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Na Poliklinice ve Velkém Meziříčí pronajmeme
10 m2 s velkým výkladem vedle lékárny.
S bezpečnostním zařízením
– vhodné pro malou prodejnu
nebo provozovnu služeb.
Informace na tel. č. 604 704 170
nebo 774 415 640.
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Pitná voda podraží
Vodné i stočné od prvního ledna podraží o čtyři koruny. Za kubík pitné 

vody tak spotřebitelé ve Velkém Meziříčí, Velké Bíteši, Měříně i jinde 
v našem regionu zaplatí 68 korun včetně DPH. Doposud to bylo 64,20 Kč/
m3. O zdražení rozhodlo ve čtvrtek 3. prosince předsednictvo Vodovodů 
a kanalizací Žďársko na svém zasedání. Zdražení se týká pochopitelně těch 
měst a obcí, která jsou členy Svazku. Vesměs menší obce, které si spravují 
vodovody samy, mají náklady nižší a ani lidé proto za vodu tolik neplatí.

Hlavní důvody pro zvýšení ceny vody uvedl ředitel žďárské divize 
Vodárenské akciové společnosti Karel Fuchs. Na prvním místě zdražení 
ovlivnil nárůst DPH z vody o jedno procento. Dalším faktorem je pokles 
spotřeby vody z důvodu omezení výroby průmyslových i zemědělských 
subjektů. Neméně podstatný je i nárůst ceny surové vody odebírané z údol-
ních nádrží Mostiště a Vír v Povodí Moravy na téměř pět korun za metr 
kubický. V ceně vody jsou také zohledněny náklady spojené s opravami 
vodovodů i kanalizací, zvlášť s ohledem na plánovanou realizaci staveb 
dotovaných z prostředků Evropské unie. „To samozřejmě bylo i jednou 
z podmínek přidělení dotace na akci Dyje II. (Projekt ochrany vod povodí 
řeky Dyje – II. etapa – pozn. red.). V tvorbě ceny vody je tedy zahrnuta 
i připravovaná rekonstrukce čistírny odpadních vod ve Velkém Meziříčí, 
ale i další akce na Žďársku,“ potvrzuje velkomeziříčský starosta František 
Bradáč. Nárůst ostatních nákladů je podle informací žďárské divize VAS 
na nulové hranici.

Rodina, která spotřebuje z veřejného vodovodu za měsíc v průměru 80 
kubíků pitné vody, za ni v příštím roce 2010 zaplatí zhruba o pětadvacet 
korun měsíčně víc. Ty rodiny, jež přitom nejsou napojeny na veřejnou 
kanalizaci, pak zaplatí více pouze o deset korun měsíčně.

Martina Strnadová

S nižšími 
příjmy 

se potýkají 
i menší obce

Propady v daňových příjmech 
komplikují situaci nejen městům, 
ale i menším obcím v regionu. Obec 
Baliny z téhož důvodu požádala 
Velkomeziříčské o odklad platby za 
své žáky, kteří navštěvují některou 
ze základních nebo mateřských škol 
ve městě. Obce jsou totiž za každé-
ho takového žáka povinny městu 
ročně přispívat stanovenou částku. 
V případě Balin celkový příspěvek 
za letošní rok činí kolem osmdesáti 
tisíc korun. „Požádali nás o odklad 
platby do konce února. Pokud na 
tom budou fi nančně lépe, zaplatí 
dřív. Rada s tím souhlasila a počká, 
protože jejich situaci chápe,“ infor-
muje místostarosta Josef Komínek 
a dodává, že jedno dítě z Balin na-
vštěvuje velkomeziříčskou mateř-
skou školu a jedenáct žáků základní 
školu Oslavická. Příspěvek na dítě 
v MŠ podle něj přitom činí 5.128 
korun ročně bez stravného a na žáka 
v ZŠ 6.725 korun také bez školní 
jídelny a družiny. „Letos máme 
daleko nižší daňovou výtěžnost,“ 
vysvětluje důvody žádosti starosta 
Balin Pavel Drápela. Podle jeho in-
formace má obec propad v příjmech 
zhruba o deset až jedenáct procent. 
„Navíc máme úvěr na vodovod, kte-
rý nám vezme až polovinu rozpočtu. 
Ten si nemůžeme dovolit nezaplatit. 
Proto jsme požádali Velké Meziříčí 
raději předem o odklad, abychom 
se nedostali do problémů,“ dodává 
P. Drápela.       Martina Strnadová

Čerstvá Česká slavice Lucie Bílá podpořila svým zpěvem boj proti 
rasismu, když vystoupila ve Žďáru nad Sázavou 1. 12. 2009 na festi-
valu Modré dny. Ten letos bojuje právě proti rasové nesnášenlivosti či 
extremistickým tendencím. V nabitém sále Domu kultury ji na klavír 
doprovodil Petr Malásek. Koncertu se mimo jiné zúčastnil hejtman 
a senátorka našeho kraje, ale také místostarosta Velkého Meziříčí Josef 
Komínek a další hosté. Festival expandoval také do našeho města, kde se 
ve školách konaly vybrané besedy. Akci mediálně podpořil též týdeník 
Velkomeziříčsko. Více čtěte na straně 2.         Text a foto: Iva Horká

Hráli a zpívali proti rasismu

Koncerty
Petra Janů 
v Jupiter clubu
9. 12. 2009 od 19.30 hodin.
Vstupenky jsou ještě v prodeji 
na prog. oddělení JC.

Vánoční koncert
na nádvoří zámku ve Velkém 
Meziříčí
13. 12. 2009 od 17 hodin
Více strana 8

Výstava
Kouzlo vánoc
aneb
Čas vánoční
Pondělí 14. prosince – středa 
16. prosince 2009
velký sál Jupiter clubu, 10 – 18 
hodin
Více strana 8

Den 
otevřených 

dveří
Hotelová škola Světlá a Ob-
chodní akademie Velké Me-
ziříčí.
čtvrtek 10. prosince 2009 
v době od 8 do 16 hodin

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

nabízí pro školní rok 2010/2011 tříleté obory vzdělání:
Mechanik opravář motorových vozidel, Opravář 
zemědělských strojů, Kuchař – číšník, Provoz 
služeb, Obráběč kovů , Strojní mechanik, 
Elektrikář, Zemědělec – farmář, Pekař, Řezník 
– uzenář, Zedník, Elektromechanik pro zařízení 

a přístroje, Krejčí
a dále možnost nástavbového studia – denní 

i dálkovou formou
pro všechny absolventy tříletých oborů vzdělání

Podnikání
Možnost ubytování a stravování ve vlastních prostorách 

školy.

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

www.ssrsvm.cz

Jednání 
Zastupitelstva 

města
Velké 

Meziříčí,
které se uskuteční v úterý 
15. prosince 2009 ve 14.30 
hodin v koncertním sále 
Jupiter clubu, s. r. o., Velké 
Meziříčí
 I. Zahájení
 II. Hlavní body programu:

   1. Kontrola plnění usne-
sení

   2. Majetkové převody
   3. Rozpočet hospodaření 

města Velké Meziříčí 
na rok 2010

   4. Rozpočtová opatření
   5. Zplnomocněn í ZM 

pro starostu při čerpá-
ní rozpočtu v závěru 
r. 2009

   6. Dodatek č. 25 zřizovací 
listiny Městské správy 
bytů VM

   7. Přijaté dotace
   8. Čerpání rezerv v roz-

počtu města – II. polo-
letí 2009

   9. Souhlas s darováním
  10. Zpráva o činnosti, plán 

práce kontrolního vý-
boru pro rok 2010

 III. Diskuze, interpelace
 IV. Závěr

Ing. František Bradáč,
starosta města

Módní návrhářka Dana Dobři-
chovská představila svoji novou 
kolekci podzim-zima a pokřtila no-
vý kalendář. Módní show se konala 
minulý pátek opět v Jupiter clubu ve 
Velkém Meziříčí a uváděl ji Rado-
van Daněk, redaktor a moderátor, 
kterého znají zejména diváci České 
televize či posluchači Českého 
rozhlasu Region. Na přehlídkovém 
molu se kromě dospělých maneký-
nek a manekýnů mihly také děti. 
Začalo se svatebními šaty, a jelikož 
téměř na žádné svatbě nechybí dru-
žičky, doprovázely nevěstu na mole 
i tady holčičky v bílém. Poté přišly 
na řadu společenské šaty, pak letní 
kolekce, dámské spodní prádlo, ko-
lekce zlato a stříbro, nechyběla ani 
pánská móda a další. Společenské 
šaty s šifonovou sukní a s našíva-
nými ručně háčkovanými květy, 
které mohli přítomní v sále vidět na 
vlastní oči, lze zakoupit například 
v e-shopu Pleta Design-Dana Dob-
řichovská. Jejich cena se pohybuje 
kolem osmnácti tisíc korun.

Kalendář Dany Dobřichovské se 
fotil na hlavním nádraží v Praze 
a jeho osobností byl mimo jiné 
zpěvák a herec Roman Vojtek. Ve 
velkém sále Jupiter clubu ho po-
křtily autorčiny čtyři kamarádky. 
O zpestření více než dvouhodinové-
ho programu se postaral saxofonista 
Ivan Myslikovjan. Ten se podle 
svých slov živí třiadvacet let jako 
svobodný umělec a je prý rád, že 
není závislý na státu a politicích. 
Letos koncertoval například v Du-
baji, Bejrútu či ve Španělsku.

Iva Horká
Více fotografií si můžete pro-

hlédnout na našich webových 
stránkách www.velkomeziricsko.cz 
v sekci fotogalerie.

Dana Dobřichovská představila v Jupiter clubu 
svoji novou kolekci i kalendář

Součástí průhledných bílých šatů s háčkovaným živůtkem byly také háč-
kované kalhotky.                                                             Foto: Iva Horká

Tradiční vánoční trhy na velko-
meziříčském náměstí pořádá Město 
Velké Meziříčí i letos. Nebude 
chybět opět klasická nabídka od 
českých výrobců, převážně ruko-
dělné výrobky. Jarmark se bude 

konat příští středu 16. prosince 2009 
po celý den. Z tohoto důvodu bude 
náměstí celou dobu konání akce 
uzavřeno pro vjezd motorových 
vozidel.

-ivh-

Na náměstí budou opět vánoční trhy

Instalujeme satelitní komplety
pro příjem českých a slovenských programů, ČT, Nova, 

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

novinka: on-line aktivace balíčků MULTI/SKYLINK
(bez dalších poplatků, okamžitá aktivace)

PANASONIC TX-P37X10Y, plazma, 94cm 15.990 13.490
PANASONIC TX-L32S10E, FULL HD, 82 cm 14.990 13.490
PANASONIC TX-P42S10E, FULL HD 107 cm 19.990 17.990
PANASONIC TX-P42G15, NeoPDP 32.990 28.990
PANASONIC DMC-FS42, foto 3.490 2.990
PANASONIC DMC-TZ7, superzoom foto 8.990 7.990
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OKÉNKO RADNICE

Zprávy z jednání Rady města
z 2. prosince 2009

 1. Rada města souhlasila se změnou nájemní smlouvy, uzavřené mezi 
městem Velké Meziříčí a žadatelem na výpůjčku pozemku parc. č. 
48/1 v k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí s tím, že půjčitel bude po-
vinen umožnit vstup na pozemek za účelem přístupu k inženýrským 
sítím a v případě budování nových sítí (v dohledné době budování 
kanalizace v Mostištích)

 2. Rada města souhlasila se změnou nájemní smlouvy na užívání lesního 
pozemku parc. č. 3425/3 v lokalitě Amerika, k. ú. Velké Meziříčí 
takto z důvodu změny vlastníka.

 3. Rada města schválila následující rozpočtová opatření:
a) Zdroj: 40 tis. Kč – § 6409 rezerva m. č. Mostiště
 Rozdělení: 40 tis. Kč – § 3392 provoz kulturního domu Mostiště
b) Zdroj: 5 tis. Kč – § 6409 rezerva pro neziskové organizace
 Rozdělení: 5 tis. Kč – § 3121 fi nanční příspěvek (dar) pro Sdru-
     žení rodičů při Gymnáziu ve Velkém
     Meziříčí, Sokolovská 27, Velké Meziříčí,
     na zajištění tradičního Studentského plesu
     konaného 20. 2. 2010.

 4. Rada města souhlasila s odkladem platby obci Baliny z vyúčtování ná-
kladů na předškolní a školní docházku, a to za období leden až srpen 
2009 do 28. 2. 2010. Původní splatnost pohledávek byla 13. 11. 2009.

 5. Rada města na základě doporučení bytové komise schválila přidělení 
bytů na ulici Bezručova 1543/12, Čermákova 2009/49, Čermákova 
2064/8 a Karlov 463/1. Dále Rada města schválila výměnu bytu na 
ulici Čermákova 2030/53. Rada města dále souhlasila s prodloužením 
nájemní smlouvy na dobu určitou u dvou ubytovacích jednotek na 
ulici Uhřínovská 540/20, bytu na ulici Hornoměstská 359.

 6. Rada města schválila doplnění smlouvy plánu zimní údržby, a to 
Přílohy č. 2 – Přehled chodníků o položku č. 86 – Ulice Družstevní 
– spojovací chodník mezi ulicemi Družstevní a Bezručova, délka 
223 m, pořadí důležitosti II.

 7. Rada města schválila smlouvy o podnájmu nebytových prostor 
v areálu na ulici Karlov 1398/54 ve Velkém Meziříčí dle přiloženého 
seznamu.

 8. Rada města schválila Dodatek č. 4 Nájemní smlouvy z 31. 12. 2005 
uzavřené mezi Městem Velké Meziříčí a Technickými službami 
VM, s. r. o., vč. přílohy č. 1 (výčtu majetku), kterým se zvyšuje 
hodnota pronajatého majetku o technické zhodnocení, provedené na 
hřbitově Karlov (stavební úpravy obřadní síně hřbitova), zakoupení 
nové dynamické nápravové váhy na skládku a vyřazení původní váhy 
evidované jako součást skládky TKO.

 9 Rada města:
 a) vzala na vědomí informace o práci komise pro otevírání obálek 

a hodnocení nabídek zájemců o uzavření nájemní smlouvy na lesní 
pozemky, které tvoří lesní hospodářský celek Městské lesy Velké 
Meziříčí

 b) souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na lesní pozemky LHC 
ML VM se společností Lesy a rybářství Velké Meziříčí, s. r. o. 
Zámecké schody 1204/13, 594 01 Velké Meziříčí

10. Rada města:
 a) pověřila tajemníka MěÚ ing. Stanislava Rosu stanovením prodejní 

ceny majetku navrženého k vyřazení z evidence majetku města
 b) souhlasila s převodem vyřazeného majetku organizacím zřizova-

ným městem Velké Meziříčí formou darovacích smluv na základě 
jejich žádosti

 c) souhlasila s odprodejem zbývajícího majetku, o který neprojeví 
zájem organizace zřízené městem

 d) souhlasila s likvidací (vyřazením) majetku neprodaného a nevhod-
ného k prodeji

Rada města dále souhlasila s prodejem osobního automobilu Škoda 
Felicia 1.3 LXi Standard, SPZ: ZRI 7155, rok výroby 1997.

11. Rada města souhlasila s tím, aby byla uhrazena spotřeba vody za zimní 
období 2009/2010 na hřišti Kunšovec, Velké Meziříčí, naměřená dle 
faktury od Vodárenské a. s, maximálně ve výši 5.000 Kč.

12. Na jednání Rady města proběhla valná hromada Jupiter clubu, s. r. o., 
Velké Meziříčí.                          Ing. František Bradáč, starosta

Stalo se již tradicí, že se vedení 
města schází s místními zaměstna-
vateli k přátelskému posezení, aby 
společně zhodnotili uplynulý rok. 
Počet zúčastněných byl srovnatelný 
s roky minulými.

„Někteří zaměstnavatelé se do-
konce už během jarních měsíců 
ptali, zda i letos proběhne adventní 
setkání. Je vidět, že se jim tradice 
líbí, že své poznatky mohou porov-
nat se zkušenostmi ostatních a že se 
rádi setkávají,“ komentuje František 
Bradáč, starosta města. Ten večer 
zahájil informacemi z rozličných 
oblastí i úrovní. Seznámil přítom-
né se záměrem Ředitelství silnic 
a dálnic (ŘSD) rozšířit dálnici D 1 
ze čtyř pruhů na šest v úseku Mi-
rošovice – Kývalka, které by bylo 
kladně přijato v případě, kdyby bylo 
počítáno i s rozšířením průjezdnosti 
velkomeziříčského mostu. ŘSD ale 
navrhuje šířku mostu zachovat, což 
zásadně odmítá bezpečnostní rada 
města. Dále informoval například 
o rekonstrukci čistírny odpadních 

vod, která je podle slov starosty nej-
větší investicí v novodobé historii 
města. Je to akce za odhadovanou 
částku čtyři sta třicet milionů korun, 
přičemž dotace z EU tvoří asi tři sta 
šest milionů a zbytek dofi nancuje 
město. S rekonstrukcí se začne na 
jaře příštího roku. Mimo to byla 
zmíněna i protipovodňová ochrana, 
úspěch v soutěžích Město pro byz-
nys a My třídíme nejlépe, i reakce na 
systém parkování ve městě a další.

Jak hodnotí minulý rok
zaměstnavatelé?

Většina jich zaznamenává pokles 
obratu přibližně o 25 procent, počty 
zaměstnanců ve většině podniků 
byly sníženy a nejvíc si zaměst-
navatelé stěžují na přístup bank. 
Problémů bylo zmíněno více, jako 
například celková situace v země-
dělství apod. Někteří uvádějí, že 
v roce 2009 jsou na stejných číslech, 
či dokonce na vyšších, než v roce 
předešlém.        Veronika Poulová,

pracovnice veřejných vztahů

Vedení města hodnotilo
se zaměstnavateli uplynulý rok

Rozpočet města Velké Meziříčí 
na rok 2010 je připravený. Zastupi-
telé jej budou schvalovat na svém 
posledním letošním jednání 15. 
prosince. „Rada města připravila 
rozpočet vyrovnaný,“ informuje 
místostarosta města Josef Komí-
nek s tím, že již proběhl i pracovní 
seminář k rozpočtu se zastupiteli, 
a to celkem bez výhrad. K vět-
ším změnám v rozvržení financí 
města na příští rok tedy nedošlo. 
„Předpokládáme proto, že bude na 
zastupitelstvu schválen,“ dodává 
J. Komínek.

Letošní rok se přitom, co se týče 
příjmové části, nejeví pro město 
příznivě. Propad je odhadovaný 
mezi patnácti až dvaceti miliony 
korun. O tolik bude nižší konečná 
částka daňových příjmů, která měla 
být podle rozpočtu na rok 2009 až 
119 milionů korun. Velkomeziříčští 

mají pro tuto situaci ponechanou re-
zervu, z níž jsou i dvacetimilionový 
schodek schopni pokrýt.

