14 hodin.
www.vel ko me zi ricsko.cz, e-mail: vel ko me zi ricsko@vel ko me zi ricsko.cz

Telefon: 566 524 649

Zubní pohotovost
10. 1. MUDr. Olga Semerádová,
 Palachova 35, Žďár nad Sázavou
11. 1. MUDr. Magdalena Fillová,
 Poříčí 11, Velké Meziříčí
Před vyhledáním stomatologické pohotovosti
je nutné telefonicky ověřit, zda nebyly služby
prohozeny.
                                  Zdroj: www.i-zdarsko.cz

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

renovujeme interiérové dveře 
plastovými foliemi

rychlé a čisté řešení
původní jádro dveří zůstává

zachováno
široký výběr typů provedení

dveří
zavolejte nám, zašleme prospekt 

a ceník

(vhodné jako přivýdělek).
Tel.: 777 801 724.

5 druhů: smrkové
 bukové
 kůrové
 rašelinové
 z technického konopí
Cena od 39 Kč/10 kg
Doprava do 20 km zdarma!!!
Tel.: 728 476 241
 774 321 329
www.jamir.estranky.cz

Jak zhubnout
vánoční kila?
www.hubnete.cz/power

Prodám
■ Z důvodu pobytu v zahraničí 
prodávám rok starý počítač 
i s monitorem. Vše v záruce. Vhod-
ný pro sledování fi lmů i her. Pro-
cesor AMD A64 X2 4000+, HDD 
80 GB, 2GB RAM, 19 palcový 
monitor ADI P900, čtečka i vypalo-
vačka CD, DVD, grafi cká karta Ga-
inward Geforce 8500 GT, televizní 
karta, optická myš, nové repro, 

ofi ciální OS Windows a MS Offi ce, 
cena 9.500 Kč. Na požádání před-
vedu. Kontakty 604 849 814 nebo 
e-mail petr.cejka@kamarad.cz.
■ Ford Galaxy 1,9 TDI, 95 kW 
(131 PS), r. v. 1/04, 6 rychl., kouřová 
skla, vyhřív. sedačky, závěs, 2 sady 
kol na ráfkách, stříbrná metalíza, 
ABS, klimatizace, střešní držák, 
centrál, mlhovky, 4× airbag, park. 
systém, vyhřívané čelní sklo, cena 
252.000 Kč. Tel.: 737 288 632.
■ Izolační vatu Isover Domo, 
tl. 16 cm, CD a UD profi ly, cena 

dohodou. Telefon: 737 137 288.
■ Škoda Fabie I orig. Al kola 
s pneu letní 185/60/14, kola nepo-
škozena, pneu dobré, cena 5.600 Kč. 
Tel.: 777 182 760.
■  Fasádní zateplovací vatu 
Rockwool Fasrock 4 cm, tloušťka 
60×100 cm, cena za 1 m2 180 Kč. 
Zateplovací vatu na střechu mezi 
krokve Nobasil, 6 cm tloušťka, 
cena za 1 m2 50 Kč. Fasádní poly-
styren 1 a 2 cm tloušťka. Telefon: 
606 821 055.
■ Broušené příčkovky GIMA, 
možno lepit i vázat maltou. Roz. 
37,5×25×11,5 cm, 7 palet, à 80 ks. 
Lepidlo v ceně. Cena 20 Kč/ks. Tel.: 
737 139 503, 732 787 053.
■ Štěňátka yorkšírského teriéra, 
bez PP, odčervená, očkovaná, cena 
dohodou. Hodí se k dětem, rychle 
se učí, jsou nádherná. Odběr mož-
ný ihned. Možnost je vidět. Tel.: 
731 274 618.
■ Škodu Felicii, dovoz NL, 1.3 
benzín, bez koroze, na díly, přestav-
bu atd. Možné i platné české dokla-
dy z jiného auta. Cena 25.000 Kč. 
Tel.: 723 059 704.
■ R Megan, Clio, Thalia, Kan-
goo 4 ks zimní obutá kola s pneu 
175/65/14 kumho – dobrý stav, cena 
3.000 Kč. Na R Twingo 4 ks ráfků 
za 1.000 Kč. Tel.: 777 182 760.
■ Daewoo Lanos 1,5 po GO 
motoru, dobrý stav, zimní pneu, 
střešní nosič, nosiče na kola. R. v. 
1999. Cena do 45.000 Kč. Tel.: 
724 133 314.
■ Brambory výborné chuti, na 
uskladnění, 5 Kč/kg, možnost 
dovozu od 25 kg. Tel. od 16 do 18 
hodin 733 530 355.
■ Starší plynový kotel Viad-
rus G 25. Cena 4.000 Kč. Tel.: 
608 401 132.
■ Rozkládací přenosnou postýl-
ku Apollo – závěsné lůžko, přeba-
lovací pult, vibrace, světlo, melodie. 
Tel.: 606 738 265.
■ Funkční plynový kotel Mora. 
Levně. Tel.: 602 482 437.
■ Autozahrádku s nosičem na 
kolo na Fiat Punto – novější model 
(r. 2000) + elektronová kola – na 
letních pneu. Cena dohodou. Info 
na tel. č. 603 879 581.
■ Samostatnou pračku s nahří-
váním a ždímačku zn. Romo. Ne-
rez vana a buben. Cena 500 Kč/ks. 
Tel.: 723 128 907.
■ Fiat Punto 1,1, rok 1996, modrý, 
najeto 121 000 km, zimní i letní 
kola, za 39 tis. Kč, bicí profi  Ya-
maha Tour C, z javoru, nová, bez 
mechaniky, byla jen vystavena, 
za 19.500 Kč. Tel.: 739 022 072. 
Koupím
■ Na soustruh 4paknové sklí-
čidlo. Průměr 100 –160. Tel.: 
566 524 006.
■ Zetor Super 50. I bez SPZ. 
V pojízdném stavu. Telefon: 
608 277 928.
■ Velmi dobře zaplatím věci po 
německé armádě, pocházející 
z bývalé Bekovky. Boty kožené 
a kombinované s plátnem, s čelním 
i bočním šněrováním – vysoké, 
plátěné kalhoty, blůzy, čepice, 
košile, kabáty barvy pískové, ze-
lené a modré, dále koupím vaťáky, 
maskáče, letecké boty, kombinézy, 
kalhoty, blůzy s beranem, kukly, 
opasky, přezky, nášivky, odznaky, 
vyznamenání, helmy (i korkové), 
dýky, vysouvací nože, patrontašky, 
zbytky látek, knofl íky. Nabídněte 

i maličkosti, vše i silně poškozené. 
Nabídka platí stále, děkuji. Vladi-
mír Kubát, Družstevní 41, VM. Tel.: 
723 531 154 – možno volat kdykoliv.
■ Řády, medaile, vyznamenání, 
staré odznaky, mince, bankovky, 
staré zbraně, pušky, pistole, šav-
le, kordy, dýky, vysouvací nože 
i neúplné. Děkuji za zavolání. Tel.: 
723 531 154.
Nemovitosti
■ Prodám cihlový byt v OV 3+1 
nebo vyměním za 1+1 ve Velkém 
Meziříčí nebo Velké Bíteši. Tel.: 
604 320 136.
■ Prodám novostavbu v Lavič-
kách u Velkého Meziříčí. Tel.: 
568 420 414.
Pronájem
■ Pronajmu nezař í zený byt 
3+1 ve Velkém Meziř íčí. Tel.: 
777 824 822.
■ Hledáme pronájem 2+1 nebo 
3+1 od 07 do 11/2009 ve Velkém 
Meziříčí. Jsme čtyřčlenná rodina, 
2 děti na ZŠ. Nabídky prosím přes 
SMS na 723 107 272.
■ Pronajmu garsonku na ulici 
Družstevní 1347, Velké Meziříčí, 
v pěkném prost ředí. Možnost 
pronájmu i s garáží. Cena do-
hodou. K pronájmu ihned. Tel.: 
721 223 709.
■ Matka s 10letou dcerou hledá 
podnájem ve Velkém Meziříčí 
a blízkém okolí. Spěchá. Tel.: 
733 529 236.
■ Pronajmu pokoj v bytě 3+1. 
Nezařízen. Volejte po 15. hodině. 
Tel.: 605 821 284.
■  P r o n á j e m  v  r o d i n n é m 
domě, pokoj pro dvě osoby. Tel.: 
604 419 483.
■ Bezdětný pár hledá podná-
jem 1+1, 1+2 i starších lidí v RD. 
Výpomoc v domácnosti, při opra-
vách apod. Křižanov a okolí. Tel.: 
721 037 202.
■  H le d ám pronájem by t u 
2+1 ve Velkém Meziř íčí. Tel.: 
775 310 730.
■ Hledám pronájem garáže v lo-
kalitě Nad Gymnáziem za příznivou 
cenu. Spěchá. Tel.: 737 961 919.
■ Nabízím ubytování ve dvou-
lůžkových pokojích, vybavená 
kuchyně včetně nádobí, koupelna, 
WC – společné. Mob: 723 531 154.
■ Pronajmu dlouhodobě od 1. 2. 
2009 slunný byt 3+1 na ul. Bezdě-
kov ve VM. Byt je po rekonstrukci 
s vlast. plyn. topením. Zájemci  tel. 
737 281 391.
■ Pronajmu garáž na ulici Bezru-
čova. Tel.: 602 728 063.
■ Hledáme pronájem bytu ve VM 
2+1 nebo 3+1 do 8.000 Kč včetně 
inkasa. Tel.: 774 537 481.
Různé
■ Muž 33–170–75 hledá dívku 
do 35 let, pro trvalý vztah, plný 
lásky a vzájemné důvěry. Na dívčí 
postavě mi tolik nezáleží, ale na 
tom, aby byla hodná a věrná. 2 děti 
nejsou překážkou. Zn. Důvěra. Tel.: 
773 925 243.
■  Na uč í m  n ěm č i n u .  Te l . : 
737 439 784.
■ Svobodný, bezdětný, 34/186 
pracující nekuřák hledá hodnou, 
svobodnou, bezdětnou dívku do 
33 let pro společný život. Tel.: 
731 855 665.

Žaluzie,
sítě, rolety,
čalounění dveří.
Caha, tel.: 602 950 763.

NAY Elektrodom chce odstartovat
novou éru přístupu k zákazníkovi

NAY Elektrodom – nejznámější a největší obchodní řetězec v oblasti 
spotřební elektroniky na Slovensku, jehož roční obrat dosáhl v roce 
2007 6,1 miliardy Sk, přichází na český trh s odlišnou fi lozofi í prodeje 
zboží. Od 5. 12. 2008 si mohou třebíčští zákazníci ověřit, zdali jim nově 
otevřená prodejna nabídne slibované výhody, které prý nenajdou u kon-
kurence. Nosnou fi lozofi í společnosti je totiž krédo – Vše podřizujeme 
zákazníkově spokojenosti, a proto se tak odlišujeme.

Prvním rozdílem viditelným na první pohled je šíře sortimentu. Širo-
ká škála sortimentu je totiž podle zákazníků nejdůležitějším kritériem 
výběru místa nákupu. Podle průzkumu agentury United Consultants 
najdou zákazníci v prodejně ve srovnání s konkurencí téměř dvakrát 
větší výběr zboží. V nabídce černé, bílé a kancelářské techniky fi guruje 
veškerý sortiment, takříkajíc od A po Z.