Lépe však na tom nejsou ani jiná 
města či obce. Například Velká Bí-
teš podle sdělení starosty Miroslava 
Báni očekává propad v daňových 
příjmech až pět milionů korun. 
Oproti plánovaným sedmatřiceti 
tak tyto příjmy dosáhnou jen třiceti 
dvou milionů. „V příjmové stránce 
jsme na úrovni let 2005, 2006 a na 
stejné úrovni proto připravujeme 
rozpočet na rok 2010,“ říká sta-
rosta Báňa a podotýká, že situaci 
však město rozhodně nechce řešit 
například zdvojnásobením daně 
z nemovitosti. Bítešští již mají 
za sebou jeden pracovní seminář 
k rozpočtu na příští rok, druhý je 
ještě čeká. Konečnou verzi pak 
budou schvalovat zastupitelé počát-
kem února 2010. Martina Strnadová

Za překročení rychlosti
padaly další pokuty

Další dvě měření rychlosti jízdy vozidel proběhla ve Velkém Meziříčí ve 
čtvrtek 26. listopadu. Městská policie ve spolupráci s třebíčskou fi rmou, 
která pro město měření provádí, si na řidiče „posvítila“ ve večerních 
hodinách - mezi devatenáctou až třiadvacátou. První ze dvou akcí pro-
běhla v ulici K Novému nádraží. Byla zaměřená na vozidla jedoucí shora 
od obchvatu na Třebíč dolů do centra. V místě u vjezdu k marketu bylo 
instalováno měřicí zařízení a u Horáckého autodružstva strážníci řidiče 
zastavovali. Za dobu měření tudy projelo osmašedesát aut a pět z nich 
překročilo povolenou rychlost padesát kilometrů v hodině. „Jeden z řidičů 
to měl rozjeté dokonce rychlostí osmdesát šest kilometrů v hodině. Stálo 
jej to dva a půl tisíce korun a body,“ informuje místostarosta města Josef 
Komínek. „Kdyby jel ještě o něco málo rychleji – 94 km/h –, přišel by 
o papíry,“ podotýká ještě. Zbývající čtyři řidiči za svůj dopravní přestupek 
zaplatili pokutu tisíc korun. 

Poté se měření přesunulo na Hornoměstskou ulici zhruba někde k pře-
chodu před střední školou řemesel a služeb. Zde projelo sto dvacet pět aut 
a měřicí zařízení nezaznamenalo ani jedno překročení povolené rychlosti. 
„Ale bylo to na hlavní komunikaci, která je hodně osvětlená. Možná si 
tak řidiči spíše všimli tabule označující měření a zpomalili,“ domnívá se 
místostarosta. Začátek a konec měřeného úseku totiž musí být řádně vy-
značen. Město hodlá v měření pokračovat i nadále. Na závodníky v ulicích 
Velkého Meziříčí se mimo jiné chystá i v nočních hodinách.

Martina Strnadová

Meziříčští budou schvalovat
rozpočet před Vánoci

Ve velkomeziříčských městských 
lesích bude hospodařit společnost 
Lesy a rybářství Velké Meziříčí. 
„Proběhlo již třetí výběrové řízení 
a přihlásila se jedna společnost. 
Komise s jejich návrhem souhla-
sila, takže se od 1. ledna 2010 
budou o naše lesy starat,“ uvádí 
místostarosta Josef Komínek s tím, 
že péče bude pro místní společnost 
nesporně jednodušší, než kdyby 
byla ze vzdálenějšího okolí.

Vybrat fi rmu, která se bude starat 
o velkomeziříčské lesní pozemky, 
nebylo jednoduché.

Ty totiž mají rozlohu pouhých 
sto dvacet hektarů, což není příliš 
zajímavá výměra. Navíc velkou část 
z toho tvoří ještě příměstská zeleň, 
která není typickým hospodář-
ským lesem. „Naše lesy proto byly 
vždycky ve ztrátě kolem padesáti 
až sto tisíc ročně, podle výkupní 
ceny dřeva,“ vysvětluje J. Komí-
nek. Společnost Lesy a rybářství 
Velké Meziříčí bude městu platit 

symbolickou částku 1.000 korun 
ročně za pronájem. „Nebudeme 
tudíž ve ztrátě. A pokud se zvedne 
výkupní cena dřeva, můžeme s nimi 
jednat o vyšším nájmu,“ dodává 
místostarosta. Cenové podmínky 
pronájmu byly také důvodem, proč 
v předchozích výběrových řízeních 
nevzešel žádný nájemce. „V prvním 
výběrovém řízení se přihlásily tři 
fi rmy. Jedna z nich po nás dokonce 
chtěla, abychom jí platili kolem 360 
tisíc ročně. To by pro nás byla velká 
ztráta,“ konstatuje místostarosta. 
Takové podmínky pochopitelně 
pro město nebyly přijatelné. Dostat 
se ze ztráty bylo totiž tím hlavním 
důvodem, proč se Velkomeziříčští 
rozhodli své lesy pronajmout.

Velkomeziříčská společnost Lesy 
a rybářství bude o městské lesy pe-
čovat do konce roku 2016 podle již 
schváleného hospodářského plánu. 
Veškerou činnost nad jeho rámec 
s městem předem projedná, jak 
bude zakotveno ve smlouvě. Plán 

Žluté autobusy
již v Bíteši zastavovat nebudou
Všichni, kdož byli zvyklí využívat dopravní spojení autobusem Student 

Agency se zastávkou ve Velké Bíteši, budou muset hledat náhradní řešení. 
Tato doprava zde totiž končí, a to již na konci tohoto týdne. Od 14. prosince 
2009 začne platit nový autobusový jízdní řád, kde už linky žlutých autobusů 
přes Bíteš jezdit nebudou. „Ty autobusy mi budou chybět, bylo to totiž jediné 
spojení z Brna do Velké Bíteše po osmé hodině večerní,“ posteskla si obyva-
telka Velkobítešska, která se na žluté autobusy při cestě z Brna spoléhala.

Student Agency měla v Bíteši po léta sídlo v areálu na okraji města. 
Proto také autobusy této společnosti měly v tomto městě zastávku, 
což byla jistá výjimka. Nyní se Student Agency stěhuje do Prahy a její 
linka Brno-Velká Bíteš proto končí také. Žádost o udělení licence na 
provozování veřejné osobní dopravy na stejné trase si podala brněnská 
dopravní společnost Vento-Line. O jejím udělení by mělo být rozhod-
nuto již někdy v těchto dnech. „Linky nové dopravní společnosti by 
pak začaly jezdit od 2. ledna 2010. Předpokládám, že pokryjí zhruba 
všechny vytížené spoje, které Student Agency provozovala,“ informo-
val velkobítešský starosta Miroslav Báňa.            Martina Strnadová

O městské lesy bude pečovat místní společnost
těžby oznámí vždy na začátku no-
vého roku. Město bude na veškerou 
činnost dohlížet. „Náš pracovník 
lesy alespoň dvakrát ročně projde. 

Veškeré podmínky byly stanoveny již 
při zadání výběrového řízení. Spo-
lečnost s nimi souhlasila,“ uzavírá 
Komínek.           Martina Strnadová

Naše současná nejpopulárnější popová hvězda Lucie Bílá se před 
žďárským recitálem 1. 12. zúčastnila tiskové konference přímo v Domě 
kultury. Prostor pro dotazy byl pořadateli pochopitelně vymezen, ale 
zpěvačka poté ještě nabídla možnost pokračování a pozvala ty, kteří 
měli zájem s ní ještě hovořit, k sobě do šatny. Trpělivě a s nutnou dávkou 
charakteristického humoru odpovídala na vše, co žurnalisty zajímalo. 
První otázka měla zjistit, proč se umělkyně rozhodla podpořit festival, 
který bojuje proti rasismu. „Hlavním důvodem je to, že velice ráda zpí-
vám, a navíc když je s tím spojená charita, pomoc někomu. Krom toho 
má tento festival už sedmiletou tradici, takže jsem ráda přijala pozvání. 
A také si myslím, že se někdo – byť máme demokracii –, nemůže chovat 
tak, jak to předvedl.“

Kde vystoupí, si vybírá podle 
organizátorů a podle toho, co je to 
za akci. „Do některýho prostředí se 
zkrátka nehodím. Třeba na country 
festival bych nemohla, tam by mě 
asi vypískali. No, do guláše se 
jahoda nedává (smích). Ale Vyso-
činu mám ráda, znám to tady, ale 
už jsem tu dlouho nebyla, takže 
chválabohu za tuto příležitost. Také 
mne těší, že můžu představit svým 
posluchačům pár novejch písniček 
z alba Bang Bang, i když teda jenom 
s piánem.“

S projevem rasismu se Lucie Bílá 
setkala osobně. Ještě před revolucí, 
když vyrazila do kina s černochem. 
„To se fakt lidi chovali opravdu ne-
vhodně. A asi i proto, že já vypadám 
taky docela tmavě, žejo, a proto si 
hodně lidí myslí, že jsem Romka. 
Vůbec mi to nevadí, i když to tak 
není, doma mi říkali, že Romka 
nejsem. Ale mám spoustu přátel 
romského původu – muzikantů, 
a strašně jim závidím cit pro hudbu 
i to jejich otevřené srdce.“

Krátce zalitovala, že s ní ve Žďá-
ru nevystoupí celá její kapela, pro-
tože je zrovna na turné. Jak sama 
říká, má ráda na svých koncertech 
živočišnost.„Bylo by to úžasné, 
vystoupila by i romská kapela Ďá-

belské housle, což by bylo jistě aktuální,“ narážela navíc na téma letošního 
festivalu, jímž je právě boj proti rasismu, neonacismu a extremistickým 
tendencím. Řeč se stočila na to, co bude v ten večer zpívat. Řekla, že ne-
budou chybět ani nové písničky z právě vydaného alba. Podle čeho si na 
ně vybírala skladby? „Základem jsou většinou šedesátá léta. Chtěli jsme, 
aby v této těžké době písničky pohladily posluchače po duši, aby se při 
nich lidi uklidnili a zapomněli na starosti. Na hromadě jsme měli stovky 
skladeb, některý neprošly přes moje hrdlo, jiný se nelíbily Gábince, další 
zase Ondrovi. Vedli jsme dlouhý diskuze, no a k čemu jsme se dobrali, 
uslyšíte sami. Já jednoduše musím věřit tomu, co interpretuju. Nedá se se 
mnou zase tak moc manipulovat. Jsem totiž beran…ale někdy umím bejt 

i ovečka (potutelný úsměv).“
Na dotaz proč ji na klavír do-

provází právě Petr Malásek, odpo-
věděla, že Petr je kamarád, spolu-
pracovník. „Máme spolu báječnou 
kapelu a taky jsme zjistili, že hrál 
jako muzikant v Neposlušných 
teniskách. Ale mně nejvíc záleží na 
spolupráci srdcí, a ta my dva máme 
propojený. Není nikdo, s kým bych 
se cejtila líp, než s ním. U něho je 
bezpečí. Člověk nemůže jen tak 
s někým hrát a zpívat. Na tom 
jevišti, to jsou lásky. Petr je jeden 
z největších pokladů, který jsem 
potkala. A NIKDY se ho nevzdám…
Ale já vůbec kvalitní lidi neměním. 
Mám dvanáct let stejnýho mana-
žera, stejnou vizážistku i módní 
návrhářku Liběnu Rochovou, která 
mi šije všechny ty krásný šaty na 
Slavíky. A taky mám dvacet let 
stejný skladatelsko-textařský tým 
– Gábinu Osvaldovou a Ondřeje 
Soukupa. To je takový naše, mys-
lím, že funkční manželství, z něhož 
máme docela povedený děti. Tím 
posledním miminkem je Bang Bang. 
A na ně jsem hodně pyšná.“

A vánoční vzkaz pro naše čtenáře 
od Lucie Bílé? Přeju vám krásný 
vánočky! A nebuďte sami. Kdyby 
jo, tak přijeďte za mnou… ☺

Iva Horká 

Chci živočišnost na svých koncertech, říká zpěvačka Lucie Bílá

Lucie Bílá na tiskové konferenci Modrých dnů, která se konala před jejím 
vystoupením 1. 12. v bývalém okresním městě.                      Foto: Iva Horká
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Řekněte si své 
k nemocnicím
Trvalé zvyšování úrovně kvality 

služeb poskytovaných zřizovanými 
nemocnicemi je jedním ze základ-
ních cílů našeho kraje, a to je znalost 
názorů a zkušeností pacientů – širo-
ké veřejnosti. „Proto krajský odbor 
zdravotnictví ve spolupráci s fi rmou 
Centire Czech, s. r. o., připravil 
dotazník, jehož prostřednictvím 
nám mohou klienti našich nemocnic 
sdělit své zkušenosti se situací v na-
šich krajských nemocnicích,“ řekl 
k projektu Lukáš Kettner, vedoucí 
odboru zdravotnictví KrÚ Vysočina 
a doplnil, že nemocnice i kraj (jako 
zřizovatel) budou velmi vděční za 
každý názor a využijí ho k tomu, aby 
se služby v nemocnicích zlepšovaly 
podle představ a zájmu pacientů. 
Dotazník je anonymní a naleznete 
ho až do 11. 12. 2009 (kdy projekt 
končí) na webových stránkách 
http://www.becon.cz/pruzkumy/
index.php?sid=72379&lang=cs

Jitka Svatošová

Pohřešovaná
Janka Tomášů

P á t r á n í  b y l o  v y h l á š e n o 
27. 11. 2009.

48 let, trvale bytem v okrese 
Žďár nad Sázavou.

Zjiš-
těný po-
pis osoby 
(nemusí 
odpovídat 
zveřej-
něné fo-
tografi i): 
postava 
hubená, 
výška 170 
až 180 cm, barva očí hnědá, vlasy 
barvy hnědé, středně dlouhé, vypa-
dá na 45 až 50 let

Oblečení: červená sportovní bun-
da do pasu, modré rifl e.

Od 26. 11. 2009 ji pohřešuje 
její druh. Veškeré poznatky k její 
osobě sdělte ihned telefonicky na 
linku 158 nebo nejbližší součásti 
Policie ČR.

nprap. Petra Šmídová

O počasí jsme si povídali s vedoucím Regionálního předpo-
vědního pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu 
(ČHMÚ), pobočky Brno, RNDr. Milanem Šálkem a snažili se 
alespoň trochu nahlédnout do tajů současné meteorologie. Jaké 
poznatky jsme zjistili, se dočtete v následujícím rozhovoru.

Co všechno předchází tomu, než se objeví zprávy o počasí 
v médiích či na příslušných serverech na internetu?

Jde o poměrně složitý proces, technologickou linku, kte-
rá začíná měřením atmosféry. Na zemi máme řádově deset 
tisíc pozemních meteorologických stanic, které několikrát 
denně měří meteorologické prvky. Zaznamenávají srážky, 
teplotu a podobně, a z těchto stanic se dostávají informace 
do národních a mezinárodních meteorologických center. 
Takže v podstatě je celý svět propojený – v dnešní době 
díky internetu, před tím desítky let systém fungoval pomocí 
meteorologických telekomunikačních sítí, které zprostřed-
kovávaly tato hlášení meteorologům po celém světě. Zís-
kávání pro nás podstatných informací se nyní díky rozvoji 
telekomunikací velmi zrychlilo. Zatímco dříve jsme čekali 
na údaje z některých stanic třeba hodiny, dnes jsou to řádově 
už jen minuty, než se dozvíme, jaké počasí je třeba na druhé 
straně zeměkoule.

Atmosféru měříme nejenom při zemi, ale i ve výškách, 
a to až do čtyřiceti kilometrů. Takové měření probíhá dvakrát 
i čtyřikrát denně a vypouští se za tímto účelem do vzduchu 
balony, v nichž jsou umístěny sondy. Poté, co nahoře balon 
praskne, sonda spadne dolů a poskytne nám naměřené údaje 
o teplotě, tlaku a vlhkosti a díky snosu balonu se pak zjistí také 
rychlost i směr větru. Balony jsou vypouštěny z takzvaných 
aerologických stanic, které máme na území naší republiky dvě 
– v Praze na Libuši a ve vojenské stanici v Prostějově.

Kromě těch klasických staničních metod se pak měření 
provádí pomocí metody dálkové detekce. V tomto případě 
jde o meteorologické radary, které atmosféru jakoby prosvítí 
mikrovlnným zářením a zjistí odražené záření. Podle toho se 
pak zjišťuje, kde jsou různé mraky, jež produkují déšť nebo 
sněžení, zkrátka obecně srážky. Ale ještě důležitější pro před-
pověď počasí na zítřejší den nebo nejbližší dny, jsou meteoro-
logické družice. Ty zjišťují nejen oblačnost – tedy nejtypičtější 
informace – , ale také teplotní charakteristiky atmosféry apod. 
Dokonce se z družic dělají i klimatické výzkumy, při nichž se 
sleduje, jak se otepluje či ochlazuje různá vrstva atmosféry. 
Družice jsou proto například v oblasti oceánu důležitější než 
aerologická měření, protože i když jsou balonová měření přes-
nější v daném bodě, tak nad oceánem je problém zajistit jejich 
dostatečný počet. A aby v oceánu kroužila nějaká loď jenom 
kvůli aerologickým měřením, to skutečně není levná záležitost.

Potom se ohromná kvanta veškerých dat soustřeďují 
v meteorologických centrech, kde se zpracovávají pomo-
cí počítačů. Ta jsou vybavena velice složitými programy 
a dokáží i čtyřikrát denně spočítat předpověď počasí až na 
patnáct dnů dopředu.

To zní slibně…
No, máme sice spočítanou předpověď na patnáct dnů, ale 

přesto musím v tomto místě velice významně varovat před 
jednou věcí – rozumná předpověď se dá určit tak na polovinu 
těch dní, tedy kolem sedmi, maximálně deseti dnů, podle si-
tuace. A asi úplně nejpřesněji umíme předvídat tak na tři dny 
dopředu. Tady bych rád upozornil na službu, kterou provozu-
jeme pro veřejnost – na telefonu 900 309 045 s dražší sazbou 
se může každý dozvědět, jaké bude počasí. Je to praktické 

třeba v případě, když někdo bude sundávat ze střechy na svém 
domě krytinu, aby mu do stavení nenapršelo. Zavolá k nám 
a my mu řekneme, zda bude spíše deštivo nebo sucho, záro-
veň se ale snažíme sdělit i odhadovanou spolehlivost před-
povědi, která není téměř nikdy stoprocentní. A přitom nejde 
jenom o počasí, máme i hydrologickou část služby, kdy jde 
o předpověď vodních toků, což je důležité zejména při jarním 
tání, silných deštích apod. Tady bych rád připomněl, že díky 
Mostišťské přehradě nemělo letos na začátku července Velké 
Meziříčí závažnou povodeň. Při velkých přívalových deštích 
2. července ‚srazila‘ přehrada průtoky vody ze sedmdesáti 
pěti kubíků na třicet. A abychom byli ještě více nápomocni 
krajským úřadům – potažmo starostům měst a obcí – či ob-
čanům v ohrožených místech, připravujeme ještě další novou 
službu – detekci přívalových povodní. Odhaduji, že by mohla 
být v provozu v příštím roce. Prostřednictvím krátké textové 
zprávy (SMS) na mobilní telefon bychom zasílali varování 
před velkými bouřkami, které jsou extrémně lokální a navíc 
bývají často provázeny mohutnými přívalovými dešti. Zatím 
se tento systém připravuje.

Jinak ale si také může kdokoliv, kdo částečně počasí ro-
zumí nebo je studuje, vytvářet předpověď i trochu sám. Na 
mnoha veřejně dostupných serverech na internetu jsou totiž 
volně zveřejňovány informace meteorologických služeb, 
zejména americké, která je dosti spolehlivá.

Co je pro vás největší meteorologickou noční můrou?
Rychlé a silné bouřky, které neumíme a ještě dlouhou dobu 

nebudeme umět předpovědět s potřebnou přesností. Problé-
mem jsou také chyby v měření, v jejímž důsledku se předpo-
věď na víc dnů než týden stává spíš spekulací. Chyba se totiž 
násobí, a to má pak do týdne, někdy i za pár dní za následek 
nevyužitelnost předpovědi. Víme, že ani předpověď na příští 
den nemusí vyjít. Zvláště nízká oblačnost na podzim a v zimě 
je opravdu naší noční můrou. Někdy se udělá, jindy ne, což 
závisí opravdu na velice jemných detailech atmosféry.

Stává se často, že při měření či zpracování údajů dojde 
k chybě?

Na profesionálních aerologických stanicích se v současné 
době stává velmi vzácně, že by došlo k nějaké zásadní chybě. 
To bylo častější v minulosti, kdy se všechno dělalo ručně. 
Například při kódování zpráv, které bylo prováděno ručně, 
docházelo poměrně často k nepřesnostem. Dnes, když se vy-
skytne problém, jde většinou o technickou závadu na přístro-
jích. Proto člověk musí na práci počítače dohlížet a alespoň 
vizuálně kontrolovat. Častěji se objeví nějaké podivné číslo 
v hlášeních z lodí.                                                 Iva Horká

(Pokračování v příštím čísle.)

Málo hurikánů naznačuje teplejší zimu, míní meteorolog Milan Šálek

Jistě jste v minulém čísle Vel-
komeziříčska zaznamenali článek 
o našem umístění v soutěži My 
třídíme nejlépe 2009, kde jsme 
skončili na třetím místě. K lep-
šímu umístění nám schází třídit 
odpad správně. Měli bychom do 
kontejnerů vhazovat jenom to, nač 
jsou určené.

V poslední době totiž narůstá 
množství svezených kontejnerů 
na tříděné složky komunálního 
odpadu, jejichž obsah je natolik 
znečištěný, že z něj naši odběratelé 
na dotřiďovacích linkách odstraňují 

víc a víc nežádoucích příměsí nebo, 
což je ještě horší, že odpad musí 
skončit na skládce komunálního od-
padu. Toto dotřiďování nebo uklá-
dání na skládku nás občany stojí 
nemalé peníze, a tak místo abychom 
si užívali zaslouženou odměnu od 
společnosti EKO-KOM za množ-
ství vytříděného odpadu, neustále 
na systém nakládání s odpady do-
plácíme. To je také jeden z důvodů, 
proč jsou nám zvyšovány poplatky 
za komunální odpad. Tento článek 
je jednoduchým návodem na to, jak 
třídit správně.    (Pokr. strana 6.)

g e n e r á l n í  p a r t n e r  f e s t i v a l u f e s t i v a l  p o d p o r u j í

celé odpoledne spousta balónků, scének, soutěží, humoru… 
a také nadílka pro děti, vstupné jen 50 Kč na celé odpoledne

KINO VYSOČINA Žďár nad Sázavou
čtvrtek 10. prosince 2009

program s Majdou z Kouzelné školky bude probíhat
od 16.00 do 18. 30 hod.

více na www.modredny.cz

ODPOLEDNE NEJEN 
PRO DĚTI s

Převzali ocenění
za boj proti rasismu

Historicky první cenu festivalu Modré dny za celoživotní přínos v otáz-
ce rasismu získal bývalý zmocněnec vlády pro lidská práva Petr Uhl a fo-
tograf Jindřich Štreit, jehož výstava fotek romské menšiny byla k vidění 
na staré radnici ve Žďáře nad Sázavou. Ocenění v podobě Gargulákových 
sošek, jež znázorňovaly pokoru a hrdost zároveň, převzali na slavnostním 
galavečeru proti rasismu v bývalém okresním městě. Jeho součástí byl 
také recitál čerstvé České slavice, zpěvačky Lucie Bílé, která zazpívala 
před vyprodaným sálem v tamním Domě kultury za klavírního doprovodu 
Petra Maláska. Krátce se představila i dívčí skupina Yellow sisters. 

Organizátoři festivalu v čele s jeho ředitelem Tomášem Forýtkem 
a Českou spořitelnou předali také šek na pětadvacet tisíc korun malé 
Natálce Sivákové z Vítkova, která utrpěla popáleniny celého těla při ra-
sovém útoku na její romskou rodinu. Na její účet 339 555 339/0800 mo-
hou lidé až do půlky ledna příštího roku posílat peníze. Ty si bude moci 
dívka vybrat na prahu dospělosti , tedy až jí bude devatenáct let. Šek za 
rodiče Natálky převzal starosta Vítkova Pavel Smolka. Slavnostní večer 
moderoval Ondřej Brzobohatý, dlouholetý patron festivalu, svojí účastí 
ho poctil také hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek, senátorka Dagmar 
Zvěřinová, starosta Žďáru nad Sázavou či místostarosta Velkého Meziříčí 
Josef Komínek a další pozvaní hosté.

Iva Horká

Jak odpad třídit správně

Převážel prasata a havaroval
K dopravní nehodě došlo na 126. km dálnice D1 ve směru na Brno. Na 

místo události vyjela jednotka profesionálních hasičů ze stanice Jihlava. 
Kamion zůstal po nehodě převrácený na boku mimo dálnici. V době neho-
dy převážel 657 kusů prasat. Řidič kamionu vyvázl z nehody bez zranění. 
Zvířata zůstala v havarovaném vozidle. Hasiči zajistili kamion proti požá-
ru a úniku provozních kapalin. O nehodě byl vyrozuměn veterinární lékař, 
který se v průběhu zásahu dostavil na místo události. Za pomoci tří jeřábů 
byl havarovaný vůz vyproštěn zpět na dálnici. Zasahující jednotka poté 
po dohodě s Policií ČR z místa události odjela zpět na základnu.  -pem-

Moderní meteorologická stanice, nacházející se v areálu br-
něnského hydrometeorologického ústavu.        Foto: Iva Horká

…ptali se bílí sněhuláci v ulicích Velkého Meziříčí. Dárky nosí Ježí-
šek – zněla ta správná odpověď. Organizátoři projektu Zachraňte Ježíška 
v pondělí 7. prosince manifestovali v našem městě za záchranu českých 
vánočních tradic a proti amerikanizaci a komercionalizaci Vánoc. Bližší 
informace přineseme v příštím čísle.      Text a foto: Martina Strnadová

Kdo vám nosí dárky?

Barevné Vánoce 
provoní Vysočinu 

Kraj Vysočina př ipravil pro 
návštěvníky svého sídla v Jihlavě 
tradiční akci Barevné Vánoce. Ve 
čtvrtek 10. prosince od 9.30 do 
16 hodin budou žáci krajských 
středních škol, klienti krajských 
domovů pro seniory a ústavů soci-
ální péče nabízet originální dárky 
za přijatelné ceny. Chybět nebu-
de praktická inspirace v podobě 
přípravy vánočního cukroví nebo 
netradiční ozdobení vánočního 
stromku. Vybrané i donesené vá-
noční dárky ZDARMA zabalí žáci 
Hotelové školy v Třebíči. Novinkou 
letošní akce je originální autorská 
módní přehlídka Ireny Šikulové, 
držitelky certifi kátu VYSOČINA 
regionální produkt, s kolekcí In-
spirace.

Mezi obvyklý sortiment nabíze-
ných vánočních dárků a dekorací 
patří pletené zboží, háčkované 
a paličkované dekorace, malby 
na skle, proutěné košíky, advent-
ní věnečky atd. Studenti Střední 
umělecko-průmyslové školy Jih-
lava – Helenín budou zájemce učit 
vyrábět vánoční ozdoby z korálků 
a připravena je také vánoční pošta, 
která slibuje originální splnění vá-
nočních přání. Stačí pouze napsat 
Ježíškovi a vzkaz vhodit do připra-
vené ježíškovské schránky.  Módní 
přehlídka Ireny Šikulové s názvem 
Každá žena může být krásná je 
veřejnosti volně přístupná a začíná 
v 15 hodin v posledním patře pro-
skleného kongresového centra sídla 
kraje Vysočina.  

Jitka Svatošová



Hospodářská komora České republiky udělila naší škole již počtvrté 
čestné uznání za vysokou úroveň praktické přípravy. Čestné uznání bylo 
uděleno na základě výborných výsledků u závěrečných zkoušek, konaných 
v závěru školního roku 2008/2009, kde žáci museli prokázat profesní 
dovednosti před zástupci Hospodářské komory ČR.

Současně čtrnáct nejlepších absolventů obdrželo certifi kát v oborech 
vzdělání Cukrář – výroba, 5 absolventů, Kuchař – číšník pro pohostin-
ství, 3 absolventi, Kadeřník, 3 absolventi a Obráběč kovů, 3 absolventi. 
Součástí certifi kátu je i dodatek k výučnímu listu – Europass v anglickém 
nebo německém jazyce, který jim umožní snadnější profesní realizaci ve 
zvoleném oboru.

Udělení certifi kátu předcházela přísná kritéria. Absolventi museli 
během celého studia dosahovat výborných studijních výsledků (průměr 
do 1,50 – prospěl(a) s vyznamenáním), včetně závěrečné zkoušky.

Celou akci organizovala Hospodářská komora České republiky, slav-
nostní předání pak proběhlo v říjnu v Kongresovém sále HK ČR v Praze.
Čestné uznání, které naše škola obdržela, je velmi významným 

a současně i zavazujícím oceněním. Je pro nás jednak výzvou, ale i zá-
vazkem, aby výsledky v oblasti praktické přípravy měly i v budoucnu 
vysokou úroveň.                           Bc. Ludmila Pecinová, za vedení SOŠ
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ŘÁDKY NA NEDĚLI

O bulvárním tisku
Slíbil jsem už před časem, že napíšu něco o bulvárním tisku. Je známo, 

že tyto tiskoviny u nás i v zahraničí s přehledem poráží tzv. seriózní deníky 
a týdeníky v počtu prodaných výtisků. Kdo může za jejich úspěch? Proč se 
tolik lidí pídí po intimních životních zápletkách známých lidí? Proč si raději 
přečtou článek o rozvodu nebo nové milence nějakého zpěváka, než aby si 
pomalu a pracně skládali ze zpráv, analýz a komentářů vlastní obraz světa?

Napadá mne hned několik důvodů: Přemýšlení je námaha. Mnoho lidí 
(obrazně řečeno) zůstává dětmi, které chtějí slyšet pohádky. – Je určitou 
úlevou číst o tom, že tzv. celebritám se děje to, co nám obyčejným lidem. 
– Drby o politicích nebo hercích jsou zábavnější a srozumitelnější než 
mnohé politické programy nebo leckterá umělecká díla. – V anonymní 
společnosti většina lidí neví, co dělá jejich soused. A tak rádi by to věděli! 
Bulvár jim to částečně nahrazuje. – Veřejné se i v naší společnosti stává 
soukromým a obráceně. – Konzumovat historky ze života těch „nahoře“ 
je snazší než žít svůj vlastní život. – Současný kult zábavy, lehkosti 
a povrchnosti je útěkem od sebe sama i od složitosti světa.

Vážím si každého, kdo se mediálnímu vymývání mozku brání, kdo 
dokáže krotit svou zvědavost a touhu po senzacích. Obdivuji ty, kteří nezů-
stávají na povrchu, nenechávají se nikým a ničím „oblbovat“, pečují o svou 
duši, usilují o vnitřní svobodu, jsou kritičtí, přemýšliví a tolerantní (i k čte-
nářům bulváru). Takoví lidé se zpravidla bez bulvárního tisku obejdou, 
protože dávají ve svém životě prostor něčemu jinému.     Pavel Janošík

Českobratrská církev evangelická
9.–15. 12.

● středa: 14 hodin – rozhovory s odsouzenými ve věznici Rapotice
● čtvrtek: 18 hodin – „Večer s hostem“ (Jiřina Šiklová – Jaká je naše 
současná společnost?)
● neděle: 9 hodin – bohoslužby se křtem (Joel Ruml)
● úterý: 15 hodin – děti, 17 hodin – biblická hodina (Hrbov)
● pokud není uvedeno jinak, konají se setkání v Husově domě (U Světlé 24)

-pj-

Pořad bohoslužeb
Středa 9. 12.
 7.00 Mše sv. roráty, za rodiče Bartuškovy a Josefa Bartuška. o. L. Sz.
10.00 Mše sv. v DPS o. M. P.
16.30 Mše sv. roráty pro děti, na vlastní dobrý úmysl. o. L. Sz.
18.00 Mše sv. Oslavice o. M. P.
Čtvrtek 10. 12.
 7.00 Mše sv. volný úmysl o. M. P.
18.00 Mše sv. za Bohuslava Hladíka a duše v očistci. o. L. Sz.
17.00 Mše sv. Hrbov o. M. P.
Pátek 11. 12.
8.00 Mše sv. za bratra, rodiče Hnízdilovy, celou přízeň
 a rodiče Podsedkovy. o. L. Sz.
13.00 Mše sv. v domově důchodců o. M. P.
16.30 Mše sv. roráty pro děti a mládež, za živou a zemřelou
 rodinu Krčálovu, Chytkovu a Boží pomoc a ochranu. o. L. Sz.
Sobota 12. 12. Památka Panny Marie Guadalupské
 7.00 Mše sv. na poděkování za 40 let života,
 odpuštění všech hříchů a za ochranu Panny Marie
 a sv. Josefa na celý život pro celou rodinu Fialovu. o. M. P.
18.00 Mše sv. za rodiče Jašovy, rodinu Bílkovu a Jašovu. o. L. Sz.
19.00 Vigilie III. adventní neděle
 9.00 Mše sv. Lavičky o. M. P.
III. adventní neděle 13. 12. – Gaudete
 7.30 Mše sv. za živou a zemřelou rodinu Kučerovu,
 rodiče Vaňkovy a syna, celou přízeň a za duše v očistci. o. L. Sz.
 9.00 Mše sv. za rodiče Slabých, děti a duše v očistci. o. M. P.
10.30 Mše sv. pro rodiče s dětmi, za rodiče Miloše
 a Marii Kryštofovy a za zemřelé příbuzné. o. M. P.
18.00 Mše sv. za Marii Smejkalovou a celou zemřelou
 rodinu Smejkalovu. o. M. P.

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

tento týden ve středu a v pátek v 16.30 hodin. Ve středu v 18.00 náboženství 
pro mládež. V pátek od 14.00 do 16.30 bude adorace Nejsvětější svátosti. 
Od 14.00 do 15.30 je příležitost ke svátosti smíření a pokání. V sobotu 
v 8.00 setkání všech ministrantů, v 18.30 bude příprava na křest, v 19.00 
společná Vigilie III. adventní neděle. Při příležitostí Roku sv. Jana Ma-
rie Vianney’e naše děkanství pořádá od 21. června do 26. června pouť 
do La Salette a Ars – farnosti sv. Jana Marie. Ještě máme volná místa. 
Děkujeme všem, kteří pracovali v kostele a na faře.

Zdroj: www.dekanstvivm.horacko.com

Den 1. 12. 2009 je známý jako 
mezinárodní den boje proti AIDS. 
Naše škola ZŠ Sokolovská se tento 
rok opět zapojila do sbírky na 
podporu domů světla pro nakažené 
virem HIV. Zúčastnilo se 6 žáků 
devátých ročníků, kteří po Velkém 
Meziříčí od osmé hodiny ranní 
prodávali připínací stužky za 20 
Kč a rozdávali informační letáky. 
Žáci chodili po dvou a prodali 152 
odznaků. Někteří lidé sice pro-
jekt odsuzovali, ale přesto se těm 
nejvytrvalejším podařilo prodat 
téměř vše. Peníze jsme spočítali, 
roztřídili a celkovou částku, která 
činila 3.304 Kč, jsme po dohodě 
poslali přes Komerční banku na 
účet Červené stužky.

V ČR je sedm AIDS center 
v bývalých krajských městech, 

kde si kdokoliv může nechat ano-
nymně a bezplatně provést test na 
HIV. Tyto domy také poskytují 
ubytování všem sociálně slabším 
pozitivním lidem. Někteří z nich 
jsou upoutáni na lůžko a musejí se 
o ně starat kvalifi kované sestry.

Ti, kteř í si od nás zakoupili 
stužku, př ispěli na tyto domy 
světla, aby mohly dál fungovat. 
Nakažených lidí přibývá a v těchto 
domech potřebují každou korunu 
pro pokračování v jejich stávající 
činnosti.

Tímto děkujeme všem dárcům 
za příspěvek, žákům a žákyním 
za snahu a trpělivost, kterou po 
celou dobu akce projevili.

RNDr. Radomíra Kučerová, 
metodik prevence,

ZŠ Sokolovská Velké Meziříčí

Červená stužka

Knihy jsou lidem tím, čím pe-
rutě ptákům, řekl kdysi anglický 
spisovatel, básník, kritik a vědec 
John Ruskin, který žil v 19. stol. 
Snad i my vám nabídneme křídla 
k letu do jiných světů…

A začneme Temně. Nelekejte 
se, tohle je jen titul útlé kníž-
ky povídek královny detektivek 
Agathy Christie. Titul vychází 
v nakladatelství Garamond v edici 
Bilingua crimi, což jak název na-
povídá, jsou detektivky vydávané 
souběžně v angličtině a češtině. 
In a glass darkly neboli Temně 
obsahuje povídky Bagdádská brá-
na, kde v autobuse z Damašku do 
Bagdádu vyšetřuje vraždu Parker 
Pyne, dále povídku Ztracený důl, 
kde se setkáme se starým známým 
Herculem Poirotem a v neposlední 
řadě povídku Temně, která dala 
jméno celé sbírce. Jde o vyprávění 
s tajuplnou atmosférou, blížící se 
žánru hororu. Co spatřil vypravěč 
ve starém zrcadle? Budete si muset 
rychle přečíst Temně.

Zůstaneme u hororu? Proč ne? 
Noci jsou dlouhé, stmívání přichází 
brzo, to je příhodný čas na skvělé 
hororové duchařské povídky Stopy 
strachu. Povídek je 17 a můžete si 
vybrat například z oddílu Zlo, Tem-
nota nebo Bestie. Přední současní 
spisovatelé jako třeba Heather 
Grahamová, Jane Masonová, 
Joshua Gee nebo Chet Williamson 
do sbírky přispěli tím nejlepším, 
co měli.