Druhým zásadním rozdílem je uspořádání prodejny. „Naše koncepce 
uspořádání prodejny je velmi odlišná, protože respektuje zákazníkovy 
potřeby. Vše je logicky a přehledně seřazené, prostory jsou prosvětlené, 
čisté a bez zbytečného hluku. Nesnažíme se, aby byl zákazník nucen 
projít celou prodejnou dlouhými labyrinty regálů jen kvůli nákupu 
jediné věci. Naopak, když vejde k nám, může ihned zamířit do libovolné 
sekce,“ uvedl Emil Huraj, ředitel marketingu.

„Dalším významným rozdílem je personál. V prodejně totiž nena-
jdete klasické prodavače. Nechceme, aby zákazník jen nakoupil, ale 
aby nakoupil dobře a byl spokojený. Proto máme místo prodavačů 
poradce. Jsou neustále školeni, aby na jedné straně dokonale rozuměli 
novým technologiím a produktům, které prodávají, a na druhé straně 
aby uměli vyslechnout zákazníka a vybrali mu ne ten nejlepší produkt 
jako takový, ale nejlepší produkt z hlediska jeho potřeby. Jde nám o to, 
aby zákazník neudělal jen jeden dobrý nákup, ale mnoho dobrých, aby 
se k nám vracel,“ dodal Huraj.

S tím souvisí i existence NAY Extra klubu, který má například na 
Slovensku téměř půl milionu členů. Členem se může stát každý. Stačí, 
když si zákazník jednou koupí zboží v hodnotě nad pět tisíc korun, vy-
plní klubovou přihlášku, a pak jej už čekají samé výhody. Po obdržení 
klubové karty může čerpat slevy ve výši 3, 5, či 7 % (podle dosažené 
věrnostní úrovně), a to z každého nákupu a opakovaně. Zákazník si dále 
může aktivovat platební funkci této klubové karty, která pak funguje 
v kterékoliv prodejně jako každá jiná platební karta. Pokud takto akti-
vovanou kartou zaplatí zboží v prodejně NAY Elektrodom, získává další 
3% slevu. Celkově lze tedy dosáhnout slev ve výši 6, 8 nebo dokonce 
10 % při každém nákupu. Přitom členové klubu neplatí žádné členské 
poplatky a z členství nevyplývají žádné další povinnosti.

NAY Elektrodom se liší nejen v sortimentu zboží, ale v množství 
poskytovaných služeb. Přitom všechny služby jsou bez skrytých „ale“. 
Například garance nejnižší ceny platí i pro akční nabídky konkurence 
a prodejna nehledá důvody, proč rozdíl nevyplatit. „Chceme prostě 
garantovat nejnižší cenu, tak není důvod se vymlouvat. To se týká 
i reklamačních služeb. Pokud zákazník do 14 dnů od nákupu zjistí, 
že zboží má vadu, jednoduše je vrátí. Zboží mu okamžitě vyměníme 
anebo mu vrátíme zpět peníze – bez jakéhokoliv dohadování. My se tak 
snažíme na sebe za zákazníka přebírat všechny další problémy s re-
klamací spojené,“ uvedl Huraj. Na otázku, jaké má NAY Elektrodom 
fi nanční zázemí, ředitel marketingu Emil Huraj uvedl: „Už v roce 2005 
vstoupil do společnosti NAY Elektrodom americko-polský investiční 
fond, který je spravovaný společností Enterprise Investors. Enterprise 
Investors je největším správcem fondu rozvojového kapitálu ve střední 
a východní Evropě. Od roku 1990 spravuje fondy ve výši přesahující 
1,1 miliardy USD.

Tyto fondy investovaly 955 milionů USD do 100 společností působí-
cích v Polsku, České republice, Rumunsku,Bulharsku a na Slovensku. 
Vstup Enterprise Investors do NAY umožňuje společnosti rychlý růst 
a další rozšiřování obchodní sítě NAY Elektrodom nejen na Slovensku, 
ale i v ostatních zemích střední Evropy. Výsledky expanze pak pociťuje 
i koncový zákazník. Vzhledem k naší síle a velkým objemům nákupů 
dokážeme zákazníkovi nabídnout zboží často za nižší ceny, než naleznou 
u konkurence.“

Roman Šenkýř -pi-Nově otevřené Oblastní ředitelství
od 1. 1. 2009

Provozní doba: 
Pondělí: 8.00–12.00 13.00–17.00
Úterý: 8.00–14.00
Středa: 8.00–12.00 13.00–17.00
Čtvrtek: 8.00–14.00
Pátek: 8.00–14.00

Kontakt: 
Oblastní ředitel Pavel Munduch
Mlýnská 1212/6,
594 01 Velké Meziříčí
Tel.: 777 617 675,
PMunduch@obchod.rsts.cz

Hledáme
pracovníky
na pozici
výhradní
reprezentant.

Poradenství v oborech:
stavební spoření, úvěry, hypotéky, penzijní připojištění, 
majetkové a životní pojištění.

Marie Požárová
lektorka
– výuka v dopoledních ho-
dinách
(možnost výuky v místě byd-
liště)

Termín výuky: dle dohody

Info: 605 519 323

RESTAURACE KŘIŽANOV
přijme do pracovního poměru

kuchařku
(vyučení v oboru není podmínkou),
servírku nebo číšníka.

Nástup možný ihned.

Tel.: 724 137 214, 566 543 435.

Zednické a stavební 
práce – přes zim. období

hledá menší fi rma.
Provádíme: omítky, podla-

hy, obklady, dlažby betonáže 
apod. uvnitř RD

Tel.: 732 846 836.

Ordinační hodiny LSPP se mění
Od 1. ledna 2009 je provozována Lékařská služba první pomoci (LSPP) 

ve Velkém Meziříčí jen o sobotách, nedělích a svátcích ve stávajících 
prostorách (budova Záchranné služby, Nad Gymnáziem 17, vchod z Če-
chovy ulice), a to v rozšířené ordinační době od 9 do 17 hodin. Ve všední 
dny a v ostatní hodiny je tato služba zajišťována nemocnicemi kraje 
v jejich budovách. Lékařská služba první pomoci v pracovních dnech: 
17.00–22.00, víkendy a svátky: 9.00–22.00 dospělí, 8.00–21.00 děti 
a dorost, mimo pracovní dobu pohotovosti jsou pacientům k dispozici 
nemocniční ambulance krajských nemocnic.

Telefon na Lékařskou službu první pomoci ve Velkém Meziříčí: 
566 523 971 (jen v jejich ordinačních hodinách). Pohotovost zůstává 
nadále nevýjezdová.

V případě ohrožení života volejte Zdravotnickou záchrannou službu 
kraje Vysočina – tel. 155 –, která je nepřetržitá!!!

Za POHOTOVOST s. r. o.
dr. Jiří Kaše, dr. Helena Sedmidubská, jednatelé

Volejte 739 085 746.
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Přeji vám zdraví, 
odhodlání i naději

(Pokračování ze strany 1.)
V první polovině února tam bu-

dou přestěhovány agendy dopravy, 
občanských průkazů a pasů. V době 
stěhování bude nutné krátkodobě 
přerušit činnost těchto agend. 
Přesný termín stěhování bude včas 
oznámen. Věřím, že zrekonstruo-
vané prostory poskytnou výrazně 
lepší podmínky jak pro pracovníky 
úřadu, tak pro ty, kdo budou služeb 
těchto agend využívat. 

Pro zvýšení bezpečnosti chodců 
na přechodech bylo několik přecho-
dů nově osvětleno. V tom chceme 
pokračovat i v roce 2009 a lépe 
osvětlit i některé další přechody. 

Krajem Vysočina byl opraven 
povrch na části komunikace II/602 
– hlavní průjezdové komunikace 
městem. I přes problémy v dopravě, 
které tato oprava ve městě působila, 
je dobře, že byla provedena a nyní si 
můžeme užívat kvalitního povrchu 
vozovky. 

Další problémy s dopravou způ-
sobila oprava povrchu dálnice, kdy 
dlouhé kolony vozidel vyhýbající se 
dopravnímu omezení zcela ucpáva-
ly ulice města. 

Podle předběžných informací 
z Ředitelství silnic a dálnic, při-
pravují se práce na D1 v blízkosti 
města Velké Meziříčí i v roce 2009. 
Jednak to má být výstavba dlouho 
očekávané protihlukové stěny 
a dále ještě oprava dálničního nad-
jezdu u Dolních Radslavic. To by 
mohlo v případě omezení provozu 
opět způsobit dopravní problémy 
ve městě. Tím se zabývala v závěru 
minulého roku i bezpečnostní rada 
města s cílem nalézt vhodná opat-

ření k tomu, aby nebyla ohrožena 
bezpečnost obyvatel.

Ve druhé polovině roku 2009 
se předpokládá zahájení další vý-
znamné stavby ve městě – nového 
objektu domova pro seniory. Posta-
ven bude v sídlišti Čechovy sady 
vedle domu s pečovatelskou služ-
bou. Stavba by měla trvat přibližně 
2 roky a investorem bude Kraj Vy-
sočina, který je také zřizovatelem 
stávajícího domova pro seniory.

V posledních měsících a týdnech 
jsme zahrnováni informacemi 
o globální fi nanční a hospodářské 
krizi, často s protichůdnými pro-
gnózami různých odborníků. To 
vše v nás vyvolává neklid, strach 
a obavy z budoucnosti. Myslím 
si, že je třeba především zacho-
vat „chladnou hlavu“ a neztrácet 
naději. Vždyť různé hospodářské 
výkyvy v minulosti vždycky byly 
a zřejmě i budou. Rozvinutá prů-
myslová infrastruktura města nás 
opravňuje k tomu, abychom  do 
budoucna hleděli s nadějí.  Na 
druhou stranu by neškodilo při-
stupovat i s jistou dávkou pokory 
k různým vymoženostem moderní 
společnosti, které jsme si zvykli 
přijímat jako něco samozřejmého 
a přirozeného. I letošní 20. výročí 
„sametové revoluce“ nám může 
připomenout, že to není tak dávno, 
kdy tomu tak nebylo.

Vážení spoluobčané.
Přeji vám do nadcházejícího 

roku 2009 pevné zdraví, odhodlání 
i naději a umění radovat se i z ma-
ličkostí života všedních dnů.

Ing. František Bradáč,
starosta města

Když před jedenácti lety několik 
nadšenců z obce Jívoví uspořádalo 
Novoroční výstup na kopec Holý 
vrch, jistě nikdo z nich netušil, 
jakou tato akce bude mít odezvu 
nejen mezi občany Jívoví, ale i sou-
sedních vesnic. Důkazem toho je, 
že každý rok se zvyšuje počet lidí, 
kteří se tohoto výstupu zúčastní. 
Letos se sešel rekordní počet, a to 
288 občanů všech věkových kate-
gorií. Překvapením byl počet lidí 
z Dobré Vody s 95 občany. Málem 
tak připravil o prvenství Jívoví 

s 99 občany. Z obce Bory vyšlo 
66, Vídně 15 a Radenic 14 obča-
nů. Počasí nenabídlo ten krásný 
výhled do okolí, ale odměnou pro 
všechny byl pocit, že něco udělali 
pro své zdraví a mohli si připít se 
známými a přáteli. Na závěr si 
všichni pochutnali na výborné po-
lévce, kterou pro účastníky výstupu 
letos připravila obec Bory. Z této 
akce tak vznikla tradice, která jak 
všichni doufají, bude zachována do 
příštích let.

Text a foto: SDH Jívoví

Hořela střecha domu
V neděli 4. ledna byl po 18. hodině na krajské operační a informační 

středisko Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina ohlášen požár 
střechy rodinného domu v Osové Bítýšce. Na místo události vyjely čtyři 
jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů.

Při příjezdu hasičů na místo události byla střecha zachvácena plameny. 
Majitelka domu stihla opustit dům ještě před příjezdem hasičů. Ti na 
likvidaci požáru nasadili tři vodní proudy a střešní konstrukci začali 
postupně rozebírat. Vlivem nízkých teplot probíhal celý zásah pro hasiče 
ve ztížených podmínkách. 

Na místě byla ponechána místní jednotka dobrovolných hasičů, která 
prováděla dohled nad požářištěm do ranních hodin. Při požáru a zásahu 
nebyl nikdo zraněn. Plameny napáchaly škodu ve výši 500.000 Kč. Pří-
činou požáru byl zazděný trám v komíně.

Na místě události zasahovaly jednotky profesionálních hasičů ze stanic 
Velká Bíteš a Velké Meziříčí a jednotky dobrovolných hasičů z Velké 
Bíteše a Osové Bítýšky.     

 Text a foto: Petra Musilová, tisková mluvčí HZS kraje Vysočina

Tradiční novoroční výstup

Když ztemnělým Měřínem za-
zněly tóny známých i neznámých 
koled, bylo vidět dojemné zachvění 
a slzu v oku nejednoho návštěvníka. 
Diváci, kteří na Štědrý den dvakrát 
zaplnili náměstí a zhlédli vystou-
pení Rybníkářů a přátel, museli 
odcházet domů spokojeni. Mnozí 
z nich nevěřili, že hudební a herecké 
vystoupení není dílem profesionálů, 
nýbrž měřínských nadšenců. Ob-
rovská návštěvnost, díky pětileté 
tradici spokojených diváků, zařadila 
tuto akci bezpochyby mezi jednu 
z největších svého druhu v kraji.

Kulisy proměnily náměstí v ne-
zapomenutelné přírodní divadlo. 
Muzikanti zahráli na strunu srdce 
posluchačů v každém věku. Do-
kreslovali biblické příběhy, které 
zatím ostatní na velkém pódiu 
uprostřed Měřína odehrávali. Jak 
zde bývá zvykem, Josef přivedl 
Marii do Betléma na oslíku a tři 
králové přišli s celou družinou 
včetně velblouda. Dále zde ze zví-
řecí říše byli k vidění ovce a beran, 
kozičky a kůň.

Vrcholem večerního předsta-
vení byl přílet anděla na náměstí. 

„Museli jsme věrné diváky něčím 
překvapit. Nápad byl jednoduchý, 
s realizací jsme si ale skoro půl 
roku lámali hlavu. S bezpečností 
nám nakonec pomáhal horolezec 
Zdenek Stupka,“ řekl o nápadu 
s létajícím andělem Luboš Cejnek, 
jeden z pořadatelů.

V průběhu dvou představení se 
rozdalo 100 l svařeného vína, 50 
l čaje, 480 perníčků a 100 zlatých 
prasátek. Profesionální nazvučení 
bylo umožněno díky fi nanční pod-
poře místních fi rem.               -jpa-

Poděkování
za živý betlém

V Měříně se na Štědrý den udá-
lo něco, co v blízké budoucnosti 
bude těžké překonat. Skupina lidí 
se nadchla myšlenkou uspořádání 
co možná nejlepšího a největšího 
živého betlému. Neváhali a pro 
myšlenku obětovali více než 500 
hodin práce. Vždyť jen postavení 
nezvykle velkého pódia, budoucí 
betlémské jeskyně, a úprava ná-
městí trvala šestnácti lidem celé dva 
dny. Úsilí pořadatelů bylo náležitě 
oceněno hojnou návštěvností. 

Tímto bych chtěl poděkovat nejen 
účinkujícím, ale také všem, které 
nebylo na jevišti vidět, protože bez 
jejich pomoci by nebylo představení 
tak kouzelné. Dík patří také spon-
zorům, kteří přispěli na ozvučení 
měřínského náměstí. Celkem se 
na vystoupeních přímo podílelo 
55 lidí.

Největší poděkování však patří 
divákům, kteří přišli, a tím nám 
projevili uznání a motivovali nás do 
budoucna. Za všechny zúčastněné 
vám přeji do nového roku mnoho 
úspěchů v osobním i profesním 
životě.

Jaroslav Pazdera ml. 
za Rybníkáře a přátele

Létajícího anděla viděli v Měříně

V tradičním programu advent ních 
a vánočních akcí právě uplynulého 
roku nechyběl Tasovský vánoční 
koncert. Za sedm let, co jej Taso-
vští pořádají, má již několik svých 
vlastních tradic; jednou z nich je 
program před oběma vystoupeními, 
poprvé před sedmnáctou a podruhé 
před dvacátou hodinou, jak už je 
také v Tasově zvykem. Svařené 
vínko potěšilo a zahřálo zevnitř, 
oku polahodily umně zhotovené 
perníčky a svíčky, které si mnozí 
odnesli domů. Za rohem již na 
příchozí čekal betlém, malé i velké 
pobavily živé ovečky i vystoupení 
tasovského sboru a jejich vánoční 
koledy. Podmanivě působily hořící 
kmeny, z nichž v deštivém počasí 
sálalo teplo. 

Tasovský vánoční koncert má 
již své pevné místo v předvánoční 
nabídce. Tu využilo mnoho lidí, 
a i letos jich přišlo na dvě stovky. 
Večerem provedla moderátorka 
a zpěvačka Vendula Příhodová, 
která na úvod konstatovala: „Všech 
sedm koncertů má něco společného, 
a to je ta atmosféra, krásná a klid-
ná.“ Za klavírního doprovodu Olgy 
Komárkové či kytary Jaroslava 
Malého představila Př íhodová 
posluchačům nejrůznější muziká-

Sedmý ročník v duchu muzikálů

ly, např. West Side Story a píseň 
I am so pretty, Johanku z Arcu či 
Fantoma opery. Písní z muzikálu 
Chicago přiblížil Michal Kment 
posluchačům swing a do vánoční 
pohody sklouzl s melodií My way. 
Závěrečné vystoupení seskupení 
Akcent s africkou melodií Siyaham-
ba sál doslova nadchlo. 

Zákulisí koncertu tvořilo zhruba 
25 lidí a 14 dní příprav.

Jitka Kočí

Vystoupení skupiny Akcent rozhýbalo plný sál.              Foto: Jitka Kočí

Moderátorka Vendula Příhodová si 
zazpívala se svým hostem Michalem 
Kmentem.               Foto Jitka Kočí

Seniorům zpívaly Australanky
Obyvatelům několika domovů pro seniory či ústavů sociální péče 

zřizovaných krajem Vysočina přijel zpříjemnit loňskou předvánoční 
dobu pěvecký sbor až z Austrálie. Na třicet zpěvaček se sbormistryní 
a hráčkami na hudební nástroje se představilo na adventním koncertu 

vpodvečer 15. prosince 2008 v kostele svatého Mikuláše ve Velkém Me-
ziříčí. Sbor ESK Community Choir, který má ve své zemi dlouholetou 
tradici, zajel do našeho města v rámci evropského turné. „Cením si toho, že 
nás hosté poctili tak 
milou návštěvou, ale 
i toho, že vystoupili 
bez nároku na hono-
rář. Za to jim velice 
děkuji,“ řekla v úvo-
du koncertu ředitel-
ka zdejšího domova 
pro seniory Helena 
Chalupová. Ta vy-
zdvihla mimo jiné i 
pomoc spolupracov-
níka a supervizora, 
evangelického fará-
ře Mgr. Miroslava 
Erdingera z Prahy, 
který vystoupení na-
bídl a pomohl také 
zajistit. V progra-
mu zaznělo dvanáct 
skladeb převážně 
australských autorů, 
ale nechyběly ani ty 
od Beethovena či 
Bacha.

Text a 2× foto: 
Iva Horká
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STOLNÍ TENIS LHOTKY

FITNESS

ŠACHY

ŠKOLNÍ SPORT

HOKEJ

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ

HOKEJ – MLÁDEŽ

HOKEJOVÁ PŘÍPRAVKA
HC Nedvědice B – HHK VM B 
2:6 (1:1; 1:2; 0:3)
Branky HC Nedvědice B: 17. min. 
Krejčí R., 37. min. Štaub (Krejčí P.)
Branky HHK V. Meziříčí B: 5. 
min. Šoukal (Malec, Invald), 29. 
min. Malec (Vrána), 31. min. Tůma 
(Šoukal, Malec), 43. min. Hrnčíř 
(Šoukal), 44. min. Navrátil R. 
(Vrána), 55. min. Šoukal (Malec, 
Kudláček M.). Vyloučení: 1:5 navíc 
trestné střílení; využití 2:0.
Sestava V. Meziříčí: Štourač (Ko-
mínek) – Kudláček M., Peterka 
– Hrnčíř, Invald – Tůma, Šlapal, 
Navrátil R., Šoukal, Vrána, Malec 
– Šmejkal.
Sice jsme nastoupili jenom v jede-
nácti lidech, kdežto soupeři měli 
kompletní čtyři lajny, ale naším 
největším problémem v první tře-
tině byl stav hrací plochy. Do 
připraveného ledu totiž vzápětí 
napršelo, a tak nás puk vůbec 
neposlouchal. Vytvořili jsme si od 

počátku územní převahu, ale fi nální 
přihrávky včetně zakončení nám 
prostě nešly. I tak jsme se záhy ujali 
vedení, avšak když soupeř z přesi-
lovky vyrovnal, už se s tím asi víc 
nedalo udělat.
Ve zbývajících třetinách už ledová 
plocha vypadala lépe, a to podstatně 
více vyhovovalo našim kombinacím 
a vedení puku vůbec. Přesto jsme 
po druhé části vedli jenom o gól, 
protože po našich slepených gó-
lech v polovině zápasu soupeř opět 
v přesilovce snížil. V poslední části 
se nám podařilo během čtyř minut 
odskočit o tři góly a pak už jsme 
soupeře k ničemu nepustili.
Přes viditelnou snahu místních roz-
hodčích zápas ještě nějak zdramati-
zovat, jako třeba vymyšleným tres-
tem pro střídačku a přísným naří-
zením trestného střílení, Nedvědice 
nám herně nemohla konkurovat. Je 
třeba pochválit náš oslabený výběr 
za bojovný výkon a předvedenou 
hru i za nepříznivého počasí.

               -ht-

HHK VM – HLC Bulldogs Brno 
7:4 (2:1, 3:1, 2:2)
Junioři HHK odehráli v neděli 
odložené utkání s tradičním soupe-
řem z Brna. Utkání se od počátku 
vyvíjelo pro náš tým příznivě a po 
bojovném výkonu jsme zaslouženě 
zvítězili. V utkání podali dobrý vý-
kon i dorostenci, kteří tým juniorů 
doplnili za zraněné hráče.
Branky HHK: Beránek 3×, Ště-
pánek Jiř í 2×, Kavina, Molák. 
Sestava HHK: Zezula, (Štourač) 
– Komínek, Vondráček – Marti-
nec, Urbánek – Pokorný – Pelíšek, 
Janák, Křípal – Štěpánek, Molák, 
Beránek – Kavina
Příští utkání: SO 10. 1. 2009 16.00 
HC Blansko – HHK VM       -von-

Dorost
HHK VM – VSK Technika Brno 
4:7 (2:4, 1:2, 1:1)
Favorizovanou a tabulkově lépe 
postavenou Techniku jsme zasko-
čili a v 5. minutě jsme vedli o dvě 
branky. Bohužel pro nás toto líbivé 
skóre dlouho nevydrželo. Soupeř 
zrychlil, zpřesnil kombinace, což 
se nám nedařilo eliminovat, začali 
jsme si pomáhat fauly a často jsme 
chybovali v defenzívě. Hosté ještě 
v první třetině čtyřmi přesnými 
zásahy skóre dokonale otočili. Ve 
druhé třetině nám nakrátko svitla 
naděje, po několika zmařených 
šancích jsme přece jenom snížili 
na jednobrankový rozdíl. Ale opět 
to netrvalo dlouho a soupeř přidal 
další dvě branky. Ani v závěrečné 
třetině se nám nedařila koncovka, 
naopak Technika využila přesi-
lovku. Nám se podařilo snížit až 
v samém závěru.
Branky (asistence): 2. Komínek D. 
(Štěpánek, Suk), 5. Budín (Rozma-
hel), 28. Štěpánek (Komínek M.), 
59. Kroutil (Rozmahel).
Sestava: Tomečka (od 21. minuty 
Loukota) – Komínek M., Suk – 
Sáblík, Joch – Kroutil, Janák, Ště-

pánek – Hándl, Budín, Rozmahel 
– Kochánek, Komínek D.              