Zůstaňme ještě chvíli u napětí. 
Edice Původní česká detektivka 
vydává knihy českých autorů v lá-
kavém menším formátu v zelených 
deskách, připomínajících legendár-
ní Smaragd. Posledním titulem, co 
máme, je Smrt ve vavřínovém lese 
spisovatelky Heleny Hardenové. 
Její už šestý detektivní příběh 
se odehrává opět na Kanárských 
ostrovech, tentokrát v La Gomera. 
Na druhém nejmenším z Kanár-
ských ostrovů čeká Zuzanu Wilder 
odpověď na otázku, zda honba za 
kariérou může vést až k vraždě. Ve 
staletém vavřínovém lese je totiž 
nalezeno první mrtvé tělo…

Celý svůj dosavadní život jsem 
prožila v Praze. Vypadá to, že už 
to tak zůstane, protože na tropickém 
ostrově není o Vánocích sníh…, 
říká o sobě autorka románu Mo-
mentálně mladá Eva Brabcová. 
Humor je Evě Brabcové vlastní, 
píše romány velmi humornou for-
mou a součástí jejích knih bývají 
pravidelně i členové její rodiny: 
dvě dospělé dcery, milovaná ma-
minka Andulka, manžel i zvířata, 
veskrze velmi osobití. A ti všichni 
se nám snaží sdělit, že nejhorší, co 
můžeme udělat, je nedělat nic. Věk 
že je jenom číslo a přání, i zdánlivě 

nesplnitelná, jsou od toho, aby se 
plnila. Nejinak je tomu i v románu 
Momentálně mladá. Hrdinka Ma-
tylda neříká, že to do toho důchodu 
už nějak doklepe, nenaříká nad tím, 
jak se její život vyvinul a zkompli-
koval. Je manželkou, maminkou 
a dokonce čerstvou babičkou. Do 
práce chodí ne proto, že ji to baví, 
ale proto, aby vydělala peníze. Ale 
s humorem sobě vlastním zvládá 
nejen změnit svůj život, překonat 
krachující manželství a užívat si 
přátelství stejně založených přítel-
kyň. Nakonec najde nejen novou 
práci, další kamarádku, byt ale i… 
Něco musí zůstat nevyřčeno, abyste 
měli větší důvod si tuhle optimistic-
kou a vtipnou knihu přečíst.

Na závěr se pomalu přeneseme 
do vánoční atmosféry, a to s pomocí 
knihy O kocourovi, který přišel na 
vánoce. Americký autor Cleveland 
Amory je nejen spisovatel a literár-
ní kritik, ale i jeden z nejznámějších 
zastánců práv zvířat. Jeho knížka 
líčí se svérázným humorem sou-
žití autora s kocourem, kterého na 
Štědrý večer našel v jedné z uliček 
New Yorku a jemuž dal jméno Po-
lar Bear (Lední medvěd). Dozvíte 
se o jejich společných zážitcích, 
o vztazích kocoura k ostatním 
zvířatům, veterinářům a známým 
osobnostem i o jeho názorech na 
politiku. Budete svědky záchrany 
oslíků z Velkého kaňonu i divokých 
mustangů z amerických prérií 
i Amoryho odvážných vystoupení 
proti krutostem páchaným na zví-
řatech. Knížka v Americe zazname-
nala nebývalý úspěch a sám kocour 
Lední medvěd, třebaže o slávu jistě 
nestál, dostal skoro 11 000 dopisů 
od nadšených čtenářů a dokonce 
vystoupil několikrát i v televizi. 
Doufejme, že i u nás Kocour, kte-
rý přišel na vánoce, sklidí stejný 
úspěch, protože dokáže lidi nejen 
pobavit, ale i obrátit jejich pozor-
nost k osudu opuštěných a toula-
vých zvířat. Jak se píše na obálce, 
je to neobyčejný příběh, který vás 
rozesměje a zasáhne vaše srdce.

Už zbývá jen rozloučit se s vámi, 
milí čtenáři, kteří jste po celý rok 
se mnou procházeli nepřeberným 
množstvím nových knih a popřát 
vám krásné a spokojené Vánoce 
a do nového roku hodně sil, pohody 
a klidu nejen s dobrou knížkou. 
Vaše knihovna je i příští rok při-
pravena plnit vaše přání a přenášet 
vás i nadále do světů fantazie a snů. 
Rozloučím se proto s vámi slovy 
knihovnické hymny, kterou složili 
studenti knihovnictví fi lozofi cké 
fakulty v Brně, a doufám, že i vy si 
budete moci o naší knihovně říct: 
Excelentní služby splní vaše tuž-
by…                Krásné svátky přeje

Jarka Šumpelová, MěK VM

SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš
obhájila opět čestné uznání

Slavnostní předání certifi kátů v Praze – (zleva) N. Řezaninová, H. Šiborová, 
M. Zikmundová, I. Křivánková, M. Cejnek a L. Podlaha    Foto: archiv SOŠ

V neděli 29. 11. 2009 se v za-
sedací místnosti v Borech konala 
slavnost, na které starosta Josef 
Březka předal čestné občanství 
obce Josefu Staňkovi.

Prof. RNDr. Josef Staněk, CSc. 
se narodil v Brně 14. 11. 1928. 
Studium přírodních a geologických 
věd absolvoval na Přírodovědecké 
fakultě Masarykovy univerzity 
v Brně v letech 1948-1952. Doktorát 
získal v roce 1952 na základě di-
sertace „Petrografi e a mineralogie 
pegmatitových žil u Dolních Borů“. 
Ve své vědecké činnosti se zaměřil 
na studium československých peg-
matitů a jejich minerálů. V r. 1953 
popsal s M. Novotným na Cyrilově 
nový minerál cyrilovit. Vědeckou 
hodnost kandidáta geologicko-mi-
neralogických věd získal v r. 1963 
za práci „Pegmatit u Dobré Vody“. 
V r. 1969 se habilitoval pro mine-
ralogii a petrografi i spisem „Želez-
nato-manganaté fosfáty západomo-
ravských pegmatitů“ a v roce 1971 
byl ustanoven do funkce docenta. 
V r. 1975 spolu s J. Miškovským 
popsali nový minerál sekaninait 
z Dolních Borů. V r. 1993 byl 
jmenován profesorem mineralogie 
a petrografi e, o pět let později byl 
vyznamenán Stříbrnou medailí Ma-
sarykovy univerzity za celoživotní 
obětavou pedagogickou a vědeckou 
práci a za zásluhy o rozvoj minera-
logie. Na katedře přírodovědecké 
fakulty vyučoval do r. 2007. Za 
dobu více jak 50letého působení 
na Masarykově univerzitě v Brně 
vychoval nespočet odborníků. Prof. 
Staněk publikoval 180 odborných 
prací a článků, zúčastnil se řady 
našich i mezinárodních sympozií 
a konferencí a absolvoval řadu 
studijních pobytů v zahraničí. 
V r. 1968 se podílel na pořádání 
23. Mezinárodního geologického 
kongresu v Praze (s exkurzí v Dol-
ních Borech). V letech 1982–2002 
zastupoval náš stát v Komisi pro 
klasifi kaci minerálů Mezinárodní 
mineralogické asociace. Nasbí-
ral obrovské množství minerálů 
a hornin, jimiž obohatil sbírky Ma-
sarykovy univerzity, Moravského 
zemského muzea a dalších institucí. 
Nemalé jsou i jeho zásluhy o popu-

larizaci geologických věd formou 
přednášek a exkurzí, jak pro naše, 
tak zahraniční zájemce. Je po něm 
pojmenován železnato-manganatý 
fosfát staněkit. Je pamětníkem těž-
by živce v Dolních Borech a znal-
cem geologie v Borech a širokém 
okolí. Přitom vytvořil jedinečný 
soubor fotografií zachycujících 
místní krajinu a její proměny už od 
50. let minulého století až dosud. 
Mohli jsme si je prohlédnout na 
výstavě v minulém roce. Své vy-
právění o místní krajině doplněné 
promítáním diapozitivů uskutečnil 
na besedě Klubu dobré pohody. 
V září obec Bory vydala jeho knihu 
„Minerály Borů a Cyrilova u Vel-
kého Meziříčí“. Zdejší minerály 
byly, jsou a vždy budou význam-
nou součástí Borů a života jejich 
obyvatel. A právě Josef Staněk pro 
poznání přírodního bohatství a pro 
propagaci naší obce vykonal tolik, 
jako nikdo jiný.

Tento slavnostní akt, který uspo-
řádal Sbor pro občanské záležitosti, 
proběhl při dalším setkání bývalých 
zaměstnanců živcového dolu Hatě. 
Akce byla další částí projektu 
MA 21 „Poklady nejsou jen v pod-
zemí“. Setkání se zúčastnili před-
stavitelé obce, zastupitelstva a další 
hosté. Byla to velmi vzácná a výji-
mečná událost, vždyť dr. Staněk se 
stal úplně prvním čestným obča-
nem naší obce.          Blanka Křížová

Prvním čestným občanem
obce Bory je dr. Staněk

Den bez úrazu
V úterý 24. 11. 2009 se naši žáci zúčastnili soutěžního dopoledne Den 

bez úrazu, které pořádal Dům dětí a mládeže Velké Meziříčí ve spolu-
práci s Jupiter clubem Velké Meziříčí. Jak již název akce vypovídá, celé 

dopoled ne bylo 
věnováno preven-
ci dětských úrazů 
a tomu odpovídaly 
i připravené sou-
těže. Děti si zopa-
kovaly dopravní 
značky, projely jíz-
du zručnosti, ale 
i ošetřily raněného. 
Naši žáci ZŠ Netín 
se umístili na krás-
ném třetím místě, 

a tak je neminula sladká odměna v místní cukrárně. Pomyslnou tečkou 
za krásně stráveným dopolednem byl pro nás nádherný výhled na město 
a široké okolí z kostelní věže ve Velkém Meziříčí.

Děkujeme všem organizátorům soutěže a těšíme se na další stejně 
povedené akce!                                                     Děti a učitelé ZŠ Netín

Tip na vánoční dárek
Rádi byste udělali radost svým blízkým zajímavým a praktickým dár-

kem? Věnujte jim roční předplatné týdeníku Velkomeziříčsko, a to buď 
v klasické tištěné formě, nebo nové elektronické (formát *pdf), zasílané 
na e-mailovou adresu obdarovaného.                                                -red-

Vyberte si svého autora
Pravidelná nabídka knih v Městské knihovně Velké Meziříčí

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

Kokos strouhaný 200 g prodejní cena 7,90 Kč
Vlašské ořechy jádra 100 g prodejní cena 13,90 Kč
Fíky 250 g prodejní cena 26,50 Kč
Mince vánoční 50 g prodejní cena 7,00 Kč

Platnost akce od 2. do 15. 12. 2009

Velké Meziříčí, a. s.

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

 – Dagmar Pospíšilová ve spolupráci s fi rmou

nabízí předvánoční prodej svých výrobků za AKČNÍ CENY
Arašídy pražené neloupané 400 g prodejní cena 19,50 Kč
Lísková jádra volná 100 g prodejní cena 13,50 Kč
Rozinky 200 g prodejní cena  7,70 Kč

Platnost akce od 2. do 15. 12. 2009

na veškeré zboží
otevřeno: po–pá 8–17 h, so 8–11 h
ROSE – M. Kratochvílová
Náměstí 84 (stará pošta)
Velké Meziříčí, tel.: 566 520 355

PRO DÁM • KOUPÍM • VYMÌNÍM

Jsme regionální periodikum s nákladem více jak 3 600 výtisků a oslovujeme více než 
14 600 čtenářů v regionu Velkomeziříčsko-Bítešsko, Tasovsko, Měřínsko a Křižanovsko. 
Týdeník také zasíláme předplatitelům po celé České republice. 
Pro stálé i nové zákazníky a čtenáře jsme pod stromeček připravili dárek: 
ke každé* objednávce (fi remní i soukromá) vám přidáme opakování zdarma.

Pokud vás naše nabídka zaujala, kontaktujte nás na níže uvedených telefonech: 
tel.: 566 782 009, 739 100 979 nebo na e-mailu: velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz

* Rozměr inzerátu je libovolný. Text v darovaném opakování může být odlišný od 
původního zadání, je třeba jej vyčerpat do dubna 2010. Platnost akce prosinec 2009 
a leden 2010.

Nepůjde el. proud
Dne 9. 12. od 7.30 do 14.30 hodin ve VM, ul. Karlov od křiž. s K Buči po č. p. 984, Renault 
Malec (vyjma bytovek Karlov 1673, 1674, Dřevostylu, Dvořák-Trucks);
dne 11. 12. od 7.30 do 14.30 hodin ve VM, ul. Nová, Karlov od křiž. s Františkovem 
po křiž. K Buči;
dne 14. 12. od 7.30 do 14.30 hodin ve VM, ul. Nová, Karlov od křiž. s Františkovem po 
č. p. 984, Renault Malec (vyjma bytovek Karlov 1673, 1674, Dřevostylu, Dvořák-Trucks), 
K Buči, Křižní, Na Spravedlnosti, Nová, Příční, Slepá a dále od 7.30 do 10 hodin ul. 
Františkov od č. p. 433 po křižovatku s Karlovem včetně prodejny Jednota a č. p. 463.    

-e.on-

Zubní pohotovost
12. 12. MUDr. Ivo Matonoha, Jimramov 265, tel.: 566 562 619
13. 12. MUDr. Aleš Janoušek, U Hřiště 552, Měřín, tel.: 566 544 165
Je nutné telefonicky ověřit, zda nebyly služby prohozeny. Ordinační 
hodiny: so, ne a svátky 9–12 h. Nepřetržitá stomatologická pohoto-
vost Karáskovo náměstí 11, Brno, tel.: 548 424 242 (ve všední dny 
17–7 h, víkendy a svátky nepřetržitě).         Zdroj: www. i-zdarsko. cz

Rolety, sítě
Plovoucí podlahy, PVC

Seřízení plastových oken
Tel.: 602 950 763

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

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

oznamuje
tradiční předvánoční 

slevu solária
– 20 %.

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

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

evropské normy.

Vrátíte maximálně to,
co si půjčíte!

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

šití na zakázku
společenské šaty
flaušové kabáty
kostýmy

Po–Pá 8.00–17.00
Rose – M. Kratochvílová
Náměstí 84, Vel. Meziříčí
Tel.: 566 520 355

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

esoterický obchod

Akce:
náladové prstýnky 49 Kč
onyx – aragonit:
fi gurky, koule, misky od 80 Kč
přírodní olivová mýdla 25 Kč

U Brány, Komenského 2/20, 
Velké Meziříčí

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

Neobyčejný dárek

Objednávky a info na tel.: 
603 184 919.

Prodám
■ Brutar ve velmi dobrém stavu 
(po dvou zabíjačkách). Cena doho-
dou. Tel.: 603 900 227.

■ Salátové brambory, od-
růda Lolita, 1 kg/4 Kč. Tel.: 
733 193 270, p. Jurková.

■ Suzuki R6 80, na svůj obsah moc 
rychlá mašina, vhodná pro začáteč-
níky. Důvod prodeje – mám silnější 
a tuto již nevyužiji. Nová řetězovka, 
miniblinkry a baterka – doložím. 
Cena 12.000 Kč. Tel.: 732 791 374.
■ Plechový přívěsný vozík a za 
osobní automobil, krytý. Rozměry 
1,77 × 1,10 m. Cena 4.000 Kč. Tel.: 
777 321 877.
■ Kamna Filex Marburg – 7 kW. Pů-
vodní cena 6.200 Kč, nyní 4.800 Kč. 
1 rok v provozu. Tel.: 777 780 725.

■ Levně tep. izolaci s dopravou. 
Různé tloušťky. Tel.: 777 943 657.
■ Dětské lyžařské přilby Uvex 
(vel. 53–54), starší dámské horké 
kolo , motorová pila Stihl, málo 
využívaná. Tel.: 736 240 216.
■ Tovární svářečku Turbo es 150 
Herkules, nová, nepoužitá, zabalená, 
cena 1.300 Kč. 250 W, 50 Hz, elek-
trody 2–2,5 mm, kompletní vybave-
ní. Přenosný malý televizor na 220 W 
i na baterky, nepoužitý, cena doho-
dou. Vhodné dárky. Tel.: 776 008 310.
■ Nová kamna, zakázková práce, 
výška 100 cm, šířka 45×45 cm, pro-
sklená, ohnivzdorná dvířka, velké 
topeniště, cena dohodou. Kamna 
normální, vhodná do dílny, výška 82 
cm, šířka 45×33 cm, v dobrém stavu, 
cena dohodou. Tel.: 773 008 310.
■ Dva kusy pneu Barum – HD 
8,25–20, nejeté, cena 1.000 Kč/ks, 
nové náhradní díly na Ford Focus, 
model r. 2000, s velkou slevou. 
Starší litinový kotel stojící – Pro-
therm 20 KLO, výkon 17 kW. Cena 
1.000 Kč. Tel.: 774 570 571.
■ Zimní pneu 4 ks, s plech. disky 
z Peugeota 307 195/65 R 15, jeté 
jednu zimu. Rozteč 4×108, cena 
1.250 Kč/ks. Tel.: 605 814 491.
■ Mladé kohoutky k chovu, za 
jednoho 60 Kč. Tel.: 737 389 820.
■ Mrazák pultový 250 l, zesílená 
izolace, ekonomický provoz. Velmi 
zachovalý. Cena 2.000 Kč. Tel.: 
608 980 834. 
■ Vyschlé fošny a prkna, smrk, 
borovice, jasan a akát .  Tel.: 
732 315 913.           (Pokr. strana 6.)

Tel.: 728 382 202.



(Pokračování ze strany 5.)
Koupím
■ Velmi dobře zaplatím věci po 
německé armádě, pocházející 
z bývalé Bekovky. Boty kožené 
a kombinované s plátnem, s čelním 
i bočním šněrováním – vysoké, 
plátěné kalhoty, blůzy, čepice, 
košile, kabáty barvy pískové, ze-
lené a modré, dále koupím vaťáky, 
maskáče, letecké boty, kombinézy, 
kalhoty, blůzy s beranem, kukly, 
opasky, přezky, nášivky, odznaky, 
vyznamenání, helmy (i korkové), 
dýky, vysouvací nože, patrontašky, 
zbytky látek, knofl íky. Nabídněte 
i maličkosti, vše i silně poškozené. 
Nabídka platí stále, děkuji. Vladi-
mír Kubát, Družstevní 41, VM. Tel.: 
723 531 154 – možno volat kdykoliv.
■ Řády, medaile, vyznamenání, sta-
ré odznaky, mince, bankovky, staré 
zbraně, pušky, pistole, šavle, kordy, 
dýky, vysouvací nože i neúplné. Dě-
kuji za zavolání. Tel.: 723 531 154.
■ Dvojradliční koňský pluh, škra-
bák a vzduchovku. Tel.: 775 440 712.
Nemovitosti

■ Prodám rodinný dům se 
zahradou ve VM, ul. Vrcho-
vecká. Cena 1.250.000 Kč 
(dohoda možná). RK nevolat. 
Tel.: 777 628 982.

■ Prodám RD 4+1 v Křižanově, 
bez zahrady, studna, plyn, kou-
pelna, 2× WC, možno k bydlení 
i podnikání, hypotéka možná, cena 
650.000 Kč. Tel.: 777 587 965.
■ Prodám zachovalý cihlový 
byt 2+1 ve Velkém Meziříčí. Tel.: 
606 662 872.

■ Prodám RD 3+1 v Kozlově ve 
VM, 1 276 m2, cena 1,2 mil. Kč. 
Tel.: 777 587 965.