-sys-
Starší žáci

HC Uherský Brod – HHK VM 
7:9
Branky: Burian V. 4, Burian P 2, 
Střecha, Smejkal, Hubl. Asistence: 
Smejkal 2, Burian P. 2, Špaček 3

Mladší žáci
HC Uherský Brod – HHK VM 
3:0                                      -js-

5. třída
HHK VM – VSK Technika Brno 
6:0 (2:0, 2:0, 2:0)
Branky a nahrávky: Strnad M. 
(Mynář), Strnad M. (Mičánek), 
Tlapák (Mičánek), Tichý (Mynář), 
Mičánek (Strnad M.), Mičánek 
(Strnad M.). Sestava HHK: Viteš ník 
– Smažil, Kampas, Bezák, Strnad 
T. – Strnad M., Mičánek, Tlapák – 
Tichý, Mynář, Novák.
Vyloučení: 3:4. Využití: 0:0. Zásahy 
brankářů: 18:19.
HHK VM – HC Kometa Úvoz 0:1 
(0:0, 0:1, 0:0)
Sestava HHK: Vitešník – Smažil, 
Kampas, Bezák, Strnad T. – Str-
nad M., Mičánek, Tlapák – Tichý, 
Mynář, Šilpoch.

4. třída
HHK VM – VSK Technika Brno 
2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Branky a nahrávky: Sedlák (Bar-
tes), Úlovec (Müller).
Sestava HHK: J. Juda – Báňa, Ju-
ráček, Dundálek, Karásek – Slabý, 
Bartes, Sedlák – Müller, Úlovec, 
Šilpoch – Loup, Brym. Vyloučení: 
5:2. Využití: 0:0. Zásahy brankářů: 
12:14.
HHK VM – HC Kometa Úvoz 0:3 
(0:1, 0:1, 0:1)
Sestava HHK: J. Juda – Báňa, Ju-
ráček, Dundálek, Karásek – Slabý, 
Bartes, Sedlák – Müller, Úlovec, 
Brym – Loup. Vyloučení: 2:3. Vyu-
žití: 0:0. Zásahy brankářů: 22:7.

-hhk-

Dne 26. 12. se ve Lhotkách usku-
tečnil 19. ročník vánočního turnaje 
neregistrovaných.
Turnaje se zúčastnilo 23 hráčů.
Konečné pořadí ve dvouhře:
1. Nedoma Jan, 2. Doležal Jaroslav, 
3. Kazda Stanislav, 4. Ambrož Ma-
rek, 5.–8. Vondrák Josef, Hnízdil 
Pavel, Doležal Ivo, Skryja Jan, 
9.–12. Šitka František, Trojan To-
máš, Kupka Petr, Schabský Luboš, 
13. Caha Martin, 14. Lavický Josef, 
15.–16. Voda Vlastimil, Pavlíček 
Jakub, 17.–20. Drápela Jakub, 
Říha Jaroslav, Sedlák Miroslav, 
Drápelová Marcela, 21.–23. Drápela 
Vojtěch, Holubář Petr, Pešek Jan.
Dne 28. 12. se ve Lhotkách usku-
tečnil 5. ročník oddílového turna-
je. Turnaje se zúčastnilo 20 hráčů 
lhoteckého klubu.

Konečné pořadí ve dvouhře: 
1. Lavický Pavel, 2. Konečný Petr, 
3. Procházka Josef, 4. Nevrtal 
Tomáš, 5.–8. Nevrtal Zdeněk, 
Chylík Aleš, Musil Milan, Večeřa 
Zdeněk, 9.–12. Doubek Karel, 
Rössler Josef, Hladík Zdeněk, 
Dufek Pavel, 13.–16. Vondrák 
Petr, Šoukal Kamil, Svoboda Petr, 
Kupka Vítězslav, 17.–20. Holubář 
František, Holubář Petr, Špaček 
Milan, Marek Luboš
Konečné pořadí čtyřhra:
1. Konečný, Večeřa, 2. Rössler, 
Lavický, 3. Procházka, Musil, 
4. Doubek, Vondrák, 5.–8. Svoboda 
– Dufek, Kupka – Marek, Nevrtal 
T. – Chylík, Hladík – Šoukal, 
9.–10. Nevrtal Z. – Holubář P., 
Holubář F. – Špaček             

      -pl-

XIV. ročník Mr. Fitness
V pátek 12. 12. 2008 se ve studiu 
Rekondik Karla Kaštana sešlo 
mnoho příznivců pro fi tness a kul-
turistiku na již 14. ročníku nejsil-
nějšího muže studia – Mr. Fitness 
2008. Devět soutěžících porovná-
valo v pěti disciplínách svoji sílu, 
ale také vytrvalost. Dřep a tlak 
vleže (benchpress) s činkou 80 kg. 
Bicepsový zdvih a tlak vsedě s čin-
kou 40 kg. Poslední disciplínou 
byl obávaný sed – leh. Každá dis-
ciplína se hodnotila na maximální 
počet opakování v časovém limitu 
3 minut. V první disciplíně, která 
prokázala sílu a vytrvalost dolních 
končetin (dřep s činkou), raketově 
odstartoval Kamil Petrucha s nej-
vyšším počtem 51 opakování. 
Druhou disciplínou byl již tradičně 
tlak (benchpress). Zde se představil 
nejlepším výkonem 51 opakování 
Roman Drtina a Marian Pól. Nej-
silnější paže v bicepsovém zdvihu 

předvedl Marian Pól výkonem 59 
opakování. Sílu ramenních svalů 
a paží ukázala čtvrtá disciplína, 
kde zvítězil drtivým výkonem 73 
opakování Roman Drtina. Noční 
můrou soutěžících je tradičně po-
slední disciplína sed – leh, která 
prokáže nejenom sílu, ale také 
vytrvalost břišních svalů. Zde 
dokázal během 3 minut udělat 
Lubomír Halas neuvěřitelných 
103 opakování. A jak to všechno 
dopadlo? V celkovém hodnocení 
zabodovali borci: Lubomír Halas 
1. místo, Vlastimil Pól 2. místo, 
Aleš Tesař 3. místo. 
Studio Rekondik děkuje všem za 
pomoc a hodnotné ceny: Ivanovi 
Petrů, Petru Fejtovi a Lubomí-
ru Halasovi. Na začátku nové-
ho roku mnozí přemýšlí o svém 
předsevzetí na následující rok. 
Jedním z nich se může stát i roz-
hodnutí zlepšit svoji kondici. 
Inspirací pro diváky byla určitě 
i fi tness soutěž studia Rekondik.          

 -Text a foto: kk-

12. ročník Vánoční laťky
Poslední školní týden kalendářního 
roku již tradičně patří na Základní 
škole Oslavická Velké Meziříčí 
sportovnímu soutěžení v lehkoat-
letické disciplíně – skoku vysokém. 
Na letošní dvanáctý ročník Vánoční 
laťky se celkem přihlásilo třicet 
žáků a žákyň tří základních škol, 
mezi nimiž si nejlépe vedli zá-
stupci ZŠ Měřín, kteří opanovali 
obě soutěžní kategorie. Pořadatelé 
z řad učitelů tělesné výchovy ZŠ 
Oslavická Velké Meziříčí postrá-
dali oproti předchozím ročníkům 
širší účast ostatních škol okresu, 
zejména je zklamala nepřítomnost 
chlapců a děvčat sousední ZŠ Škol-
ní Velké Meziříčí. Do startovního 
pole kategorie dívek se přihlásilo 
třináct závodnic. Soutěž patřila 
s ohledem na jedenáct předchozích 
ročníků k výkonnostně slabším, 
když vítězce Adéle Blažkové na-
konec stačilo „pouhých“ 139 cm na 
zisk zlatého ocenění. Ani kategorie 
chlapců, čítající sedmnáct závodní-
ků nepatřila vzhledem k předvede-
ným výkonům k historické špičce. 
Prvenství si nakonec připsal Karel 

Frejlich, který jako jediný zdolal 
výšku 166 cm. Akce se konala pod 
záštitou ředitelství Základní školy 
Oslavická Velké Meziříčí a Okresní 
rady Asociace školních sportovních 
klubů Žďár nad Sázavou.
Výsledky dívky:
1. Blažková Adéla
 139 cm ZŠ Měřín
2. Syslová Petra
 133 cm ZŠ Měřín
3. Krištofová Michaela
 130 cm ZŠ Oslavická VM
4. Augustová Tereza
 130 cm ZŠ Oslavická V. Meziříčí
5. Šulová Iveta
 130 cm ZŠ Sokolovská VM
Výsledky chlapci:
1. Frejlich Karel
 166 cm ZŠ Měřín
2. Homola Lukáš
 163 cm ZŠ Oslavická VM
3. Fikr Ondřej
 157 cm ZŠ Oslavická VM
4. Havlíček Jakub
 157 cm  ZŠ Oslavická V. Meziříčí
5. Bouček Martin
 154 cm ZŠ Oslavická V. Meziříčí
Více na zs-oslavickavm.cz

-záv-

V sobotu 20. 12. 2008 proběhl 
vánoční turnaj v minihokeji ve 
Velké Bíteši, kterého se zúčastnili 
i naši nejmenší zástupci HHK Velké 
Meziříčí. I přes velkou marodku se 
našemu týmu dařilo a vybojovali si 
další zlatou medaili do své sbírky. 
Bojovali s týmy: Pelhřimov 16:3, 
Jihlava B 18:0, Havl. Brod B 25:0. 
Celkové skóre je 59:3.

Branky dali: Slabý Petr – 17, Úlovec 
Jan – 13, Zeisel Lukáš – 10, Juda 
Mirek – 9, Bíbr Adam – 7, Tlapáko-
vá Lucie – 2, Barák Martin – 1
Sestava (viz snímek dole): ležící 
gólman Libor Štulpa, klečící zleva 
L. Tlapáková, A. Bíbr, M. Juda, P. 
Slabý, L. Zeisel, M. Barák, stojící 
zleva L. Pacal, J. Úlovec. Trenér: 
Jiří Kudláček.                           -pj-

Soutěže družstev 2008/2009
Krajský přebor

5. kolo
Spartak Třebíč A – Spartak Velké 
Meziříčí A 2,5:5,5
Body za hosty: Mgr. Mejzlík, 
ing Nedoma (C), Jan a Mrazík po 
1 – Bárta, Janák Jos. a Čtveráček 
po 0,5 – Kopr 0.
Domácí tým dlel po 4. kole v tabul-
ce na druhém místě, hosté z Me-
ziříčí na to ovšem pranic nedbali 
a třebíčské favority rozleptali jako 
kyselina – tedy porazili je v jejich 
vlastní klubovně, a to opravdu vý-
razně a zcela jasně, za což zasluhují 
uznání a pochvalu.
V příštím dějství přivítají doma 
A-družstvo Spartaku Pelhřimov 
(zdravotní středisko u Kabla, neděle 
18. ledna od 9 hodin).
Tabulka (počet zápasů/výhry – re-
mízy – prohry družstva/skóre čili 
počet bodů z partií/celkové body 
družstva/v závorce počet vybra-
ných partií):
 1. Caissa Třebíč C 5 5-0-0 26,5 15 (19)
 2. Spartak Pelhřimov A 5 4-0-1 27,5 12 (21)
 3. Jiskra Havl. Brod A 5 4-0-1 24,5 12 (17)
 4. Spartak Třebíč A 5 3-0-2 25,0  9 (19)
 5. TJ Žďár nad Sáz. B 5 3-0-2 21,5  9 (15)
 6. TJ Náměšť nad Osl. A 5 2-1-2 21,0  7 (17)
 7. Sokol Bedřichov A 5 2-1-2 21,0  7 (15)
 8. Spartak V. Meziříčí A 5 2-1-2 19,5  7 (12)
 9. Gambit Jihlava A 5 1-1-3 16,0  4  (8)
10. SB Světlá n. S. A 5 1-0-4 14,5  3  (8)
11. Gordic Jihlava C 5 1-0-4 13,0  3  (7)
12. Jiskra Humpolec A  5 0-0-5 10,0  0  (4)
Regionální soutěž – skupina 

Východ
5. kolo: TJ Žďár n. Sázavou D – 
Spartak Velké Meziříčí B 3:2
Za hosty Urbánek a Mejzlík B po 
1 b. – Kučera (C), Dočkal a Švi-
hálková 0 b.
Meziříčská rezerva v souboji se 
žďárskými záložáky – a to převážně 
s dorostenci – bohužel jaksi neuspě-
la. Zhojit bolístky by si naše béčko 
mohlo v Bystřici 18. 1. při zápase 
s tamějším ŠK, kdyby to ovšem na-
neštěstí nebyl právě tým suverénně 
vedoucí aktuální pořadí…

Tabulka:
1. ŠK Bystřice n. P. 4 4-0-0 15,0 12 (14)
2. TJ Žďár D 4 3-0-1 10,0  9  (9)
3. Spartak VM B 4 1-1-2  9,5  4  (7)
4. Sokol Nové Veselí 4 0-2-2  8,0  2  (6)
5. Sokol Jámy 4 0-1-3  7,5  1  (6)
Volno měly tentokrát Jámy.
Turnaj v Hodonicích u Znojma
V předvánočním čase, totiž v so-
botu 20. prosince 2008, se v ša-
chové obci Hodonice (jde vlastně 
o dvojobec Hodonice/Tasovice) 
na Znojemsku konal tradiční Me-
moriál Rostislava Obrdlíka. Tento 
podyjský turnaj se konává dvakrát 
do roka – v červnu jako Velká 
cena Hodonic, v prosinci pak coby 

zmíněný memoriál. Pořadatelem 
a hlavním sponzorem se opět stal 
ŠK Sladovny Hodonice. Hrálo se 
obligátním švýcarským systémem 
nasazování soupeřů do jednotlivých 
kol; oněch kol bylo celkem sedm, 
každé na 2× 15 minut.
Výsledné pořadí:
1. Josef Švanda SPgŠ Znojmo 6,5 b./29,5
2. Jan Píše Lokomotiva Brno 6 b./27,0
3. Jiří Jelen TJ Znojmo 5,5 b./30,5
4. Lukáš Mikulů SPgŠ Znojmo 5 b./35,0
5. Pavel Bartl Břežany 5 b./30,5
(zdravotně postižený hráč, který tu 
zaznamenal svůj životní úspěch)
Hodonické akce v místním kultur-
ním domě a v přilehlé restauraci 
Saigon II si nikdy nenechají unik-
nout ani velkomeziříčští šachisté, 
nu a tak tomu bylo i tentokrát.
Umístění našich:
13. Milan Čtveráček 4 b./31,0 – 14. 
Miroslav Bárta 4 b./30,0 – 18. Jan 
Paul 4 b./25,5 – 22. Josef Dvořák 
(Měřín) 4 b./23,5 – 35. Dominik 
Dvořák (Měřín) 3 b./18,0 – 43. 
Vladimír Pařil 2 b./25,5 atd.
Nejlepší účastníci byli na závěr 
odměněni věcnými i finančními 
cenami od sponzorů. Před každým 
kolem se jako vždy losovala láhev 
vína od fy Znovín Znojmo; na naše 
se ale opět – a vlastně už tradičně! 
– nedostalo…
Šachový turnaj Velkomeziříčská 

věž
V sobotu 10. ledna se v budově 
zdravotního střediska u vjezdu 
do Kabla (NKT Cables) uskuteční 
další ročník tradičního turnaje 
Velkomeziříčská věž. Prezentace 
účastníků od 7.30 do 8.50 hodin 
ve velké zasedací místnosti ve II. 
patře; zahájení v 9 hodin – a na 
pozdě příchozí nebude moci být 
brán žádný ohled. Na pořadu dne 
bude počítačem řízený švýcarský 
systém na 9 kol po 2× 15 minutách. 
Pro účastníky, kteří uhradí startov-
né, jsou připraveny hodnotné věcné 
ceny. Předběžné přihlášky místních 
nejsou třeba, stačí pouze přijít; 
zúčastnit se mohou registrovaní 
i neregistrovaní šachisté – hráči 
z cizích oddílů i hromadně, ovšem 
přihlásit by se měli předem.
Ředitelem turnaje bude Vincenc 
Záviška st., hlavním organizátorem 
ing. Michal Nedoma; obsluha ob-
čerstvovacího bufetu M. Čtveráček 
a V. Pařil.
Dosavadní vítězové VM – věže od 
I.  očníku/2001: Karel Vašut (Žďár 
n. S.), Michal Nedoma (Velké Mezi-
říčí), Jaroslav Carbol (Žďár n. S.), Jiří 
Bajer (Jihlava), Lubomír Riška (Zno-
jmo), Jiří Göth (Jihlava). V letech 
2006 a 2008 se soutěž nekonala.
Kdopak získá 1. místo s nejhodnot-
nější cenou + s putovním pohárem 
ve tvaru obří šachové věže právě 
v úvodu letošního roku?         -vp-

So 10. 1. 15.45 – 17.15
Ne 11. 1. 13.45 – 15.15
So 17. 1. 14.45 – 16.15

Na snímku jsou tři nejlepší hráči 19. ročníku vánočního turnaje neregis-
trovaných ve Lhotkách, zleva Jaroslav Doležal, Jan Nedoma, Stanislav 
Kazda.                                                                                          Foto: -pl-

Ne 18. 1. 13.45 – 15.15
VSTUPNÉ – bruslící 20 Kč, do-
provod 10 Kč
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KINO JUPITER CLUB VELKÉ MEZIŘÍČÍ – LEDEN 2009
Program kina najdete na www.jupiterclub.cz ● Prodej vstupenek pouze vždy hodinu před začátkem představení. ● Změna pro gra mu vyhrazena.

LOUTKOVÉ PŘEDSTAVENÍ

Občanské sdružení SLEPÍŠI pořádá výstavu s názvem

„Bible“ – sochařský cyklus
nevidících autorů – světový unikát

Otevřeno: Po–Pá 8–16 hodin, Ne 14–16 hodin 
Výstava potrvá do 23. ledna 2009.   

Sobota 10. a 24. ledna 2009 v 15 hodin,
malá scéna Jupiter clubu VM

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

Horácké divadlo Jihlava
Programové oddělení Jupiter clubu oznamuje, že druhé 
představení divadelní sezony 2008-2009 pro skupinu O 
(platí pouze pro předplatné) se uskuteční ve středu 7. ledna 
2009 v 19 hodin

Neděle 8. února 2009 v 15 hodin
NEBOJTE SE STRAŠIDEL
(loutková revue pro děti s loutkami Jů a Hele)
Pátek 27. března 2009 v 19.30 hodin
NEJVĚTŠÍ HITY PETRA SPÁLENÉHO
(Petr Spálený se skup. New Apollo band a Miluše Voborníková)
Pátek 17. duben 2009 
KONCERT SKUPINY KAMELOT
Sobota 18. dubna 2009
KONCERT SKUPINY OLYMPIC
Úterý 21. dubna 2009
…A VO TOM TO JE
Zábavný pořad s Ivanem Mládkem, Lenkou Plačkovou atd.
Středa 20. května 2009
KOŽÍŠEK JE JAKO HRON
Zábavná kouzelnická show s Pavlem Kožíškem doplněná zpěvem v podání 
Vladimíra Hrona.
Sobota 23. května 2009
KONCERT HANY ZAGOROVÉ S PETREM REZKEM
Změna programu vyhrazena.                                                                -zh-

(pohádková komedie).
Odjezd od Jupiter clubu v 18 hodin. Prosíme přijďte včas!           -prog-

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

Komedie v režii Jana Hřebejka o životě a o schopnosti umět žít.
Hrají: Jan Tříska, Jan Kačer, Jan Hrušínský
Jednotlivé vstupné: 240 Kč
3. března 2009 v 19.30 hodin
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!

Pátek 9., sobota 10. v 18 hodin
MADAGASKAR 2
Stále spolu. Stále ztraceni.
Vzpomínáte si na trosky letadla zaklíněné v koruně obřího baobabu, 
které lemuří král Julián používal coby trůní sál? Tak přesně to se stane 
klíčovou součástí geniálního únikového plánu, který vymysleli vyna-
lézaví tučňáci. Na cestu domů se kromě nich vydávají i lev Alex, zebra 
Marty, hrošice Glorie, žirafák Melman a šimpanzi Phil s Masonem. 
Doprovázejí je král Julián, jeho pobočník Maurice a capart Mort, kteří 
chtějí poznat, jak to v tom civilizovaném světě chodí. Start pospravova-
ného letadla proběhne hladce, jenže o dalším průběhu letu se to říct nedá. 
Nejdřív vynechá jeden motor, pak druhý a neovladatelné letadlo se řítí 
k zemi. A ne k ledajaké zemi. Rozmazlení hrdinové přistanou uprostřed 
nejdivočejší africké divočiny, kde na každého z nich čeká vlastní příběh. 
Režie: E. Darnell, T. McGrath.
Hrají v českém znění: F. Blažek, F. Švarc, M. Pleštilová, V. Vydra, Z. 
Pantíček. Rodinná animovaná komedie USA, český dabing. Mládeži 
přístupný.
Vstupné: 70, 72 Kč 90 minut

Úterý 13. v 18 hodin, středa 14. v 19.30 hodin
MUZIKÁL ZE STŘEDNÍ 3: MATURITNÍ ROČNÍK
Muzikál ze střední nám ukazuje studentské „mazáky“ Troye a Gabriellu 
v okamžiku, kdy se vyrovnávají s faktem, že se jejich cesty rozejdou, 
protože každý z nich směřuje na jinou univerzitu. S ostatními spolužáky 
se rozhodnou, že nastudují propracovaný muzikál, ve kterém se pokusí 
zobrazit všechny své dosavadní zkušenosti, své touhy a zároveň obavy ze 

změn, jež budoucnost přináší. Se skvělou muzikou a úžasnými tanečními 
čísly, která maximálně využijí potenciál velkého formátu fi lmového plát-
na, bude tento fi lm pro mladé publikum skvělou zábavou s elektrizující 
energií. Režie: K. Ortega. Hrají: Zac Efron, Vanessa Anne Hudgensová, 
Selena Gomezová, Ashley Tisdaleová, Lucas Grabeel. Muzikálová ro-
dinná komedie USA, český dabing. Mládeži přístupný.
Vstupné: 75, 77 Kč 112 minut