■ Prodám cihlový byt 3+1 v OV 
ve VM, na ul. Čechova. První patro, 
orientace jih/sever, s balkonem. 
Zděné jádro. Ve všech pokojích 
parkety. Za domem zeleň. Volný 
do 10/2010, spíše dříve. RK prosím 
nevolat. Tel.: 774 619 699.
■ Prodám byt cihlový v OV 
o velikosti 2+1 v přízemí na ul. 
Bezručova. Při rychlém jednání 
sleva. Tel.: 721 386 657.
■ Prodám cihlový byt 2+1 ve 
Vel. Meziříčí. Osobní vlastnictví, 
jižní stran, nová kuchyň. linka. Tel.: 
721 115 741.
Pronájem
■ Hledám pronájem nebo pod-
nájem ve Velkém Meziříčí. Tel.: 
737 870 564.
■ Nabízím spolupronájem zaří-
zené kanceláře na Náměstí ve Vel-
kém Meziříčí. Tel.: 777 824 822.
■ Pronajmu cihlový byt 3+1 ve 
Velkém Meziříčí, 1. patro, částečně 
zařízený, pěkný. Možno ihned. Tel.: 
732 183 331.
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Rychle a dobře
vám prodáme za hotové váš
DŮM, CHALUPU či BYT.
Volejte 777 587 965. Pokud 
neprodáme – nic neplatíte!!!

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

PRO DÁM • KOUPÍM • VYMÌNÍM

Nabídka fi rmám 
a dalším komerčním subjektům

● Vánoční dárek pro inzerenty: ke každé objednávce inzerce jedno 
vydání zdarma
Pro nové i stávající inzerenty připravila redakce vánoční dárek. Nabíd-
ka platí jak pro fi remní, tak i pro soukromou inzerci během prosince 
2009 a ledna 2010. 

● Vánoční dárek pro vaše zaměstnance – poukaz na předplatné
Věnujte svým zaměstnancům zajímavý a praktický dárek – poukaz na 
roční předplatné týdeníku Velkomeziříčsko, a to buď v klasické tištěné 
formě, nebo nové elektronické (formát pdf), zasílané na e-mailovou 
adresu obdarovaného.

● K zaplacenému inzerátu PR článek zdarma
Chcete představit z vaší fi rmy něco navíc, ale přitom nechcete zvyšovat 
náklady na reklamu pro vás příliš velkým plošným inzerátem, kde je 
pro sdělení dalších informací málo místa?
Využijte tedy naší nabídky, kdy vám k zadanému a zaplacenému in-
zerátu obvyklých rozměrů nabízíme možnost PR článku zdarma (do 
maximální délky stránky A4 psané ve Wordu)?

● PR rozhovor – zaplatíte méně, sdělíte více
Rádi byste sdělili veřejnosti novinky z vaší fi rmy – například nový 
výrobek, zavedení nové výroby či rozšíření té stávající a podobně? 
Nabízíme vám další možnost, jak se zviditelnit, a to i v době stáva-
jící fi nanční krize. Podařilo se vám udržet zaměstnanost na relativně 
dobré úrovni? Nebo jste třeba našli možnost, jak zamezit fi nančnímu 

či výrobnímu propadu? Formou 
rozhovoru se podělte o svoje zku-
šenosti, jak s krizí bojujete, zda 
úspěšně, či nikoliv.  
Za takovýto PR článek zaplatíte 
méně než za inzerát, ale sdělíte 
více informací, a to včetně foto-
grafi e. Padesát řádků ve Wordu, 
což je cca jedna stránka formátu 
A4, vás bude stát zhruba 2250 Kč. 
● Vkládání vámi dodaného le-
táku
Do celého nákladu týdeníku Vel-
komeziříčsko stojí vkládání letáku 
2000 Kč.
Bližš í informace z í skáte na 
tel . číslech 566 782 009 nebo 
739 100 979 od 8 do 15.30 hodin 
nebo na webových stránkách 
www.velkomeziricsko.cz       -red-

■ Pronajmu byt ve VM, Ná-
městí, 2. patro, po rekonstrukci, 
1+1, 68 m2, od 1. 1. 2010. Tel.: 
602 565 459.
■ Pronajmu pěkný slunný byt 
velikosti 3+1 v panelovém domě 
s výtahem ve Velkém Meziříčí. 
Vytápění + ohřev vody vlastním 
plynovým kotlem přímo v bytě. 
Měsíční nájem 8.000 Kč vč. energií. 
Ke dni podpisu smlouvy požaduji 
složení vratné kauce 12.000 Kč. 
Byt je volný ihned, preferujeme 
pronájem alespoň na 2 roky,v pří-
padě vážného zájmu volejte na tel.: 
605 263 882.
■ Pronajmu garáž na ul. Nad 
Plovárnou. Cena dohodou. Tel.: 
737 577 195.
■ Pronajmu byt 3+1 na ul. Druž-
stevní ve Velkém Meziříčí. Tel.: 
603 212 616.
■ Pronajmu byt 3 + 1 na Druž-
stevní ulici 1347 ve Velkém Mezi-
říčí s garáží. Byt se nachází v domě 
v příjemném prostředí s okrasnou 
zahradou. Cena dohodou. Tel.: 
721 223 709
■ Nabízím ubytování ve dvou-
lůžkových pokojích, vybavená 
kuchyně včetně nádobí, koupelna, 
WC – společné. Tel.: 723 531 154.
■ Hledám pronájem bytu 1+1 
nebo 2+1 ve Velkém Meziř íčí, 
může být částečně zařízen. Za 
rozumnou cenu. Tel.: 733 774 320, 
LaznickovaVeronika@seznam.cz.
■  H le dám pronájem 1+k k 
nebo 2+kk ve Velké Bíteši. Tel.: 
603 842 944.
■ Pronajmu byt 135 m2 s terasou 
ve VM, 1. patro. Po rekonstrukci. 
Pouze nekuřáci. Cena 9.000 + po-
platky. Tel.: 722 090 229.
■ Pronajmu byt 1+1 v přízemí RD, 
v centru města. Tel.: 776 395 009.
■ Pronajmu na delší období byt 
3+1 ve VM – Bezděkov, vlastní ply-
nové vytápění. Tel.: 774 836 208.
■ Pronajmu pěkný byt ve Vel-
kém Meziříčí na ulici Krškova. 
Dlouhodobě. Cena dohodou. Tel.: 
608 151 686.
Různé
■ Napeču perníčky, cukroví, 
ke všem př íležitostem. Dor ty 
– dětské, svatební, jakákoli veli-
kost dle vašeho přání a fantazie. 
Cena od 250 Kč/kg. Peču výhradě 
z domácích vajec, másla atd. Bez 
jakýchkoli náhražek. Cukroví 50 
druhů, věnečky, trubičky, řezy 
a jiné. Tel.: 608 835 597 nebo 
605 326 033.

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

■ Nabízím dlouhodobé celodenní 
i krátkodobé hlídání vašeho dítěte 
(dětí) přes týden, víkend i v nočních 
hodinách, pomoc v domácnosti 
či na zahradě. Jsem vysokoško-
lačka, mám zkušenost v oboru, 
praxi s dětmi všech věkových 
kategorií. Spolehlivost zaručena. 
Tel.: 739 672 508.
■ Je mi 29 let, hledám dívku 
k seznámení, samota je zlá. Jsem 
částečně ivn. důchodce, mám 
rád jízdu na kole, nekuřák, Me-
ziříčsko, Třebíčsko. Tel. i SMS 
737 748 402.

Dovolujeme si vás pozvat na

slavnostní 
setkání
u příležitosti konání 
dne otevřených dveří
9. prosince 2009.
Program začíná
v 15.30 hodin
v aule školní budovy
na Komenského ulici. 

MS Horní Heřmanice pořádá

Pěvecký sbor MAGNA DIESIS, orchestr a sólisté vás srdečně zvou 
na Vánoční koncert v neděli 27. prosince 2009 v 15.30 hodin v kostele 
sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

V programu zazní: 
Jan Jakub Ryba – Česká mše vánoční „Hej, Mistře“
Adam Michna z Otradovic – Missa II
Diriguje: Michal Jančík

Vstupné v předprodeji 70 Kč, na místě 80 Kč, děti do 15 let 40 Kč. 
Předprodej vstupenek od 1. prosince v programovém oddělení Jupiter 
clubu. Mediálním partnerem akce je týdeník Velkomeziříčsko.

12. 12. 2009
bohatá tombola

Srdečně vás zveme na

Jak odpad třídit správně
(Pokračování ze strany 3.)

Obecně závazná vyhláška města Velké Mezi říčí č. 2/2007, o systému 
nakládání s komunálním a se stavebním odpadem na území města Velké 
Meziříčí a v jeho místních částech, osvětluje nám občanům města několik 
základních pojmů týkajících se odpadového hospodářství obce, stanoví 
nám místa k odkládání odpadů a také několik základních povinností 
v oblasti nakládání s odpady, kterými se musíme řídit.

Základní povinností každého občana je odpady třídit a odkládat pouze 
na místa k tomu určená! Pro papír, plasty a sklo jsou to barevné nádoby 
na tříděný odpad, rozmístěné na stanovištích po celém Velkém Meziříčí 
a v místních částech. 

Do modrých nádob můžete odhodit: noviny, časopisy, reklamní 
letáky, kartony, sešity, papírové obaly, krabice roztrhané na menší kusy, 
balicí papír, lepenku, kancelářský papír, obálky. Prosím, nevhazujte: 
mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, 
použité plenky.

Do zelených nádob můžete odhodit: bílé nebo barevné sklo, vymyté 
skleněné láhve pokud možno bez kovových uzávěrů, zavařovací skleni-
ce, tabulové sklo. Prosím, nevhazujte: keramiku, porcelán, autosklo, 
drátěné sklo a zrcadla. 

Bílé sklo odkládáme odděleně od barevného!
Do žlutých nádob můžete odhodit: sešlápnuté PET lahve, plastové 

nádoby a lahve, plastové kelímky, sáčky a fólie, čisté plastové obaly od 
mléka, jogurtů a ostatních mléčných výrobků, plastové tašky, prázdné 
plastové obaly od šamponů, kosmetiky a čisticích prostředků, obaly od 
CD, bublinkové fólie, uzavírací víčka od instantní kávy apod. Prosím, 
nevhazujte: bakelit, gumu, PVC, linoleum, pneumatiky, novodurové 
trubky, plastové obaly od chemikálií, olejů a barev.

V našem městě se sbírají také nápojové kartony (krabice od džusů, 
mléka, vína apod.) Odkládejte je do žlutých kontejnerů na plasty, tyto 
kontejnery jsou označeny oranžovou nálepkou. 

Prosíme, dodržujte tyto pokyny při třídění odpadů. Nežádoucí příměsi 
znehodnocují vytříděnou surovinu, která pak nemůže být recyklována 
a odváží se na skládku.

Třídění odpadů je věc potřebná a výhodná, proto již bývají na vět-
šině obalů různé značky, které nás o povolených způsobech likvidace 
informují. 

Nejčastěji používané kódy a jejich význam najdeme v tabulce:
 Druh odpadu zkratka Číselný kód Místo k odložení odpadu
Papír  PAP 22 Modrý kontejner nebo výkupna odpadů
Vlnitá lepenka PAP 20 Modrý kontejner nebo výkupna odpadů
Hladká lepenka PAP 21 Modrý kontejner nebo výkupna odpadů
Bílé sklo GL 70 Zelený kontejner nebo výkupna odpadů
Zelené sklo GL 71 Zelený kontejner nebo výkupna odpadů
Hnědé sklo GL 72 Zelený kontejner nebo výkupna odpadů
Ocel  FE 40 Výkupna odpadů
Hliník  ALU 41 Výkupna odpadů
Polyethylentereftalát PET 1 Žlutý kontejner
Polypropylén PP 5 Žlutý kontejner
Polystyrén  PS 6 Žlutý kontejner, rozměrnější kusy
   polystyrénu patří do sběrného dvora
Polyetylén (rozvětvený) LDPE 4 Žlutý kontejner
Polyetylén (lineární)  HDPE 2 Žlutý kontejner
Kombinovaný obal C/ *) Dle druhu
*) obal je vyroben z více materiálů a ten za lomítkem převládá
Nápojový karton C/PAP 81 a 84*) Žlutý kontejner
*) kombinovaný obal, kde převládá papír

Pokud je ale daný obal znečištěný nějakou chemickou látkou nebo 
potravinami (např. mastný papír, PET láhve od oleje apod.), pak tento 
odpad nepatří do barevných kontejnerů na tříděný odpad, ale do popelnice 
či kontejneru na zbytkový odpad, při znečištění nebezpečnými látkami 
pak na sběrný dvůr nebezpečných odpadů.

Panáček s košem znamená, že použitý obal máme hodit do příslušné 
nádoby na odpad. 

Pokud je panáček přeškrtnutý, znamená to, že obal do popelnice nepatří, 
protože obsahuje nějaké nebezpečné látky. Takové odpady odneseme do 
sběrného dvora nebezpečných odpadů.

Zelený bod znamená, že je za obal zaplaceno do systému EKO-KOM, 
jenž zajišťuje sběr a využití obalových odpadů. Pokud si koupíte obal, na 
kterém je tato značka, znamená to, že výrobce zaplatil za jeho recyklaci. 
Takže, až vypijete limonádu nebo dojíte sušenky z krabice, odhoďte jejich 
obaly do barevného kontejneru! 

Stanoviště na tříděný odpad ale v žádném případě nejsou určena k od-
kládání jiných složek komunálního odpadu, natož k odkládání odpadu 
velkoobjemového.

Velkoobjemový odpad, nebezpečný odpad (zářivky, vyřazená elek-
trická a elektronická zařízení – TV, monitory, lednice, drobné elektro…), 
pneumatiky, baterie a akumulátory, barvy a obaly od barev, kovy, oděvy 
a další odpady, které lze vytřídit z komunálního odpadu, patří na recyk-
lační dvůr nebo do sběrny odpadů. 

Od 1. 10. 2009 došlo na recyklačním a sběrném dvoře ve Velkém 
Meziříčí ke změně provozní doby. 

Váš sběrný dvůr:
Adresa: K Novému nádraží 736, 594 01 Velké Meziříčí

Provozní doba: 
Po: 9.00–11.00 13.00–15.00, Út: ZAVŘENO, St: 9.00–12.00 14.00–17.00, 
Čt: 9.00–11.00, Pá: 9.00–11.00 13.00–17.00, So: 8.00–11.00 14.00–17.00

Obsluha: M. Podsedek, J. Kotek Telefon: 566 521 744
Podle § 47 odst. 1 písm.h) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v plat-

ném znění, se přestupku dopustí ten, kdo neoprávněně založí skládku nebo 
odkládá odpadky nebo odpady mimo vyhrazená místa. Za tento přestupek 
uloží obecní úřad pokutu až do výše 50 tisíc korun.

Dle § 69 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, 
uloží obecní úřad pokutu až do výše 20 tisíc korun fyzické osobě, která 
není podnikatelem a dopustí se přestupku tím, že
a) se zbaví autovraku nebo umístí vozidlo vyřazené z registru vozidel 

v rozporu s tímto zákonem
b) odloží elektrozařízení mimo místa k tomu určená nebo místa zpětného 

odběru
V případě, že budete svědkem takovéhoto neoprávněného nakládání 

s odpady, kontaktujte nás na MěÚ Velké Meziříčí, odbor životního pro-
středí, e-mail: oplatkova@mestovm.cz, tel.: 566 781 083. Pamatujte, že 
k usvědčení viníka je nezbytné mít v ruce nějaký důkaz – v tomto případě 
je nejlepší fotodokumentace.                              Bc. Zdislava Oplatková, 

odpadové hospodářství, odb. životního prostředí

26. prosince 2009 ve 14 hodin
na náměstí ve Velkém Meziříčí.

Požehnané, radostné Vánoce přeje
Farní společenství u Sv. Mikuláše
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LOUTKOVÁ PŘEDSTAVENÍ

DIVADELNÍ SEZONA
JUPITER CLUBU

DIVADELNÍ SEZONA JARO 2010

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA KINO JUPITER CLUB
PROSINEC 2009Vzpomínky

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

Středa 10. února v 19.30 hodin
AGENTURA ADF

Život je potřeba žít naplno a nikdy není pozdě ho změnit.
Hrají: Simona Stašová
Jednotlivé vstupné: 260 Kč
Rezervace permanentek od 11. listopadu 2009
Rezervace na tel. čísle, 566 782 004, 566 782 001 nebo na programovém 
oddělení JC. Změna programu vyhrazena!

Komické drama pěti žen (z nichž dvě hrají muži), kterým tragicky po-
znamenal život jeden muž.
Hrají: Bára Seidlová, Daniela Zbytovská, Nikola Zbytovská,
Michal Bumbálek/Pavel Zatloukal, Tomáš Sýkora/Barin Tichý
Jednotlivé vstupné: 260 Kč
Středa 19. května 2010 v 19.30 hodin
AGENTURA ADF

Divadlo je bordel a náš úkol je vyhovovat obecenstvu. Poskytovat mu 
vzrušení a senzace, za které jsou lidi ochotni zaplatit u kasy… Vím, co 
je to divadlo. Fabrika na vzrušení – takto vidí milované divadlo protřelý 
inspicient Oskar.
Hrají: Jitka Čvančarová, Ladislav Mrkvička/Vladimír Kratina,
David Matásek, Kateřina Hrachovcová – Herčíková a další
Jednotlivé vstupné: 260 Kč
Středa 14. dubna 2010 v 19.30 hodin
DIVADLO MALÉHRY

Příběh dvou komparsistů komentující situace a nové vztahy mezi členy 
fi lmového štábu, hereckými hvězdami a místními venkovany se odehrává 
v malém irském městečku, kde je klid narušen hollywoodskou fi lmovou 
produkcí, která se rozhodla využít jak místních lokací, tak místních oby-
vatel k natočení amerického velkofi lmu. Co to udělá se dvěma obyčejnými 
chlapíky, když se náhle dostanou do světa peněz a slávy?
Hrají: Radek Holub a Miroslav Vladyka
Jednotlivé vstupné: 260 Kč
Březen 2010 – termín bude upřesněn
DIVADLO PALACE

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

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá 
v sobotu 19. prosince 2009 od 15 hodin
na malé scéně loutkové divadlo s názvem

Středa 13. ledna 2010 v 19.30 hodin
Divadlo Palace

Příběh, který na první pohled vypráví o velmi nečekaném a netypickém man-
želském trojúhelníku, je však při hlubším pohledu především „něžně moudrým 
příběhem“ o lásce, bláznovství a moudrosti, či o moudrém bláznovství z lásky.
Hrají: Lukáš Vaculík, Ivana Jirešová, Hynek Čermák
Jednotlivé vstupné: 240 Kč

Cena permanentky 900 Kč a 800 Kč

Dne 12. 12. 2009 uplynou 4 roky od 
úmrtí naší drahé maminky, babičky 
a prababičky, paní
Marie Kryštofové
z Březejce.

Stále vzpomínají děti s rodinami.

Dne 10. 12. 2009 by se dožil 80 let 
pan
Stanislav Krejčí
ze Lhotek.
S láskou a úctou stále vzpomínají 

manželka a dcery s rodinami. 

Středa 9. prosince 2009 v 19.30 hodinStředa 9. prosince 2009 v 19.30 hodin

Předvánoční koncertPředvánoční koncert
Středa 9. prosince 2009 v 19.30 hodin

Předvánoční koncert

Vstupné 300 Kč, 250 Kč,Vstupné 300 Kč, 250 Kč,
vyzvedněte sivyzvedněte si
zamluvené vstupenkyzamluvené vstupenky

Vstupné 300 Kč, 250 Kč,
vyzvedněte si
zamluvené vstupenky

AKCE JUPITER CLUBU 2009

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

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

Nevíte ještě, co koupit pod stromeček svým nejbližším? Zkuste je potěšit 
permanentkou na čtyři divadelní představení v Jupiter clubu.
Cena permanentky je 900 a 800 Kč.
Bližší informace na straně 7 nebo na tel. č. 566 782 001, 566 782 004.