Pátek 16., sobota 17. v 19.30 hodin
RALLYE SMRTI
Kdo přežije. Vyhraje.
Internetové stránky projektu Rallye smrti patří mezi ty nejnavštěvova-
nější. Běží na nich online přenos nejbrutálnějších automobilových závodů 
v historii. Jejich aktéry jsou „obyvatelé“ jedné z nejtěžších amerických 
věznic. Pravidla jsou jednoduchá – rychle, zběsile a co nejbezohledněji 
dojet do cíle jako první. Stačí pětkrát vyhrát a místo medaile vám dají 
svobodu. Prohrát ovšem většinou znamená zemřít – v hořícím vraku auta, 
pod koly silnějšího soupeře nebo s kulkou v hlavě. Střílení čímkoliv je 
totiž během závodu povoleno. Posilovnou vyrýsovaný britský drsňák tu 
hraje Jensena Amese, bývalého slavného automobilového závodníka. Do 
basy se dostal za vraždu, kterou nespáchal. Ředitelce věznice je jasné, že 
jeho schopnosti nesmí v zájmu sledovanosti zůstat nevyužity, a tak mu 
nabídne lákavý úkol. Ukrytý v děsivé masce by měl dublovat legendár-
ního závodníka Frankensteina, který byl hlavním důvodem toho, proč 
byla Rallye smrti tolik populární. Poslední závod mu byl osudný, naštěstí 
veřejnost to neví, a tak může do kolbiště nastoupit Frank, jehož schop-
nosti by se mohly alespoň blížit těm Frankensteinovým. Stačí vyhrát 
jeden závod, a Frank se vrátí na svobodu. Bude ale muset dokázat víc, 
než jen točit volantem a šlapat na plyn. Bude muset zabíjet. Režie: Paul 
W.S. Anderson. Hrají: J. Statham, J. Allenová, I. McShane,T. Gibson, N. 
Martinezová. Akční fi lm USA. Původní znění, české titulky.
Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 65, 67 Kč 105 minut

Čtvrtek 22. v 19 hodin
Filmový klub
ABSURDISTÁN
Když je kapání kohoutku důležitější než výtrysk lásky…
Inspirací pro vznik třetího celovečerního fi lmu Veita Helmera 
byla novinová zpráva o turecké obci, kde se ženy vzbouřily proti mužům, 
kteří nebyli schopni opravit místní vodovod. Odepřely jim sex, dokud 
nezajistili normální chod domácností. Groteskně laděné podobenství 
o „válce pohlaví“ se odehrává v malé vesnici Absurdistán uprostřed pouště 
někde mezi Evropou a Asií. Velkou potíží pro vesnici je nedostatek vody. 
Mnohem větším problémem je však lenost mužů, kteří pro zlepšení situace 
odmítají byť jen hnout prstem. Mužská lhostejnost ve vsi vyvolá sexuální 
stávku, která se postupně mění v téměř válečný konfl ikt mezi muži a že-
nami a rozdělí vesnici ostnatým drátem. A uprostřed tohoto se odehrává 
tragikomický příběh chlapce Těmelka a dívky Aji, kteří by rádi prožili 
svou první milostnou noc. A aby to neměli jednoduché, jejich „poprvé“ se 
musí odehrát v určitém postavení hvězd, které určila Ajina babička jako 
ideální. A aby toho nebylo málo, musí se nejprve společně vykoupat... 
Z vodovodního kohoutku však nevyteče ani kapka vody. Aja tvrdohlavě 
trvá na tom, aby Těmelko problém vyřešil a ten se musí rychle rozhoupat 
k činu, aby nepropásl příznivou konstelaci hvězdné oblohy.
Helmerův Absurdistán realizovaný v mezinárodním měřítku (v roli 
Aji se objeví Kristýna Maléřová z Těšínského divadla) svou výraznou 
stylizací připomíná němé fi lmové grotesky a také fi lmy Emira Kusturici 
nebo Nany Džordžadzeové. Komedie Německa, český dabing. Mládeži 
přístupný od 13 let.
Vstupné: 45, 75 Kč 88 minut

Pátek 23., sobota 24. v 19.30 hodin
DEN, KDY SE ZASTAVILA ZEMĚ
Mysleli jsme, že Země je naše. Byla to chyba.
V historii existuje mnoho příkladů střetů civilizací, po nichž ty méně 
vyspělé zanikla nebo byla zotročena. V našem fi lmu jsme těmi méně 
vyspělými my, lidstvo. Film vypráví příběh mimozemšťana Klaatua, který 
přicestuje na Zemi s jediným úkolem – zamezit lidstvu jeho organizovanou 
sebedestrukci i za cenu nejvyšších obětí. Klaatu chce lidstvu pomoci, 
otázkou je, zda o to vlastně stojíme. Zatímco on chce jednat se světovými 
mocnostmi, naším jediným zájmem je zavřít jej do laboratoře a vědecky 
ho prozkoumat… Na útěku z laboratoře ho doprovází astrobioložka Helen, 
která spolu se svým nevlastním synem uvízne v Klaatuově poslání. Ve 
fi lmu se vám Země doslova ztrácí pod nohami. Film neukazuje jen pohled 
nás pozemšťanů na nezvyklého návštěvníka a emoce, které jeho přílet na 
Zemi vyvolává. Je také o tom, jak se na nás a naše pokusy o sebezničení 
dívá někdo kdo má v rukou rozhodnutí o naší budoucí existenci. Sci-fi  
fantasy horor USA, původní znění, české titulky.
Režie: Scott Derrickson. Hrají: Keanu Reeves, Jennifer Connellyová, Jon 
Hamm, John Cleese, Kathy Batesová. Mládeži přístupný od 13 let.
Vstupné: 70, 72 Kč 102 minut

Úterý 27., středa 28. v 19.30 hodin
ANGLICKÉ JAHODY
Drama ČR. Mládeži přístupný od 13 let.
Vstupné: 75, 77 Kč 114 minut

Foto: Iva Horká

VLASTIVĚDNÁ A GENEALOGICKÁ SPOLEČNOST
Občanské sdružení při Jupiter clubu Velké Meziříčí

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

Datum P/B/V Předmět přednášky – besedy Kdo přednáší
 6. 1. přednáška Aljaška - I. díl  Libor Smejkal 
20. 1. přednáška Beseda o rodinných kronikách Vladimír Makovský
27. 1. přednáška Aljaška - II. díl Libor Smejkal

 3. 2. přednáška
 Náměšťští gramatici 

Bohuslav Mikulášek  (osudy, fungování, gramatika česká, okolí)
10. 2. přednáška Produkty z hadího jedu a jeho využití Ing. J. Staněk
17. 2. přednáška Svatojakubská cesta J. Michlíček + P. Pešek

24.2. přednáška
 Pracovní nasazení za protektorátu 

Josef Jaša  v Beckově továrně ve Velkém Meziříčí
 3. 3. přednáška Austrálie I. díl - Sydney  Libor Smejkal
10. 3. přednáška Austrálie II. díl - kontinent Radek Smejkal

17. 3. přednáška
 Slavnostní odhalení pamět. kamene 

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

Změna programu vyhrazena!

Chcete zhubnout přirozenou cestou 3 až 30 kg (a více)?
Máme pro vás revoluci v hubnutí!

Srdečně vás zveme na cestu k vaší fyzické i duševní pohodě.
Dr. Krejčík, Dr. Navrátil

Jupiter club Velké Meziříčí
(salonek nad restaurací)

Středa 14. ledna 2009 v 18 hodin
Přímo na místě vám lékař na vaše přání otestuje základní 

zdravotní parametry.
Tento koncept snížení váhy je doporučován lékaři.

Jupiter club, s. r. o. Velké Meziříčí a taneční škola STARLET Brno
manželů Buryanových pořádá 23. 1. 2009 v 19 hodin

na závěrečné ukončení kurzů tance
a společenského chování.

Hraje taneční skupina M.E.Š.,
reprodukovaná hudba, DJ BOND.

Účastníci tanečního kurzu mají vstup zdarma.
Prodej vstupenek a místenek od 5. ledna 2009,
kancelář program. oddělení v pracovní dny od 8 do 16 hodin. 
Vstupné: 70 Kč, 20 Kč místenka. Vstup pouze ve společenském oděvu.
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Blahopřání

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Poděkování

Vzpomínky

17. 1. 2009 Třebíč – 7. ples Bagru
14. 3. 2009 Čáslavice
21. 3. 2009 Studenec

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.

K Tvým narozeninám jen to krásné, 
protože co je krásné
je i vzácné,
lásku a radost,
těch ať máš nejvíce,
protože bez nich bys byl
jako knot bez svíce.
A peníze?
Ty jsou potřeba,
ke štěstí jich však netřeba…

Dne 7. 1. 2009 oslaví 90. narozeniny náš tatínek, dědeček a pradědeček pan
Josef Číhal
z Jabloňova.
Do dalších spokojených let mu přejeme hodně zdraví, štěstí a osobní 
spokojenosti.

Děti s rodinami

Dne 1. 1. 2009 by se dožila 100 let 
naše maminka
Ludmila Řezníčková
z Hrbova.
Zemřela 15. 6. 1980.
Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte 
jí tichou vzpomínku.

S úctou a láskou vzpomínají
dcera Alena a syn Vladimír

s rodinami.

Osud nám nevrátí, co vzal.
Světu jsi byla možná jedinou osobou,
ale nám jsi byla celým světem…
Dne 9. 1. 2005 tragicky zahynula 
Ivetka Valová.
Dne 16. 1. by se dožila 18 let. 
Vzpomínáme.

Za všechny maminka. 

Děkujeme všem příbuzným, přátelům, známým a kamarádům, kteří se 
dne 30. 12. 2008 přišli naposledy rozloučit s naším drahým a milovaným 
manželem, tatínkem a synem, panem
Svatoplukem Šturmou.

Za projevená slova útěchy a květinové dary děkují
manželka, děti a maminka. 

Městská knihovna Velké Meziříčí
nabízí všem místním dlouhodobě i přechodně imobilním čtenářům 

 den datum název plesu hudba
pátek  9. 1. PLES HOTEL. ŠKOLY A OBCHOD. AKADEMIE F-BOX, NOISE
sobota 17. 1. PLES MĚSTA M.E.Š., cimbálová muzika Václava Kováříka
sobota 24. 1. ČOKOLÁDOVÝ PLES VENKOVSKÁ KAPELA
sobota  7. 2. HASIČSKÝ PLES MARATON
sobota 14. 2. STUDENTSKÝ PLES M.E.Š., F.BOX
sobota 21. 2. SPORTOVNÍ PLES M.E.Š. 
pátek  6. 3. CHARITATIVNÍ PLES M.E.Š.
Poznámka: Zpracováno ke dni 10. 12. 2008. Přehled bude průběžně doplňován.
Změna vyhrazena!                                                                                                                           -prog. odd JC-

Udělejte tyto dva první krůčky:
1. Projevte zájem na čísle 566 522 072.
2. Osobní jednání před vašimi domovními dveřmi:

Vyplníme přihlášku čtenáře.
Uhradíte roční registrační poplatek 80 Kč dospělí či 50 Kč děti, 
studenti a důchodci.
Dohodneme termíny a četnost donášek nejlépe v úterý nebo čtvrtek 
9.00–11.00.