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

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

výstava potrvá do pátku 18. 12. 2009.

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

Arthur Miller
Historické drama Arthura Millera vychází ze skutečných událostí, ke 
kterým došlo v severoamerickém městečku Salem v roce 1692, obývaném 
komunitou puritánů. Hra obnažuje iracionalitu vypjatého náboženského 
fanatismu a drží se téměř věrně záznamů pořízených při oněch čaroděj-
nických procesech. Duch pomsty sestoupil na bezbranný Salem a začal 
hon na čarodějnice, kterému padlo za oběť mnoho nevinných lidí. 
Millerovo dílo je osobitým podobenstvím o lidské intoleranci na straně jed-
né, zároveň vypovídá i o silných mravních kvalitách člověka. Je to drama o 
vzniku zla, o ohni, ve kterém se přetavují lidské názory, hodnoty, postoje 
i životy. Co je pravda a co lež? A kdo je dobrý a kdo už zlý? A jaké měřít-
ko má lidská svoboda, hrdost a čest? Čarodějky ze Salemu nám ukazují 
hrozbu demagogie, lidské manipulace a především fanatismu. A je jedno, 
jedná-li se o fanatismus politický či náboženský. Obého je v našem světě 
více než dost a může být mnohem nebezpečnější, než se doposud myslelo.
Odjezd autobusu od Jupiter clubu v 18 hodin. Prosíme přijďte včas!

Chcete zažít něco netradičního? Chcete se správně naladit na nadcházející 
vánoční svátky? Toužíte s námi prožít nádherné odpoledne a večer? Tak 
přijďte ve středu 16. 12. v 16.12 do koncertního sálu Jupiter clubu! Bude 
pro vás připraveno malé občerstvení a program, který budete moci sami 
dotvořit! Jak? Svými literárními i jinými uměleckými příspěvky – vámi 
vytvořenými či vybranými, vámi čtenými či nám ke čtení nabídnutými. 
Čekají na vás – a doufáme že i na nás – drobná překvapení. Prosíme, přijď-
te! Moc se na vás těšíme! Kdo? Pořadatelé: členové Autorského Invenč-
ního Divadla Studentů Jupiter clubu Velké Meziříčí.       Jiřina Kácalová

Středa 9. v 19.30 hodin
DISTRICT 9
Tady nejste vítáni.
Před více než dvaceti lety došlo k prvnímu kontaktu mimozemské civiliza-
ce s lidstvem. Lidé očekávali děsivou bitvu nebo významný technologický 
pokrok. Nedošlo ani k jednomu. Mimozemšťané byli uprchlíky z vlastní 
planety. Stvoření byla ubytována v nouzových domovech v jihoafrickém 
Okrsku 9 (District 9), zatímco se státy celého světa dohadovaly, co a jak 
dál. Teď všem dochází trpělivost. Dohled nad mimozemšťany byl svěřen 
MNU, soukromé organizaci, které je osud mimozemšťanů lhostejný. Měla 
by ale naději na obrovský výdělek, pokud dokáže zprovoznit mimozem-
ské zbraně, které vyžadují k aktivaci mimozemskou DNA. Napětí mezi 
mimozemšťany a lidmi dospěje ke svému vrcholu ve chvíli, kdy začne 
MNU obyvatele Okrsku 9 stěhovat do nového tábora. Jeden z agentů 
MNU, Wikus van der Merwe se nakazí mimozemským virem, který začne 
měnit jeho DNA. Záhy se stává nejhledanějším mužem planety – je klíčem 
k odhalení tajů mimozemské technologie. Vyděšený muž má jedinou mož-
nost: ukrýt se v Okrsku 9. Režie: N. Blomkamp. V hlavní roli S. Copley, 
J. Cope, N. Bolttová, S. Strikeová, E. Mkandawie. Akční sci-fi  thriller 
USA. Původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 67, 69 Kč 112 minut
Pátek 11. v 18 hodin, sobota 12. v 19.30 hodin
AŤ ŽIJÍ RYTÍŘI!
Tak trochu jiný středověk od režiséra fi lmů Rafťáci a Snowboarďáci.
Po ztřeštěných komediích plných pubertálních úletů přichází jeden 
z nejúspěšnějších a nejzábavnějších režisérů současnosti Karel Janák 
s dobrodružnou komedií pro celou rodinu zasazenou do středověku… 
Hrad a tvrz se vyzývavě tyčí v těsném sousedství obklopeny hlubokým 
lesem. Vcelku poklidné soužití naruší nečekaná událost. Martin z Vam-
berka, čestný rytíř a starostlivý otec pěti dětí, je nařčen z čarodějnictví 
a loupeživých výprav. Odjíždí proto na královský dvůr hájit svoji čest 
a nechává tvrz v rukou svého nejstaršího syna Petra a jeho sourozenců. 
Netuší, že ono udání je dílem závistivého, hrabivého a dokonale slizkého 
souseda Albrechta z Krvenos, který netouží po ničem jiném, než se panství 
zmocnit. Zdá se, že zlo už má vyhráno. Albrecht ovšem brzy zjistí, že vy-
zrát nad partou malých rytířů je někdy těžší, než porazit armádu Saracénů. 
Podaří se dětem zvítězit nad mnohem silnějším nepřítelem? Toto tajemství 
budeme s hrdiny rozplétat v příběhu plném alchymie, rytířů a katapultů. 
Dobrodružná historická komedie ČR. Hrají: D. Prachař, D. Mesároš, 
T. Voříšková, I. Korolová, Š. Krtička, J. Komínek. Mládeži přístupný.
Vstupné: 65, 67 Kč 109 minut
Neděle 13. v 15 hodin
S BROUČKEM JE ZLE
Pásmo pohádek pro nejmenší. Zasadil dědek řepu. Broučkův smutný návrat. 
S Broučkem je zle. Do nebíčka do peklíčka. O Mikešovi. Tajemný kocou-
rek. Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Krtek a lízátko. Madlenka a komedianti.
Vstupné: 20 Kč 64 minut

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

Největší tradiční živý betlém 
na Vysočině bude v Měříně

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

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

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

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

Klub dobré pohody vás zve na besedu s

Jaroslavem Kreibichem
Říkají mu pan babička, protože Jaroslav Kreibich je veliký sběratel 
Babiček Boženy Němcové. Má jich celkem 240 ve všech možných 
(i nemožných) vydáních a umí o nich krásně vyprávět, některé si 
i prohlédneme. J. Kreibich je ovšem hlavně malíř, spisovatel, bás-
ník, novinář a knihkupec a umí také kouzelně vyprávět i spoustu 

vesnických příběhů a historek. 
Čtvrtek 10. 12. 09 v 17 hodin, zasedací místnost OÚ Bory

A kolik krásných Babiček máme doma. Přineste své poklady a udě-
láme si výstavku?
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aneb

Český svaz žen Velké Meziříčí
a

Jupiter club Velké Meziříčí
zvou na výstavu

Program:
Pondělí 14. prosince 

– ukázky pletení z papírového pedigu, modelování z hlíny (klienti 
Dětského střediska Březejc)

Úterý 15. prosince
– zdobení vánočních perníčků (studenti Střední školy řemesel a služeb VM)
– výroba drobné vánoční dekorace (SEV Ostrůvek)
– ukázky pletení z papírového pedigu (klienti Dětského střediska Březejc)
– výroba vánočních ozdob ze slámy (p. Špaček)

Středa 16. prosince 
– prodej vánočních perníčků (p. Marková)
– zdobení vánočních perníčků (studenti Střední školy řemesel a služeb VM)
– výroba drobné vánoční dekorace (SEV Ostrůvek)
– modelování z hlíny (klienti Dětského střediska Březejc) 
– výroba vánočních ozdob ze slámy (p. Špaček)

Své práce vystavují: 
Středisko ekologické výchovy Ostrůvek VM, Základní škola a Klub 
maminek Pavlínov, Mateřská a Základní škola Mostiště, Střední škola 
řemesel a služeb VM, Dům dětí a mládeže VM, Hotelová škola Světlá 
a Obchodní akademie VM, Domov pro seniory VM, Základní škola 
Tasov, Dětské středisko Březejc, Delfín – VM (klub pro všechny), Zá-
kladní škola Oslavice – školní družina, Mateřská škola Nad Plovárnou 
VM, Květiny Verunka, Mateřská škola Čechova VM, Základní škola 
speciální a praktická škola Březejc, školní družina Velká Bíteš, Základní 
škola a Praktická škola VM, žáci ze školní družiny ZŠ Školní VM a žáci 
II. stupně uč. Štěrbové

Vstupné dobrovolné

Pondělí 14. prosince
středa 16. prosince 2009

velký sál Jupiter clubu, 10 – 18 hodin

Vánoční koncert na zámku 
ve Velkém Meziříčí

Pořádá rodina Podstatzkých v neděli 13. prosince 2009 v 17 hodin
Program:

Dětský pěvecký sbor, Netín
Pod vedením Vladimíra a Martiny Sklenářových

Videoprojekce průběhu první etapy rekonstrukce netínských 
varhan s odborným průvodním slovem a zvukovou nahrávkou

Soubor Campagnuollo Barok Ancamble, Odry
Pod vedením Martina Jakubíka

Obsazení:
Soprán – Anna Sokolová
Hoboj – Alena Jestřebská

Housle – Samuel Mach, Jana Arátorová
Violoncello – Marie Jakubíková

Fagot – Michal Gemrot
Varhanní pozitiv – Martin Jakubík, umělecký vedoucí

Zvuk, světla a videoprojekce: MusicData Velké Meziříčí

Koncert se koná na vnitřním nádvoří velkomeziříčského zámku

Pro posluchače je připraveno tradiční teplé občerstvení, které 
př ipravují studenti SŠŘS Velké Meziř íčí a bude podáváno 

po skončení cca 75minutového programu.

Vstupné je dobrovolné, výtěžek bude použit na rekonstrukci 
varhan v netínském kostele.

11. 12. Opatov
12. 12. Lipník
23. 12. Petrovice

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

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

AKCE VE LHOTKÁCHVlastivědná a genealogická společnost
Občanské sdružení při Jupiter clubu Velké Meziříčí

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

15. 12. přednáška Živý Betlém v Měříně Mgr. Oldřich Hnízdil
Změna programu vyhrazena!

Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Velkém Meziříčí
pořádá v Husově domě – U Světlé 24

tentokrát se socioložkou a publicistkou
Jiřinou ŠIKLOVOU.

Jaká je naše současná společnost?
Čtvrtek 10. prosince v 18 hodin

Srdečně vás zveme na

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

Pozor změna!!!
Začínáme již v 15.30 hodin.

Mediálním partnerem je týdeník Velkomeziříčsko

Základní škola Oslavická, Velké Meziříčí si vás dovoluje pozvat 
na již tradiční

v pátek 11. 12. 2009 od 14 do 17 hodin
– ve 14 hodin slavnostní zahájení a vystoupení žáků 
– od 15 hodin otevření prodejního jarmarku s výrobky žáků a ote-

vření dílen, ve kterých si mohou rodiče s dětmi vyrobit pěkné vá-
noční dárečky

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

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

vás srdečně zve na výstavu

Výstava probíhá v prosinci 2009,
otevřeno denně 8.30 – 20.30 hodin 

Cafe Time – Pasáž Imca Náměstí Velké Meziříčí

SDH Velká Bíteš pořádá

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

Základní škola Školní, Velké Meziříčí
si vás dovoluje pozvat na

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

Vánoční koncert Slunka pro mateřské školy
16. 12. 2009 v 8.30 hodin v kinosále Jupiter clubu

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

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

Městská knihovna upozorňuje

Sbor dobrovolných hasičů Lhotky
vás zve na

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

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

Lhotkách. 
Připravena jsou pro vás drobná překvapení.

Sbor dobrovolných hasičů ve Velkém Meziříčí vás zve na

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

Začátek je ve 20 hodin. Občerstvení a točené pivo zajištěno. 
Předprodej vstupenek od 20. 11. 2009. Informace na tel. 736 158 435

Srdečně zvou pořadatelé

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

V letošním roce bude Vánoční strom splněných přání v Jupiter clubu.
Všichni, kteří chtějí udělat radost nejenom sobě a svým 
blízkým, mohou od středy 2. prosince 2009 navštívit 
programové oddělení v Jupiter clubu (I. patro), vybrat 
si přáníčko a zakoupením dárku splnit vánoční 
přání dětí z Dětského střediska Březejc.
Věříme, že tuto akci podpoříte a bude stejně 
úspěšná jako v minulých letech. Vánoční přání 
můžete splnit nejpozději do 14. 12. 2009.

Programové oddělení Jupiter clubu 

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

Rock Depo club, enter 18.00, start 19.00
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TURNAJ V MARIÁŠI

MIKULÁŠSKÁ LAŤKA

FOTBAL  TURNAJ

ŠACHY

HOKEJ MLÁDEŽ

VEŘEJNÉ 
BRUSLENÍ

Krajský přebor
4. kolo: TJ Náměšť n. Osl. A – 
Spartak Velké Meziříčí A 5:3
Za hosty Mrazík a Jan po 1 bodu – 
Bárta a Janák Jos. po 0,5 b. – Kopr, 
ing. Nedoma (C), Mgr. Mejzlík 
a Čtveráček 0 b.
Velkomeziříčští podle očekávání 
podlehli svým hostitelům. Porážka 
v partii musela mrzet zejména M. 
Čtveráčka, kterého proti všemu 
očekávání zdolala patnáctiletá, 
herně málo zkušená dívka.

Regionální soutěž
skupina Východ

4. kolo: Spartak Velké Meziříčí B 
– Sokol Nové Veselí 3:2
Body našich Urbánek a Dočkal po 
1 – Kučera (C) a Dvořák po 0,5 – 
Švihálková 0 b.
Meziříčské béčko konečně uspělo; 
a to letos poprvé. Soupeřem mu byl 
takřka důchodcovský tým z Nového 
Veselí, jemuž se v této sezoně prostě 
nedaří.
TJ Žďár n. Sáz. D – Sokol Jámy 
3:2
Za hosty Pařil (C) a Pelikán po 
1 bodu – Kunc, Štěpánek a Hude-
ček 0 b.
V KP je celek Spartaku VM A aktu-
álně na 6. místě; v RSV patří týmu 
VM B čtvrtá příčka, i přes porážku 
vedou Jámy.

Turnaj v Přibyslavi
V hotelu Přibyslav v Přibyslavi, 
(jak vidno, nejde o zrovna nápaditý 
název) se v sobotu 5. prosince usku-
tečnil velký turnaj v rapid-šachu 
jednotlivců na 9 kol po 2× patnácti 
minutách, a to pod označením 
„O pohár Lesního družstva obcí 
Přibyslav“. Stal se součástí tzv. 
„Přibyslavského šachového festi-
valu 2009“. Pořadatelem byl oddíl 
Jiskra Havlíčkův Brod.
Konečné pořadí:
1. Jiří Göth ŠK Caissa Třebíč
 7 b./39,5/51,0
2. Jiří Bajer Gambit Jihlava
 6,5 b./38,5/47,5
3. Radek Wasserbauer ŠK Rakovník
 6,5 b./36,0/45,0
4. Jaroslav Bechyně ŠK Lokomoti-
 va Praha
 6,5 b./34,0/44,0
5. Milan Šnorek ŠK AD Jičín
 6 b./41,5/53,0
Umístění našich: 12. Čtveráček – 21. 
Dvořák J. – 27. Kučera – 32. Pařil atd.

Přebor Velkého Meziříčí 
2009/2010

Průběžná bodová bilance soutěže 
k 8. 12.:
Kopr a Kratochvíl V. po 4 b. – 
Čtveráček a Mrazík po 3,5 b. 
– Jan, ing. Nedoma a Pařil 3 b. – 
Mgr. Mejzlík 2,5 b. – Dočkal a Han-
da 1,5 b. – Urbánek 1 b. – Dvořák J. 
0,5 b. – Dohnalík 0 b.              -vp-

Prosinec 2009
So 12. 12. 13.45 – 15.15
So 19. 12. 12.30 – 14.00
Ne 20. 12. 12.45 – 14.15
Vstupné – bruslící 20 Kč, doprovod 10 Kč

Rovných 90 mariášníků se v so-
botu sešlo ve Velkém Meziříčí, 
aby si zahráli svoji oblíbenou hru. 
V příjemném prostředí hasičské 
zbrojnice panovala pohodová atmo-
sféra umocněná lahodným občerst-
vením. S přispěním sponzorů bylo 
připraveno přes 80 důstojných cen. 
Pořadatelé děkují všem, kteří se na 
této akci podíleli.

Dne 5. 12. proběhl ve sportovní 
hale za Světlou tradiční Mikulášský 
turnaj fotbalových přípravek r. 2001 
a ml. Z původně 8 přihlášených 
týmů se 2 na poslední chvíli z dů-
vodu nemoci odhlásily, proto byli 
pořadatelé nuceni přelosovat celý 
program a upravit hrací časy. Tur-
naje se nakonec zúčastnily týmy: FC 
Velké Meziříčí (červená), FC VM 
(bílá), Sokol Radostín, FC Svratka 
Brno, FC Ždár nad Sázavou, HFK 
Třebíč. V základní skupině, kde se 
mužstva utkala každý s každým, 
dosáhli hráči VM těchto výsledků: 
VM (červená) – Radostín 4:0, HFK 
Třebíč 3:1, VM (bílá) 5:0, Svratka 
Brno 4:1, Ždár nad Sázavou 5:0. 
Tým VM (bílá), ve kterém nastoupi-
li převážně hráči r. 2002 a 2003, hrál 
s těmito výsledky: VM – HFK Tře-
bíč 0:2, Ždár n. S. 0:7, Radostín 1:1, 
Svratka Brno 0:3. Po 15 odehraných 
utkáních v základní skupině bylo 
pořadí následující: VM (červená) 
15 b. skóre 21:2, Žďár n. S. 10 b. 
20:7, HFK Třebíč 9 b. 9:5, Svratka 
Brno 7 b. 9:6, VM (bílá) 1 b. 1:18, 
Radostín 1 b. 1:25. Další program 
pokračoval semifinálovými sou-
boji: Žďár n. S. – HFK Třebíč 3:1, 
VM (červená) – Svratka Brno 3:1. 
V utkání o konečné 5. místo porazilo 
Velké Meziříčí (bílá) – Radostín 1:0. 
Ve vyrovnaném utkání dokázali 
naši hráči, které vedl trenér Milan 
Puzrla, vsítit branku v oslabení 
a zvednout si tak sebevědomí před 
jarní částí, ve které je čekají souboje 
v třebíčské minilize. Zápasy o me-
daile začaly utkáním o třetí místo: 
Svratka Brno – HFK Třebíč 0:1.
Jediná branka rozhodla, že si hráči 
Třebíče odvezli domů bronzové 

medaile. Finále: VM (červená) – 
Ždár n. S. 2:3. Ve fi nálovém utkání 
bohužel hráči VM (červená) nedo-
kázali zopakovat vzájemný výsle-
dek ve skupině a po vyrovnaném 
boji prohráli. Za VM (červená) 
nastoupili: Horáček Libor, Bíbr 
Nikola, Benda Jakub 1, Kadlec 
Pavel, Pospíchal Jiří, Vošmera Filip 
7, Vokurka David 5, Malata Mirek 
11, Chalupa Patrik 3. Za VM (bílá) 
hráli: Pavelec Šimon 1, Prudek 
Petr, Cerkal Alex, Mička Martin1, 
Štěpánková Věra, Kudláček Jan, 
Prachař Rudolf, Holán Jakub, Po-
korný Tomáš, Vošmera Tomáš. Na 
závěr turnaje došlo na předávání 
cen jak týmům, tak nejlepším jed-
notlivcům. Tohoto úkolu se zhostil 
sám Mikuláš a jeho družina, kteří 
náš turnaj poctili svou návštěvou. 
Nejlepším střelcem se stal Malata 
Mirek z FC VM, autor 11 branek, 
nejlepší hráčkou Novotná Simona 
ze Žďáru n. S., nejlepším branká-
řem Špelda Adam ze Svratky Brno. 
Zvláštní ocenění pro nejmladšího 
hráče dostal Dlapka Jakub r. 2004 
z HFK Třebíč, kterého přítomnost 
nadpozemských bytostí rozhodila 
natolik, že si pro ocenění došel se 
slzami v očích. Všechna družstva 
obdržela upomínkové předměty. 
První tři družstva navíc získala 
medaile a vítězné družstvo sladkou 
odměnu v podobě dortu. Trenéři 
přípravek děkují všem sponzorům, 
kteří přispěli ke zdárnému průbě-
hu turnaje. Na závěr bychom vás 
chtěli pozvat 12. 12. do sportovní 
haly za Světlou, kde se bude konat 
turnaj fotbalových přípravek r. 1999 
a mladší. Začátek v 8.00.

Trenéři přípravek

Junioři HHK bez bodu
HHK VM – HC Břeclav 2:6 (0:1, 
0:3, 2:2)
Úvod vyšel lépe hostům, na konci 
páté minuty si mezi kruhy najel sou-
peřův útočník a po přesné přihrávce 
poslal břeclavské do vedení. Poté 
jsme hru částečně vyrovnali, ale 
bez vážnějšího ohrožení hostujícího 
brankáře. Druhá třetina rozhodla, 
neubránili jsme dvě oslabení, v po-
lovině utkání soupeř přidal další 
branku. Korigovat skóre se nám po-
dařilo až za rozhodnutého stavu.
Branky (asistence) HHK: 48. Do-
čkal (Konečný), 53. Pelíšek (Lou-
kota Jiří). Sestava: Loukota Jan 
(Tomečka) – Urbánek, Benedikt 
– Budín – Konečný, Vondráček, 
Pelíšek – Loukota Jiří, Janák, Ště-
pánek – Dočkal, Rozmahel.

Výsledky minulých kol:
SK Telč – HHK VM 7:2 (2:0, 3:2, 2:0)
Branky: Kochánek, Dočkal. Asis-
tence: Dočkal, Komínek D.
VSK Technika – HHK VM 5:3 
(2:0, 1:2, 2:1)
Branky: Štěpánek 2, Rozmahel. 
Asistence: Urbánek, Pelíšek, Budín, 
Loukota.                                 -sys-

Mladší žáci:
HHK VM – HK Kroměříž 4:4 
(1:3, 3:0, 0:1)
Branky: 2 Tichý, Strnad, Mynář. 
Asistence: 2 Strnad, Novák. Sestava 
HHK: Juda J. – Bezák, Šilpoch, 
Kampas F., Tlapák – Tichý, Strnad, 
Novák – Slabý, Mynář, Juráček 
– Kapusta. Rozhodčí: Kavina, Po-
spíšil. Vyloučení: 1:7, navíc (KRO) 
10 min. OT. Využití: 0:0. Zásahy 
brankářů: 28:30. Diváků: 40.

Starší žáci:
HHK VM – HC Český Těšín 8:4 
(0:1, 2:1, 6:2)
Branky: 3 Beránek, 2 Štěpánek L., 
Bernat, Smejkal, Kampas M. Asis-
tence: 4 Štěpánek L., Beránek, Smej-
kal, Kejda, Bernat. Sestava HHK: 
Vitešník – Kejda, Novotný, Štěpá-
nek L., Kampas F., Bernat, Smejkal, 
Beránek, Mynář, Lainka, Tichý, 
Kampas M., Kampas J. Rozhodčí: 
Kavina, Pospíšil. Vyloučení: 4:5. Vy-
užití: 1:1, v oslabení: 1:0. Diváků: 40.

Mistrovské utkání:
Utkání mladších a starších žáků 
proti HC Znojemští orli, které se 
mělo hrát o tomto víkendu, bude 
odloženo.                              -hhk-

V pátek 4. prosince proběhlo v tě-
locvičně Základní školy Oslavická 
Velké Meziříčí již tradiční lehkoat-
letické měření skokanských schop-
ností žáků školy. Letošní nízký 
počet účastníků byl hodně pozna-
menán nachlazením a respiračními 
nemocemi, kvůli kterým nemohla 
řada dívek a chlapců 8.–9. tříd otes-
tovat svoji výkonnost. V kategorii 
děvčat si mezi žákyněmi 9. tříd 
vedla nejlépe Karolína Novotná, 
která výkonem 139 cm zvítězila 
a obhájila tak loňské prvenství. 
Mezi děvčaty 8. tříd překonala 
jako jediná výšku 124 cm Nikola 
Vidláková a získala tak ocenění 
pro vítězku této věkové kategorie. 
Mezi chlapci 9. tříd se nekonalo 
překvapení, když suverénně nej-
lépe si vedl Martin Bouček, který 
zdařilým pokusem na výšce 170 cm 
obhájil loňské prvenství. Daleko 
vyrovnanější a dramatičtější soutěž 
osmáků opanoval výkonem 149 cm 
Radek Švihálek. Nejlepší závodníci 
školy budou mít možnost před závě-
rem kalendářního roku ještě zlepšit 
svoje dosavadní výkony v rámci 
celookresní sportovní akce pod 
názvem Vánoční laťka.

Výsledky:
Kategorie dívky 9. třídy:

 

1. Novotná Karolína 139 cm
 2. Vrábelová Kristýna 127 cm
 3. Nováková Adéla 124 cm
 4. Zezulová Martina 115 cm

Kategorie dívky 8. třídy:

 1. Vidláková Nikola 124 cm
 2. Dvořáková Karolína 121 cm
 3. Smejkalová Gabriela 118 cm
 4. Zadáková Zlata 105 cm

Kategorie chlapci 9. třídy:

 1. Bouček Martin 170 cm
 2. Komínek Adam 161 cm
 3. Vafek Ladislav 155 cm
 4. Havlíček Jakub 152 cm
 5. Bárta Ladislav 152 cm
 6. Kyus Michal 146 cm
 7. Marek Jakub 143 cm
 8. Frejlich Martin 143 cm
 9. Sysel David 134 cm
 10. Kališ Martin 128 cm

Kategorie chlapci 8. třídy:

 1. Švihálek Radek 149 cm
 2. Polášek Ondřej 143 cm
 3. Dostál Tomáš 140 cm
 4. Milota Tomáš 137 cm
 5. Zezula Pavel 134 cm
 6. Chytka Robin 134 cm
 7. Benda Lukáš 131 cm
 8. Svoboda Josef 125 cm
 9.–10. Prachař Václav 120 cm
 9.–10. Ryant Pavel 120 cm
 11. Bednář David 120 cm

-záv-

Dálkové pochody na Velkomeziříčsku
(Dokončení z minulého čísla.)

Už předtím měl Kudrna široké zajímavé iniciativy, a tak jsme v červnu 
1980 nejen prolézali veřejně nepřístupné jeskyně v Moravském krasu, ale 
oklikou šli nesmírně náročný osmidenní etapový pochod Pěšky z Brna do 
Prahy na celostátní spartakiádu, kdy jsme někteří na nejdelších trasách 
nachodili denně v průměru více než 50 km. Už tehdy pořadatelé plánovali, 
že se za deset let vydají někam do daleké ciziny, třeba až do Himálají. 
V té době to byla naprosto nepředstavitelná utopie, ale po roce 1990 se už 
mohla stát reálnou skutečností. Brněnského pochodu se v posledních letech 
zúčastňuje přes 500 pochodníků, z ČR jich bývá téměř třetina. Tradičně 
nejpočetnější zahraniční skupiny jsou z Nizozemí, Belgie, Dánska i třeba 
Španělska. Kudrnovský pochod se letos pořádal již po čtyřicáté, posledních 
14 let je zařazen i do seriálu Mezinárodní ligy chodců (založené v r. 1987 
v Tokiu), která čítá celkem 24 akcí pořádaných doslova po celém světě – od 
Ameriky přes Evropu a Asii až po Austrálii a Nový Zéland. (Nejnovější 
výzkumy potvrdily, že kolomazník Kudrna byl bratrancem proslulého Járy 
Cimrmana a v roce 1888 spoluzakládal s Vojtou Náprstkem Klub českých 
turistů. A nebýt krabičky Kudrnova famózního skluznicového mazadla, 
Amundsen by nikdy nedosáhl Jižního pólu jako první.)

Účast na stovkách dálkových pochodů po bližším i vzdálenějším 
okolí položila postupně základy mé tehdejší vytrvalosti, neboť jsem je 
ze značné části běhal. Dálkové pochody mívaly specifi ckou atmosféru 
a překonání padesáti i více kilometrů v co nejkratším čase bylo pro některé 
z nás prestižní záležitostí, zde v ryze amatérských podmínkách vznikaly 
modelové situace nejen pro vytrvalecký trénink, ale i pro samotný ma-
raton či ještě delší běžecké závody. Když jsem ve svých 43 letech zvládl 
50 km za 3 hodiny a 50 minut, nastal čas k defi nitivnímu začlenění mezi 
vytrvalostní běžce na organizovaných veřejných závodech u nás i na 
mezinárodních soutěžích.

To už jsou opravdové závody, kde se měří čas, stanoví pořadí a těm 
nejlepším (nejčastěji prvním třem v jednotlivých vypsaných kategoriích) 
náleží podle možností pořadatelů ocenění příslušné hodnoty a formy 
– u veteránů převážně od 40, 50, 60 let. Za ta dlouhá léta jsem jich 
absolvoval opravdu hodně. Zde se jen stručně pozastavím u některých 
běžeckých závodů na Velkomeziříčsku z posledních 25 let, doby mých 
osobních zkušeností s nimi. Nebylo jich bohužel mnoho a běhaly se na 
kratší vzdálenosti.

Doslova jepičí život měl jediný ročník Mikulášského běhu ve Velkém 
Meziříčí, kdy 6. 12. 1986 uskutečnil odbor turistiky TJ Spartak terénní 
kros v délce 6 km od koupaliště po okruzích v Balinském údolí. Zde jsem 
zažil věkovou diskriminaci, neboť kategorie veteránů nad 40 let byla 
odměněna podstatně skromněji, než tomu bylo u mladých běžců. A tak 
se stalo, že ačkoli jsem byl celkově třetí, dostal jsem méně hodnotnou 
věcnou cenu než kluk na 4. místě za mnou, protože byl třetí v mladých; 
my starší jsme byli předem považováni za méně výkonné a tudíž 1. místo 
veteránů bylo oproti mladým podhodnoceno. (Pro úplnost dodávám, že 
běželo 7 mladých a 6 veteránů.)

O kozlovskou podkovu se závodilo od září 1998 do roku 2005 (3, 6 až 
10 km) pod pořadatelstvím TJ Sokol Křižanov, později OÚ Kozlov a ranče 
Nad Dubem. Byl to běh v terénu z návsi směr Martinice, Sviny a zpět. 
Několikrát jsem zde získal cenu pro nejstaršího závodníka – láhev slivo-
vice nebo vína. V roce 2006 se hlavní pořadatel přestěhoval (i s koňmi) 
do Dobronína a běhá se tam.

Zajímavostí dřívější doby bylo např. konání akce Fit 90 – Spartakiádní 
test zdatnosti MO SSM Velké Meziříčí 11. 6. 1989 v jezdeckém areálu 
bývalého statku. Byl to čtyřboj sestávající z těchto disciplín: člunkový 
běh 4×10 m, skok do dálky z místa, z lehu sed opakovaně (1 minuta), 
stoj-vzpor dřepmo-ležmo-dřepmo-stoj (2×).

Za zmínku stojí i charitativní nesoutěžní Běhy Terryho Foxe, které 
trvaly asi 10 let do roku 2005 a byly specifi cké tím, že se výtěžek věnoval 
na výzkum rakoviny (účastníci podle výše příspěvků dostávali čelenku 
nebo tričko). TRF se konaly pod patronátem škol, např. ve Velkém Me-
ziříčí u Světlé (házenkářského hřiště) a v Měříně (od ZŠ) u příležitosti 
Mezinárodního dne dětí kolem 1. června a byly převážně navštěvovány 
žáky či studenty. Tradice těchto běhů je však už minulostí.

Západním cípem Velkomeziříčska (Brodkem) probíhá od roku 1988 sil-
niční běh Kamenická patnáctka (koncem května či začátkem června). Jeli-
kož se běhají i orientační závody, zmíním se alespoň o tzv. Mikulášských 
dohledávkách, které se počátkem prosince konávaly u tehdejšího pionýr-
ského tábora žďárského Agrostavu v Zásece u Netína (v prostoru Záseka, 
řeka Oslava, Krásněves a Zahradiště) do roku 1988, kdy byl 10. ročník.

Závěrem se vracím ke KČT Měřín, který letos začátkem srpna pořádal 
7. ročník triatlonového závodu Měřínský ironman – plavání přes rybník 
300 m, silniční okruhy na kole 30 km (Nová Zhoř, Stránecká Zhoř, Pus-
tina) a běh v terénu 3,3 km. V této souvislosti se zmiňuji také o starším, 
už 20. ročníku Křižanovského triatlonu pořádaném od r. 1990 místním 
HC Sokol na konci srpna – 800 m plavání, 45 km na kole a 8,5 km běh.

Uváděné údaje vycházejí z mých písemných podkladů a hlavně osob-
ních poznatků, které v tomto směru mám a jsou tedy spíše subjektivním 
ohlédnutím. Snažil jsem se krátce zmapovat historii dálkových pochodů 
a běhů mimo dráhu na Velkomeziříčsku převážně za dobu, kdy jsem byl 
„u toho“, i když to byla jen malá část mých aktivit. Činím tak přesto, že 
chůze a běh (ač nejpřirozenější lidský pohyb) nepatří mezi atraktivní 
sporty a nemohou soupeřit s moderními adrenalinovými zálibami. Mně 
osobně pochody a hlavně běhy poskytly potřebné a úspěšné naplnění 
volného času ve spěchu života.

Alois Bradáč, rodák z Mostišť (1940), nyní Žďár n. S., běžec – vete-
rán, mistr Evropy z Malty 2001 a bronzový medailista z Austrálie 2002

Učitelé tělesné výchovy
Základní školy

Oslavická Velké Meziříčí
srdečně zvou na

Turnaj ve stolním tenisu
SK Sokol Lhotky pořádá dne 27. 12. 2009 20. ročník Vánočního turnaje 
neregistrovaných hráčů ve stolním tenisu. Začátek je ve 13.00 v KD Lhotky. 
Na vítěze čeká putovní pohár, na hráče na ostatních místech věcné ceny.

Srdečně zvou pořadatelé

Pozvánka do sportovní haly Tělocvičné jednoty Sokol Velké Meziříčí 
za Světlou – pondělí 28. prosince

tradiční Vánoční turnaj házené
v době 15.00–21.00 hodin. Srdečně zváni jsou příznivci kolektivních 

sportů a zejména bývalí hráči, hráčky.

Celkové umístění:
1. Franc Petr, Nárameč
2. Humlíček Dušan, Velká Bíteš
3. Doležal Vlastimil, Třebíč

Nejlepší z Velkého Meziříčí:
1. Dobrovolný Bohumil
2. Novotný Jan
3. Polášek Lubomír
4. Tichý Alois
5. Bradáč Václav
Nejlepší žena:
Minaříková Milena               -dvo-

Sportovní soutěž ve skoku 
vysokém proběhne

ve čtvrtek 17. prosince
v době 8.45–13.00 hodin

v prostorách tělocvičny školy.
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O tomto víkendu začíná druhé kolo 
KL JM a Z. Naše mužstvo nastoupí 
již tuto sobotu od 17 hodin proti 
v tabulce pátému mužstvu Uher-
ského Ostrohu. V prvním utkání 
13. října byl úspěšnější Ostrožský 
tým, který zvítězil 4:2.
SK Minerva Boskovice – HHK 
VM 5:3 (2:0, 1:0, 2:3)
Branky a asistence: 41. Troščák, 54. 
Troščák (Stráňovský), 58. Novák. 
Sestava HHK Velké Meziříčí: Štábl 
(Pekárek) – Šerý, Kočí, Střecha, 
Stráňovský, Musil – Hubl, Troščák, 
Novák – Chlubna, Krča, Siman-
dl – Štěpánek J., Nedoma, Janák. 
Rozhodčí: Slavka – Procházka, 
Růžička. Vyloučení: 8:9. Využití: 
2:2. Diváci: 350.
Výsledky 11. kola: Uherské Hra-
diště – Uherský Ostroh 4:4, Mo-
ravské Budějovice – Kroměříž 
16:2, Kometa Úvoz – Vyškov 4:4, 
Uherský Brod – Velká Bíteš 6:3.
HHK VM – HC Uherské Hradiště 
4:10 (0:4, 1:3, 3:3)
Branky a asistence: 34. Troščák 
(Šerý), 42. Novák (Hubl), 44. Novák, 
58. Troščák (Novák) – 8. Andrýsek, 
10. Kartusek (Žaluda), 12. Boháč 
(Vaněček), 16. Barák (Žaluda), 23. 
Barák (Kartůsek), 29. Barák (Krys-
týnek), 32. Sladký (Krystýnek, Va-
něček), 47. Vaněček (Sladký, Boháč), 
52. Schuster, 56. Sladký (Boháč). 
Sestava HHK Velké Meziříčí: Peká-
rek (16. Štábl) – Rosendorfský, Šerý, 
Střecha, Stráňovský, Musil – Hubl, 
Troščák, Novák – Chlubna, Krča, 
Kočí – Štěpánek, Nedoma, Janák 
– Simandl. Sestava HC Uherské 
Hradiště: Oharek (Zrza) – Stašek, 
Krystýnek, Sladký, Horsák, Novák, 
Kotačka, Andrýsek, Schuster, Bo-
háč, Vaněček, Kartusek, Barák, Po-
chylý, Šupka, Žaluda, Malinkovič. 
Rozhodčí: Coufal – Hudáček, Král.
Vyloučení: 8:8. Využití: 0:1, v osla-
bení: 0:1. Diváci: 111.