Ponechejte další zařizování na nás.
Rádi vám pomůžeme.

obrazy Milady Zikmundové
naleznete v Městské knihovně Velké Meziříčí do 12. 1. 2009 

Po, St, Pá 7.30–11.30 a 12.30–18.00, Út, Čt 7.30–12.30

kavárna 

Sobota 24. ledna 2009 ve 20 hodin
Zveme vás na

Více fotek
ve fotogalerii

Ve fotogalerii na našich webových 
stránkách
www.velkomeziricsko.cz
najdete více fotografi í z některých 
zajímavých akcí, které se nevydaly 
do tištěné podoby.
Jsou to například módní přehlíd-
ka Dany Dobřichovské, barevná 
prodloužená tanečních, vánoční 
koncert skupiny Čechomor, chari-
tativní koncert na nádvoří velkome-
ziříčského zámku, vánoční koncert 
Tři splněná přání v Jupiter clubu 
a další v Tasově.

-red-

Hraje Jásalka
z Nové Vsi u Nového Města na Moravě.
SDH Velká Bíteš

Pohádkový vánoční koncert v Jupiter clubu proběhl těsně před svátky, 
v neděli 21. prosince 2008. Tradiční velkomeziříčská kulturní událost 
v režii Milana Dufka, s podtitulem Tři splněná přání, jistě přinesla to, 
co slibovala. V paletě velkomeziříčských hudebních skupin, souborů, 
sborů i sólistů, kteří na koncertě vystoupili, si každý mohl vybrat to své. 
Mezi účinkujícími se představilo na sto dvacet dětí z našeho města a blíz-
kých obcí, které zazpívaly, zahrály na hudební nástroj nebo provázely 
mluveným slovem. Ti nejmenší zpěváčci zazářili v souboru Sluníčko pod 
vedením Andrey Svobodové, Olgy Komárkové a Věry Havlišové. V bě-
lostných úborech andělíčků s křidélky zazpívali lidové písničky i koledy. 
Vystřídali je o trošku odrostlejší kolegové ze souboru Slunko, jež vede 
Jana Urbanová. Ti své koledy proložili písničkami z Mrazíka a francouz-
ským nápěvem zabrousili až do 16. století. V Harmonii vedené Olgou 
Komárkovou a Andreou Svobodovou se pak představili ti nejzkušenější 
z trojice souborů. Posluchačům nabídli třeba i písničky z repertoáru He-
leny Vondráčkové a Pavlíny Jíšové. Ale vánočně naladěným sálem nezněl 
jen samý zpěv. Kvartet zobcových fl éten základní umělecké školy vedený 
Radovanem Hajným spolu se Společností historického šermu TAS přidali 
hudbu a tanec z přelomu 18. – 19. 
století v menuetu od Ludwiga van 
Beethovena. Nechyběl ani Vojta 
Slabý, který zahrál klavírní sklad-
bu od Johannese Brahmse. Druhá 
půle večera pak patřila sextetu 6 
TET. Zpěvačky nabídly písničky 
např íklad od Radůzy, Pavlíny 
Jíšové či Hradišťanu. Vystřídal je 
sbor vedený Zdeňkou Němcovou 
spolu s orchestrem ZUŠ, který 
pod taktovkou Martina Karáska 
doprovodil koncert až do fi nále. 
Velké hudební těleso rozeznělo 
sál latinskými skladbami i vánoč-
ními koledami. Pořad moderovali 
členové A.I.D.S., tedy autorského 
invenčního divadla studentů, jež 
k tomuto úkolu připravila Jiřina 
Kácalová. 

                     Martina Strnadová

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI 2008

v KD Vídeň 17. 1. 2009, začátek ve 20 hodin.
Hraje F-BOX.
Vstupné 50 Kč.
Srdečně zvou pořadatelé. 

Ze základní umělecké školy vystoupil pěvecký sbor doprovázený velkým 
orchestrem.                                                       Foto: Martina Strnadová

V souboru Sluníčko se představili nejmenší z účinkujících. 
Foto: Martina Strnadová

Pěvecký sbor Slunko.                                                                                                   Foto: Martina Strnadová

Pěvecký sbor Harmonie.                                   Foto: Martina Strnadová
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SPORT TÉŽ NA 
STRANĚ 7.

HÁZENÁ

LYŽOVÁNÍ

MĚSTSKÁ LIGA

HOKEJ

HOKEJ

STOLNÍ TENISVZPOMÍNKA
SHK Hodonín – HHK VM 5:4 SN 
(0:3, 3:0, 1:1 – 0:0, 1:0)
Branky a nahrávky: 21. Čárský 
(Jurásek), 27. Jurásek (Čárský), 27. 
Roháč (Zábranský, Šťastný), 43. 
Barták (Komárek, Peš), rozhodující 
nájezd Zábranský – 2. Bašnár (Do-
stál), 16. Kunstmüller, 18. Bašnár 
(Sobotka), 53. Nekvasil (Kunstmül-
ler). Sestava SHK Hodonín: Holeš 
(21. Hubačka) – Březina, Komárek, 
Pokorný, Šťastný, Podešva, Vejvar, 
Hučko, Rapant J. – Čárský, Jurásek, 
Kýhos – Hoza, Zábranský, Roháč 
– Barták, Peš, Matušek. Sestava 
HHK Velké Meziř íčí: Betinec 
(Chadim) – Smejkal, Stráňovský, 
Hajas, Plch, Heřmanský, Palka, 
Vlašin – Bukáček, Janda, Bula 
– Kunstmüller, Nekvasil, Jonáš – 
Bašnár, Dostál, Sobotka – Jánský, 
Troščák, Krča. Rozhodčí: Škrobák 
– Goňa, Obadal. Vyloučení: 3:7 
navíc Březina a Jurásek (oba SHK) 
10 minut. Využití: 1:0. V oslabení: 

0:0. Diváci: 1513. Střely na branku: 
33:29.
Ostatní výsledky 29. kola: Žďár n. 
S. – Pelhřimov 7:1, Uničov – Opava 
4:3, Technika Brno – Nový Jičín 
2:0, Valašské Meziříčí Vsetín 4:2, 
Šumperk – Prostějov 6:1, Orlová 
– Břeclav 3:2, Šternberk – Přerov 
odloženo na 7. 1. 2009.
Tabulka skupiny Východ po 29 

kolech:
II. liga ČSLH sk. Východ
 1. HC Valašské Meziříčí 29  18 4 0 3 4 134:91 65

 2. HC Slovan Orlová 29 16 6 0 0 7 111:89 60

 3. Salith Šumperk 29 19 0 0 2 8 111:66 59

 4. SHK Hodonín 29 15 5 0 1 8 106:81 56

 5. HC Slezan Opava 29 14 3 0 5 7 108:87 53

 6. VSK Technika Brno 29 15 3 0 1 10 114:92 52

 7. HC Uničov 29 13 2 0 3 11 109:99 46

 8. HC TJ Šternberk 28 13 1 0 3 11 100:100 44

 9. HC Nový Jičín 29 11 4 0 3 11 92:95 44

10. VHK Vsetín 29 10 3 0 3 13 97:96 39

11. HC ZUBR Přerov 28 10 2 0 2 14 82:98 36

12. SKLH Žďár n. Sáz. 29 10 2 0 1 16 86:118 35

13. Spartak Pelhřimov 29 8 1 0 3 17 90:119 29

14. HK Prostějov 29 7 2 0 3 17 79:117 28

15. HC Břeclav 29 7 1 0 2 19 76:111 25

16. HHK Velké Meziříčí 29 5 1 0 5 18 80:116 22

V neděli 11. 1. 2009 od 17 hodin

Městská liga 14. kolo
extraliga

SK Vídeň – HC Bory 2:9
Beran, Nedoma Jiří ml. – Merkl 3, 
Berger, Janda, Kabelka, Kabelka P., 
Pachl, Zikmund T.
Sanborn VM – Březka-Stano-
viště 6:6
Fritz 2, Novák 2, Bajer, Bajer Luboš 
– Burian P. 2, Burian Vl. 2, Hladký, 
Třeštík
NHÚ Balinka VM – SK Omega 
Velká Bíteš 1:14
Cink – Budín 3, Káňa 2, Kroutil 2, 
Čech, Dočkal, Karmazín, Kučera, 
Loup, Vávra, Vrba
SK Lavičky – Agromotor VM 
0:7
Kadela 2, Babák, Bíbr, Malý, So-
botka, Zachoval
Horní Heřmanice – SK Building 
VM 5:2
Mejzlík 2, Juda, Kutílek, Mejzlík 
Zdeněk – Cízl, Pavlíček
Eurobagging VM – Technické 
služby VM 4: 8
Kosmák, Mejzlík, Novák, Štve-
ráček – Hlavnička 3, Kružík 3, 
Kožený, Vidlák

1. liga
SPL Radostín nad Oslavou – HC 
Tasov 3:5
Láznička M. ml., Pokorný, Váša – 
Jaseňák 3, Sláma, Tůma
HC F-Dráhy – HC Lhotky 4:1
Fischer, Holub, Kratochvíl, Veleba 
– Vídeňský
Farma Měřín – SK AFCON Kun-
šovec 5:3

Štoček 2, Kožený, Pokorný, Štoček 
– Strnad 2, Vidlák
SK Stránecká Zhoř – Auto Dob-
rovolný VM 3:8
Bartušek 2, Běhunek – Weber 4, 
Dobrovolný, Novák, Novák V., 
Říha
Pikárec – HC River VM 0:4
Krátký, Míča, Rous, Vrtal

TABULKA EXTRALIGY
 1. Technické služby VM  14 11 1 2  80:48  23
 2. SK Omega Velká Bíteš  14 9 2 3  79:29  20
 3. Březka-Stanoviště 14 9 2 3  92:48  20
 4. Agromotor VM  14 8 4 2  81:47 20
 5. HC Bory  14 8 1 5  79:44  17
 6. Sanborn VM  14 6 3 5  55:77  15
 7. SK Lavičky   14 6 2 6  52:58  14
 8. Eurobagging VM  14 4 3 7  51:74  11
 9. Horní Heřmanice  14 4 2 8  63:78  10
10. SK Vídeň 14 3 2 9  41:67 8
11. NHÚ Balinka VM  14 2 2 10  39:90   6
12. SK Building VM  14 2 0 12  51:103 4

TABULKA I. LIGY
 1. Auto Dobrovolný VM   14 12 0 2  97:37 24
 2. SK AFCON Kunšovec  14 8 1 5  81:36 17
 3. Farma Měřín  14 8 0 6  55:48 16
 4.. SPL Radostín nad Osl. 14 7 2 5  53:46 16
 5. HC F-Dráhy  14 6 4 4  42:52 16
 6. HC Lhotky  14 6 2 6  56:58 14
 7. HC River VM  14 6 1 7  43:53 13
 8. SK Stránecká Zhoř  14 5 2 7  57:63 12
 9. Pikárec  14 3 1 10  30:72 7
10. HC Tasov   14 2 1 11  28:77 5
Po základní části, kdy se mužstva 
utkají každý s každým 2× se tabul-
ky rozdělí na poloviny a mužstva 
se utkají znovu o konečné umístění. 
Body ze základní části se nezapočí-
távají.                                      -fan-

O víkendu 20.–21. 12. 2008 se 
uskutečnily první dva závody, ze 
série republikových klasifi kačních 
závodů, které se konaly na Klí-
novci v Krušných horách. Těchto 
závodů se zúčastnily závodnice 
SKI KLUBU Veronika Čamková, 
Hana Vrábelová a Karolína Bed-
nářová, které měly při účasti 35 
závodnic v každé kategorii silnou 
konkurenci. Pro nepřízeň počasí 
se na místo plánovaného obřího 
slalomu a slalomu uskutečnily jen 
dva slalomy. Hance Vrábelové štěstí 
nepřálo a v obou závodech vypadla. 
Karolína Bednářová si po přestupu 
do starších žákyň vedla velice 
dobře, první závod dokončila na 9. 

místě a druhý na 13. místě. Nejvíce 
si víkendu užila Veronika Čamko-
vá, která oba dva závody zajela na 
skvělém 2. místě a chyběl jen malý 
krůček k úspěchu nejvyššímu.

Text a foto: -id-

Poslední kalendářní den roku 2008 
jsme si připomněli 100 let od naro-
zení pana Eduarda Klapala, který 
patřil k nejvýznamnějším předsta-
vitelům velkomeziříčské házené. 
Narodil se 31. 12. 1908 v rodině 
lékaře jako čtvrtý, nejmladší chla-
pec. Protože jeho tři bratři už byli 
na studiích, přál si jeho otec, aby si 
co nejdříve sám vydělával. Poslal ho 
tedy na studie na Učitelský ústav na 
Poříčí v Brně.
Jeho učitel tělesné výchovy ho za-
vedl na Moravskou Slávii, kde pod 
vedením trenéra Vykoupila trénoval 
4,5 roku. Reprezentoval Moravskou 
Slávii v atletických disciplínách. 
Běhal krátké tratě a skákal do dálky. 
Kromě sportu byly jeho zálibami 

i hra na klavír a zpěv. Bohužel, nebo 
spíše bohudík, vždy zvítězil sport. 
Po studiích v roce 1928 nastoupil na 
své první místo učitele v Ořechově. 
Pro svoji rebelantskou povahu byl 
neustále překládán z místa na místo. 
Jeho druhým působištěm byla škola 
ve Velké Bíteši. V době „heydrichi-
ády“ učil v měřínské škole. Později 
byl přeložen do Velkého Meziříčí, 
odtud do Lhotek, kam se přestěho-
val s manželkou, synem a dcerou. 
V roce 1945 učil v Mostištích. Po 
válce se opět vrátil do Velkého 
Meziříčí, kde učil až do roku 1968. 
Společně s manželkou pak vychoval 
dvě dcery a dva syny.
Po roce 1968 už jako důchodce 
vyučoval na základní škole ve 
Velkém Meziříčí. Téměř celý svůj 
život se věnoval házené. V letech 
1931–1932 začal sám aktivně hrát 
národní házenou za SK Velké Me-
ziříčí. V roce 1934 se stal trenérem 
velkomeziříčských žen a trénování 
se věnoval až do roku 1978, kdy mu 
bylo obdivuhodných 70 let. Měl 
velký podíl na vybudování hřiště 
v Rudolfově parku. Celý svůj život 
zasvětil práci s dětmi a mládeží. Za 
svoji práci byl odměněn řadou ve-
řejných uznání. Mezi jinými to byla 
i medaile dr. Miroslava Tyrše.
Zemřel 3. června 2004 ve věku 
nedožitých 96 let.
Čest jeho památce.

-záv-

FC Velké Meziříčí pořádá dne 10. 1. 2009
halový turnaj mladších 
žáků v malé kopané.
Turnaj se uskuteční od 8.00 ve sportovní hale 
U Světlé ve Velkém Meziříčí.

Všechny příznivce kopané srdečně zvou pořadatelé. -fcvm-

Velká lyžařská škola
SKI KLUB Velké Meziříčí nabízí pro zimní sezonu 2008/2009 
zájemcům o lyžařský výcvik výukový kurz pro začátečníky a po-
kročilé.
Kurz obsahuje 10 výukových lekcí po 2 hodinách = 20 hodin.
Kurz bude probíhat:
Za příznivých sněhových podmínek od 10. 1. 2009 každou sobotu 
dopoledne a odpoledne a v neděli dopoledne.
Dopolední lekce od 10.00 – 12.00 hodin,
odpolední lekce od 13.30 – do 15.30 hodin, nedělní lekce od 10.00 
– 12.00 hodin.
Potřebujete lyžařské vybavení – lyže s bezpečnostním vázáním, 
hůlky, helmu! (Rádi vám poradíme.)
Cena kurzu je 2.000 Kč.
Cena neobsahuje jízdné na vleku (velký vlek – kotva).
Informační schůzka v pátek 9. ledna 2008 v 19 hodin – přihláš-
ky a zaplacení kurzu – ve skibaru lyžařského areálu Fajtův kopec 
Velké Meziříčí
Předběžné přihlášky můžete posílat na e-mail: ivos@skivm.cz
Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení účastníka, datum na-
rození, tel. kontakt a jméno jednoho z rodičů, e-mail kontakt, počet 
absolvovaných kurzů v naší, nebo jiné lyžařské škole.
Kapacita kurzu je omezená.
Kontakt LŠ: 724 425 846, 724 617 130                                   -skivm-

V sobotu se uskutečnil každoroční 
turnaj registrovaných o přeborníka 
města Velké Meziříčí ve stolním 
tenisu v tělocvičně SŠ řemesel 
a služeb. Účast byla velice hojná, 
přijeli hráči z celé České republiky. 
Pořadatelé – oddíl ST VM – měli 
plné ruce práce, aby vše proběhlo 
bez problému. Turnaj obsahoval 
čtyři kategorie, a to: 1. hlavní soutěž 
– bez omezení, 2. s omezením do 
okresního přeboru, 3. veteráni nad 
45 let, 4. čtyřhra bez omezení.

Výsledky:
Hlavní soutěž – neomezeně
Kanta František (Hradec Králové 
– 1. liga)
Švec Jakub (Telč – 3. liga)
Flíbor Zbyněk (Slavkov – 3. liga)

S omezením do okres. přeboru
Kos Jiří (Znojmo – odborářská 
liga)
Doskočil Břetislav (Rovečné)
Flesarová Marcela (Nížkov)
Veteráni nad 45 let
Smola Igor (Studená)
Kadlec Ivoš (Rovečné – krajský 
přebor I. třídy)
Doskočil Břetislav (Rovečné)
Čtyřhra bez omezení
Smola Igor (Studená), Ságl Ondřej 
(Slavkov – 3.liga)
Kanta František (Hradec Králové 
– 1. liga), Říkovský Aleš (Velké 
Meziříčí – krajský přebor I. třídy)
Palát Petr (Žďár nad Sázavou – divi-
ze), Jírek Jan (Žďár n. S. – divize)

-pk-

Přípravný turnaj dorostenek
Poslední kalendářní akcí a současně 
i herní přípravou pro jarní odvetnou 
část první ligy mladších doroste-
nek, která začíná nezvykle brzy 
již ve druhé polovině ledna, byl 
vánoční turnaj v Milevsku. Hodně 
proř ídlý velkomeziř íčský kádr 
sice bojoval a v utkáních s Třebíč-
ským celkem i s domácím týmem 
Milevska měly naše hráčky vždy 
výrazné šance otočit nepříznivě se 
vyvíjející průběh na svou stranu. 
Ovšem neproměnění vyložených 
brankových příležitostí včetně dů-
ležitých gólů ze sedmiček, polevení 
v koncentraci a individuální chyby 
je připravily o možnost být bran-
kově lepší jak soupeřky. Závěrečný 
duel s Píseckými pak od prvních 

minut nezvládly zejména psychicky 
a odešly poraženy výrazným pomě-
rem, což je v celkovém hodnocení 
zařadilo až na poslední čtvrtou 
příčku. Individuální ocenění pro 
nejlepší střelkyni turnaje si odnesla 
Monika Kratochvílová.
Výsledky:
Sokol VM – Spartak Třebíč 14:16, – 
Milevsko 17:19, – Písek B 15:26.
Pořadí:
1. Písek 5 bodů, 2. Milevsko 4 body, 
3. Třebíč 3 body, 4. Velké Meziříčí 
0 bodů.
Hrály:
Babáčková M., Závišková I. (5) – 
Kratochvílová (17/5), Necidová S. 
(9/1), Rousová N. (5), Salašová I. 
(5), Hammerová P. (3/1), Necidová 
Kr. (1), Bártová M., Svobodová D. 
Trenér ing. Záviška.
Více na hazenavm.cz        -záv-

TJ Řečice – HHK VM B 4:6 (2:2; 
1:2; 1:2)
Rozhodčí: Homola, Zídek. Branky 
TJ Řečice: 16. min. Kuchař (Trej-
bal R., Březina), 19. min. Vrbka 
(Kuchař, Trejbal R.), 27. min. Bře-
zina, 56. min. Trejbal R. (Březina, 
Trejbal P.)
Branky HHK V. Meziříčí B 3. min. 
Kudláček J. (Krča, Kudláček M.), 5. 
min. Vrána (Malec), 30. min. Peter-
ka (Troščák, Invald), 33. min. Tůma 
(Krča, Peterka), 48. min. Vrána, 59. 
min. Malec.
Vyloučení: 11:7 navíc Bradáč 
2+2+10, Šoukal 2+10, trestné stří-
lení; využití 2:1; oslabení 0:1
Střely na branku: 32:48. Sestava 
V. Meziříčí: Štourač (Komínek) 
– Kudláček M., Invald – Peterka, 
Bradáč – Hrnčíř, Navrátil R., – 
Krča, Šlapal, Kudláček J. – Plhák, 
Vrána, Malec – Pelíšek, Troščák, 
Křípal – Šoukal, Tůma.
Na soupeře jsme vlétli jako utržení 
z řetězu. Než si veterán Blažíček 
v brance domácích stačil porovnat 
výstroj, lovil za prvních pět minut 
dvakrát puk z branky a do poloviny 
třetiny pochytal, někdy i záhadným 
způsobem, dalších deset střel. Ve 
druhé desetiminutovce se ovšem 
zkušení domácí dostali zpátky do hry 

a do konce třetiny vyrovnali skóre.
Když se ve 27. minutě dostali do 
vedení, rázem bylo na ledě všech-
no jinak. Naštěstí se nám podařilo 
v půlce třetiny vyrovnat a po třech 
minutách znovu vrátit skóre v náš 
prospěch. Nadále však pokračoval 
vyrovnaný boj, kdy se nám přestaly 
dařit kombinace a Řečice dokázala 
využívat na své výpady prostoru 
středního pásma, který jsme téměř 
vyklidili.
Toto se dělo až do 48. minuty, kdy 
Honza Vrána předvedl, jak se má 
využít samostatný nájezd a ne-
kompromisní ranou k tyči zvýšil 
na dvoubrankový rozdíl. Poté jsme 
udržovali hru v dostatečné vzdá-
lenosti od naší branky. Ovšem pět 
minut před koncem jsme se opět 
ukázali jako výrobci problémů, 
když jsme se nechali vyloučit do 
„tří“. Hráči Řečice toho okamžitě 
využili ke vstřelení čtvrté branky 
a v následné přesilovce 5:4 nás 
zachránily dvě tyčky a vynikající 
Jirka Štourač. Definitivní úlevu 
nám dodal až Jirka Malec, který 
v poslední minutě po samostatném 
úniku ukončil zápas. Vítězství to 
bylo těžce vybojované, ale o to 
cennější.
Další zápas hrajeme v sobotu 
10. 1. 2009 v 18.45 na domácím 
ledě proti bítešskému béčku.   -ht-

(zimní stadion Velké Meziříčí).