Program na tento týden
a příští týden:

HHK Velké Meziříčí tuto sobotu 

Junioři
Junioři vyhráli již pátý zápas 
v řadě a ocitli se na prvním místě 
tabulky.
Desáté kolo juniorské extraligy 
volejbalistů přivedlo celek mezi-
říčského Spartaku k odvetě na půdu 
nevyzpytatelného celku metropole 
východních Čech. Naši hráči však 
domácímu celku, který v předpo-
sledním kole dokázal na své palu-
bovce pokořit i zálohu ČZU Praha, 
nedali sebemenší šanci a zodpověd-
ným výkonem nedovolili domácím 
ani v jednom setu dosáhnout dva-
cetibodové hranice.
Slavia Hradec Králové – TJ Sp. 
VM 0:3
sety (–13, – 19, – 14)
První zápas se od začátku až do 
konce odehrával v režii našich hrá-
čů a domácí nebyli vůbec schopní 
konkurovat.
Slavia Hradec Králové – TJ Sp. 
VM 0:3
sety (-17, – 18, – 17)
V odpoledním utkání sice domácí 
uhráli ve třech setech celkově o šest 
bodů více, o vyrovnanosti aktérů 
se však ani tak příliš hovořit nedá. 
Po dvou hladkých výhrách se tak 
při neodehraném utkání v Brně, 
o kterém se bude rozhodovat u ří-
dícího soutěže (celek Nového Jičína 
se nedostavil k soutěžnímu zápasu 
a to já osobně za desetileté působení 
v extralize nepamatuji), naši hráči 
dostali na několik dní dokonce do 
čela tabulky.
Sestava VM: Málek, Vašíček, Vrá-
na, Kliment, Kameník, Uchytil, 

Novotný, Minář, Hybášek, Augusta, 
Duben.
Zbývající výsledky devátého kola:
Brno – Nový Jičín nehrálo se, sou-
peř se nedostavil
Ostrava – Zlín 3:2, 3:2

Tabulka EX-JRI, sk. B
po 10. dvoukolech:

1. TJ Sp. Velké Meziříčí 18 12 6 42:22 30
2. DHL Ostrava 18 12 6 40:29 30
3. Volejbal Brno 14 13 1 41:8  27
4. volleyball cz.ČZU Praha B 16 10 6 35:30 26
5. Slavia Hradec Králové 18 5 13 23:45 23
6. Fatra Zlín 16 5 11 29:36 21
7. TJ Nový Jičín 16 1 15 7:47 17
Již za týden přivítají naše naděje 
na domácí palubovce úřadujícího 
mistra – Volejbal Brno. Vzhledem 
k tomu, že muži sehrají dvojzápas 
s Bystřicí n. P. (9.00 a 13.00), budou 
hrát junioři v 11.00 a 15.00.

Muži
Muži v Třebíči vyhořeli.
Muži bojují o umístění do třetí 
příčky, které by jim ve druhé části 
soutěže zajistilo účast ve skupině 
o první až šesté místo krajské 
jedničky. Po dalších dvou poráž-
kách v Třebíči to však budou mít 
hodně těžké. První zápas se stal 
jednoznačnou kořistí domácích, 
ve druhém naši hráči zabrali, na 
bodový zisk však nedosáhli.
O jejich úspěchu či neúspěchu tak 
zřejmě rozhodne dohrávka na půdě 
Nového Veselí.
TJ Spartak Třebíč – Sp. VM 3:0 
a 3:1
(14, 17, 18) a (24, – 19, 25, 20)
Sestava VM: Vašíček, Homola, 
Holík, Hybášek S. a M., Villert, 
Plachetský, Trojan, Kracl

-kon-

12. 12. 2009 doma proti Uherské-
mu Ostrohu, utkání začíná v 17.00 
hodin.                                    -hhk-

Krajská liga JM a Z
Tabulka po 11. kole:

 1. HC Moravské Budějovice 9 7 1 1 61:21 15
 2. HC Uherské Hradiště 9 6 3 0 48:28 15
 3. HC Uherský Brod 9 5 2 2 39:24 12
 4. SK Minerva Boskovice 9 5 1 3 37:37 11
 5. Hokej Uherský Ostroh 9 3 3 3 27:25 9
 6. HC Kometa Úvoz 9 3 3 3 26:29 9
 7. HC Spartak Velká Bíteš 9 3 0 6 28:46 6
 8. HK Kroměříž 8 2 1 5 19:41 5
 9. MBK Vyškov 9 1 2 6 26:41 4
10. HHK Velké Meziříčí 8 1 0 7 20:39 2
11. HC Grewis Plumlov 0 0 0 0 0:0 0
TJ Náměšť n. O. – HHK VM B 
5:4 (3:3; 2:0; 0:1)
Rozhodčí: Musil, Pospíšil. Branky: 
3. min. Fiala (Rous), 3. min. Kejda, 
5. min. Hradil (Fila), 32. min. Tóth, 
34. min. Fila – 9. min. Vondráček 
(Pelíšek), 13. min. Peterka (Šlapal), 
19. min. Tůma (Barák), 50. min. Šla-
pal (Pelíšek). Vyloučení: 9:9, navíc 
Fila 2+10 za nesportovní chování 
a 5+20 za faul loktem, Čada 5+20 za 
hrubost, navíc TS a Peterka 5+20 za 
hrubost. Využití 2:2; oslabení 0:0. 
Střely na branku: 23:38. Sestava V. 
Meziříčí: Štourač (Šeba) – Peterka, 
Invald – Trnka, Bradáč – Kudláček 
M., Zelníček – Chlubna, Šlapal, 
Malec – Tůma, Barák, Navrátil – 
Pelíšek, Šmejkal, Vondráček.
Začátek zápasu byl jako ze zlého 
snu. Hned v první minutě měli 
domácí možnost trestného střílení, 
které ovšem náš gólman zneškod-
nil. Než jsme zjistili, že hrajeme 
na větším kluzišti, prohrávali jsme 
v páté minutě už 3:0. To ale bylo 
ze strany domácích v první třetině 
všechno. Naši hráči ukázali, že 
se nevzdávají za žádného nepří-
znivého stavu, a do konce třetiny 
vyrovnali skóre. A tak se od druhé 
třetiny začínalo nanovo.
Ta byla poznamenána častým vy-
lučováním na obou stranách, kdy 
rozhodčí zpřísnili metr a navíc 
došlo i na vzájemný pěstní souboj. 
S takovýmto vývojem se lépe sžili 
domácí, kteří jednou spornou bran-

Je to neuvěřitelné jak ten čas běží. 
Ve středu 16. prosince se v plné 
svěžesti, zdraví a hlavně chuti do 
života dožívá významného život-
ního jubilea – 15. výročí svých pa-
desátin, tedy krásné pětašedesátky 
pan Aleš Svoboda. I touto cestou 
mu chtějí popřát jeho kamarádi, 
a nejen fotbalisté FC Velké Mezi-
říčí, hlavně pevné zdraví, radost 
ze života i z fotbalových výsledků 
svých oblíbených klubů. Oslavenec, 
jehož jako první trenér vedl pan 
profesor Minařík v roce 1954, byl 
dlouholetým hráčem „obojživelní-
kem“ Velkého Meziříčí. Ano, hrával 
nejen v útoku, ale většina z nás si jej 
pamatuje jako „pavouka“ v černém. 
Tedy jako brankáře. Ještě ve svých 
čtyřiceti letech chytal za meziříčský 
B-tým mužů a aktivní hráčskou 
činnost ukončil v mužstvu starých 
pánů Budišova až když oslavil šede-
sátku. A také se ještě stačil věnovat 

trenérské práci. V posledních letech 
pak značnou měrou přispívá svoji 
aktivitou v pořadatelském sboru 
ke zdárnému průběhu divizních 
mistrovských utkání mužů svého 
milovaného klubu, a to Velmezu.
Aleši, ať Ti zdraví slouží ještě 
spoustu let a ať máš radost ze všeho, 
co je Tobě blízké. To Ti také přeje ze 
srdce celý výbor FC Velké Meziříčí.

Ve dnech 27.–29. 11. 2009 se v praž-
ských Roztylech konal 4. ročník 
mezinárodního turnaje vozíčkářů 
v curlingu.
Turnaje se zúčastnily týmy Kanady, 
Norska, Švýcarska, Německa, Fin-
ska, Švédska, ČR A, a ČR B.
Ve výběru reprezentace ČR A na-
stoupily z velkomeziříčského klubu 
M. Charvátová a P. Gottlieb. V dre-
su ČR B si poprvé na mezinárodním 
turnaji zahrál Jan Coufal a skvělou 
hrou přesvědčil, že do reprezentace 
ČR patří. ČR A po remíze s Finy 

a skvělém výkonu proti reprezen-
taci Norska a Švédska neprošla 
těsně do bojů o medaile. Výběry 
Norska a Švédska jsou v současné 
době nejlepšími družstvy na světě. 
Celkovým vítězem turnaje a první 
místo obsadil výběr Švýcarska, 
který ve finálovém boji porazil 
reprezentaci Norska. O umístění se 
potkal výběr A ČR proti ČR B. Tým 
ČR A celkem jasně zvítězil a obsa-
dil celkové 7. místo před ČR B.
Mediálním partnerem byl týdeník 
Velkomeziříčsko.                 -char-

11. kolo
Extraliga

Sanborn VM – SK Vídeň 9:1
Novák 3, Ráček, Fritz, Brychta, 
Pondělíček, Puffer, Bajer F. – Ne-
doma J.
Horní Heřmanice – SK Omega 
VB 1:7
Mejzlík J. – Čech 3, Budín 2, Do-
čkal, Rozmarýn
Eurobagging VM – Agromotor 
VM 1:3
Krejčí – Kadela, Mejzlík, Sobotka 
P.
NHÚ Balinka VM – Březka – 
Stanoviště 3:7
Pokorný 2, Strádal R. – Burian 
Vl., Mazánek, Smutný, Burian Pe., 
Burian Pa., Papajounu 2
SK Lavičky – HC Bory 1:5
Dvořák – Jaitner 2, Janda, Kabelka, 
Michal

Tabulka
 1. Sanborn VM 10 9 1 0 84:25 19
 2. Březka – Stanoviště 10 7 1 2 66:30 15
 3. Technické služby VM 10 7 0 3 56:41 14
 4. HC Bory 10 6 0 4 57:36 12
 5. SK Omega VB 10 6 0 4 41:34 12
 6. SK Lavičky 10 5 0 5 34:38 10
 7. SK Vídeň 10 4 0 6 27:41  8
 8. Agromotor VM  10 4 0 6 41:60  8
 9. NHÚ Balinka VM  10 2 0 8 28:47  4
10. Horní Heřmanice 10 2 0 8 38:72  4
11. Eurobagging VM 10 2 0 8 22:69  4

1. liga
SK Netín – SK Afcon Kunšovec 
VM 8:0

Sýkora 3, Plhák M. 2, Bradáč, Plhák 
T., Dvořák
SK Stránecká Zhoř – HC Bene-
tice 6:4
Bartušek 2, Sedláček 2, Kazda, Ur-
bánek – Vaněk 2, Mikuláš, Letmajer
HC Tasov – Auto Dobrovolný 
VM 5:3
Sláma 2, Palas, Páral, Jaseňák – 
Novák 2, Uchytil
SPL Radostín n. Osl. – HCF Drá-
hy VM 3:7
Láznička, Šíma, Mokrý – Šmída 3, 
Fischer 2, Ivančík, Širhal
HC River VM – Farma Měřín 2:5
Rous, Mezlík – Blažek 2, Motyčka, 
Puža, Jirka

Tabulka
 1. SK Netín 10 9 1 0 81:16 19
 2. SK Afcon Kunšovec VM 10 9 0 1 66:31 18
 3. HC Benetice 10 6 1 3 48:37 13
 4. HC Pikárec 10 5 1 4 44:34 11
 5. Auto Dobrovolný VM 10 5 0 5 51:50 10
 6. Farma Měřín 10 4 2 4 34:36 10
 7. HCF Dráhy VM 10 4 1 5 31:37  9
 8. SPL Radostín n. Osl. 10 4 0 6 33:47  8
 9. HC River VM 10 2 1 7 29:47  5
10. SK Stránecká Zhoř 10 2 0 8 35:71  4
11. HC Tasov 10 1 1 8 21:67  3

-fan-

Okresní přebor I. třídy
Velké Meziříčí B – Bystřice 15:3
Body: Šoukal Slavomír 4,5; Kam-
pas Jan 3,5; Klíma Tomáš 3,5; 
Kořínek Stanislav 3,5

Okresní přebor III. třídy
Velké Meziříčí C – Škrdlovice 
8:10
Body: Pokorný Martin 4,5; Dvořák 
František 2,5; Zelený Tomáš 1, Ze-
lený David 0, Prachař Vít 0
V neděli se hrála další kola okres-
ních přeborů. Béčko př ivítalo 
vedoucí Bystřici. Zápas byl v režii 
domácích hráčů. Hosté si uhráli 
pouze 3 bodíky. Nejlépe se vedlo 
Slavomíru Šoukalovi, který vyhrál 
všechny čtyři zápasy.
Céčko přivítalo poslední Škrdlo-
vice a překvapivě podlehlo 8:10. 
Nepomohl ani bezchybný výkon 

Martina Pokorného. Je to první 
prohra tohoto družstva od začátku 
soutěže.
V sobotu čekají naše áčko poslední 
dvouzápasy první půlky soutěže. 
V 10 hodin př ivítáme Nížkov 
a v 15 hodin Chotěboř. Přijďte nás 
podpořit!                                        -pk-

Okresní soutěž
SK Sokol Lhotky D – SK Uhřínov 
B 14:4
Sestava Lhotky: Holubář 4,5, Kup-
ka M. 2,5, Kupka V. 4,5, Marek 
2,5                                    -ach-
Okresní přebor 2. třída
TK Autocolor Oslavice B – Sokol 
Žďár n. Sáz. 13:5
Body: Brabec Jaroslav 4,5, Klau-
sáček Patrik 4,5, Šoukal František 
2, Brabec Vítězslav 2,
Okresní přebor 4. třída
TK Autocolor Oslavice C – Podě-
šín 10:8                                     -fš-

Krajský přebor Vysočiny
Spartak Velké Meziříčí 2588 3:5 
2615 Start Jihlava B
Baloun V. 513:465 Polomski K.
Badalík M. 397:443 Staněk J.
Lavický B. 444:427 Kasáček J.
Krejska R. 402:397 Vrbka J.
Starý J. 437:446 Hlávka O.
Korydek F. 395:437 Nováček L.
Spartak Velké Meziříčí 2676 6:2 
2542 Sokol Cetoraz
Baloun V. 460:414 Jareš P.
Korydek F. 401:468 Macek D.
Lavický B. 482:408 Melichar L.
Krejska R. 455:409 Berka V.
Víteček M. 449:399 Novotný F.
Starý J. 429:444 Berka M.

Tabulka
 1. PSJ Jihlava B 10 0  1 2514 20
 2. Sokol Častrov  8 2  1 2501 18
 3. TJ Třebíč C  8 0  3 2570 16
 4. Start Jihlava A  7 1  3 2465 15
 5. TJ Třebíč D  6 0  5 2533 12
 6. Velké Meziříčí  6 0  5 2479 12
 7. Sl. Žirovnice B  6 0  5 2488 12

 8. Sl. Kamenice n. L.  3 2  6 2485  8
 9. Sokol Cetoraz  3 1  7 2453  7
10. Sp. Pelhřimov B  3 1  7 2524  7
11. Start Jihlava B  1 3  7 2496  5
12. PSJ Jihlava D  0 0 11 2369  0

Krajská soutěž Vysočiny
– skupina B

Tabulka:
1. KK SCI Jihlava 6 1 1 1635 13
2. TJ BOPO Třebíč B 5 1 2 1692 11
3. Nové Město n. Mor. B 5 1 2 1684 11
4. Nové Město n. Mor. C 5 1 2 1622 11
5. TJ Třebíč E 4 0 4 1630  8
6. Spartak V. Meziříčí B 4 0 4 1605 8
7. KK PSJ Jihlava C 3 0 5 1633  6
8. Spartak Vel. Meziříčí C 2 0 6 1601  4
9. TJ BOPO Třebíč C 0 0 8 1531  0
Sdružený krajský přebor dorostu

Tabulka:
1. TJ Třebíč 5 1 0 1207 19,5
2. TJ Nové Město n. Mor. 4 2 0 1157 16
3. TJ Start Jihlava B 4 0 2 1144 14,5
4. TJ Centropen Dačice C 2 0 4 1127  8
5. Spartak Vel.Meziříčí 2 1 3 1082  8
6. TJ Slavoj Žirovnice B 1 0 5 1023  5,5
7. CHJK Jihlava 0 2 4  984  2

-sta-

Během jednoho listopadového 
odpoledne měli holky a kluci z DS 
Březejc možnost okusit atmosféru 
horských sjezdových tratí, a to do-
konce tratí závodních. Ne, že by vy-
razili do Alp, to se většině z nich za-
tím nepoštěstilo, ovšem hory tento-
krát přišly rovnou k nim do jídelny. 
A to díky mladé talentované lyžařce 
Veronice Čamkové, která vzala svo-
ji výbavu, tátu a nejcennější poháry 
a přijela za mladými do Dětského 
střediska Březejc seznámit je se 
svým sportem č. 1 a podělit se 
s nimi o zážitky ze svého pestrého, 
ovšem často tvrdého života. Neb 
závodní lyžování není pro bábovky.

Březejčtí měli možnost prohlédnout 
si různé závodní lyže a potěžkat 
jednotlivé části závodní lyžařské 
výbavy. Dozvěděli se, které lyžař-
ské disciplíny Verča dělá a jaký je 
mezi nimi rozdíl. A potom Vero-
nika zodpověděla všechny jejich 
všetečné otázky, třeba o tom, že 
k lyžování ji přivedl táta, který se 
dodnes stará o její lyžařskou karié-
ru, o tom, že víc času než ve škole 
tráví na svazích alpských velikánů, 
o tom, že s kamarády si může vět-
šinou popovídat jen přes facebook 
či o tom, že jejím snem je dostat se 
na zimní olympijské hry v Soči. 
Držíme palce.      Text a foto: -md-

Turnaj na ZS ve Velkém Meziříčí
Přijďte se podívat a zároveň povzbudit naše nejmladší hokejové 

zástupce na turnaj, který se koná 
tuto neděli 13. prosince 2009 na ZS 
ve Velkém Meziříčí. Začátek turnaje 
je v 9 hodin. 
Srdečně zvou hokejisté a pořadatelé

kou a jedním gólem v přesilovce 
5:3 šli do vedení. Nebyli rozhodně 
lepší v poli, ale dokázali využít roz-
kouskovanou hru a neustálé diskuze 
s rozhodčími jim vyhovovaly.
Do třetí části jsme na Náměšť 
doslova vlétli. V podstatě k niče-
mu jsme je nepustili a po snížení 
v půlce třetiny se nedostali ze svého 
obranného pásma. Vyrovnávací 
gól se nám ale ani z několika šancí 
vstřelit nepodařilo. Ještě v posled-
ních dvou minutách jsme dostali 

příležitost hrát v početní výhodě, 
ale domácí hokejisté už nám vyrov-
nat nedovolili.
Vítězný tým byl lepší pouze deset 
minut, ale i to jim bohužel stačilo 
k vítězství.
Příště nás čeká první letošní 
derby s Mostištěmi, a to v neděli 
13. 12. 2009 v 16.15 hodin.

Výsledky dalších utkání:
Veverská Bítýška – Šerkovice 5:2
Nedvědice – Velká Bíteš 2:7
Mostiště – Křižanov 8:5          -ht-

Lyžařka Veronika v DS Březejc

Horácký hokejový klub pořádá 
nábor nových hokejistů (mo-
hou i dívky) ročník narození 
2001 a mladší. Informace na 
tel.: 731 904 231, Petra Judová




