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

Stanislav Rosa, tajemník MěÚ

SOS
radí každou středu
Bezplatnou po-
radnu Sdruže-
ní obrany spo-
třebitelů (SOS) ve Velkém Me-
ziříčí můžete využít pravidelně 
každou středu. Mgr. Michala 
Šťávová, absolventka právnic-
ké fakulty, vám poradí vždy od 
14 do 16 hodin na živnosten-
ském odboru městského úřadu, 
v nové budově radnice – dve-
ře č. 4. (Více strana 2.)      -mrs-

Srdečně Vvás zveme

TJ Dětské středisko Březejc o. s. 
ve spolupráci s Handicap Sport Clubem Velké Meziříčí o. s.

na
NÁRODNÍ TURNAJ V BOCCIE

OZP CUP – 1. kolo I. liga
pro sportovce s centrálními poruchami hybnosti 

zdravotní třídy BC1, BC2, BC3 a BC4
(O březejckého medvěda)

Koná se:
Tělocvična 3. ZŠ Velké Meziříčí

7. – 8. 2. 2009 od 8.30

Těšíme se  na vaši účast. Za TJ DS Březejc – Monika Doskočilová 
za Handicap Sport Club Velké Meziříčí – Petr Gottlieb

Před diskotékou bude zastávka taxi
Velkomeziříčští taxikáři chtějí zřídit před diskotékou Pod Hradbami 

zastávku taxíků. Dopravní značení v souvislosti se změnou místní 
úpravy jsou ochotni zaplatit ze svého. Radní jejich podobný požadavek 
řešili již dřív. V minulosti je z místa vykázali s tím, že před diskotékou 
parkovat nebudou. Tentokrát na žádost pěti taxikářů přistoupili, ovšem 
náklady na dopravní značení zaplatí z městské pokladny. „Kdybychom 
přistoupili na jejich návrh, mohlo by těch pět taxikářů, kteří by si znač-
ku zaplatili, omezovat ostatní v parkování. Když už, tak ať tam mohou 
parkovat všichni,“ vysvětlil místostarosta Josef Komínek. Taxíky budou 
mít parkování vyhrazeno v místě zastávky autobusu v pátek, sobotu 
a neděli v době od dvaadvaceti do pěti hodin ráno. V této době zde žádné 
autobusové linky ani městská hromadná doprava nestaví.       -mrs-

Měřínští řeší, co se starým hřbitovem. Ten se nachá-
zí v centru městysu naproti sokolovně. Pohřbívat se tam 
začalo někdy od roku 1838 a přestalo již před bezmála 
pětatřiceti lety. Nejmladší datum na náhrobku pochází 
z roku 1975. „Část lidí chce hřbitov zrušit, mnozí zase 
ne,“ říká starosta Jiří Servít a dodává, že obec se o něj 
stará, seče tam trávu, uklízí apod. Prostranství je tam 
tedy celkem udržované, ale spousta náhrobků není. 
Některé hroby jsou zcela zarostlé, protože se o ně lidé 
už nestarají. U zhruba čtyřiceti procent z nich už ani 
nelze dohledat majitele. Část lidí se však o své hroby 

Část Měřínských chce starý hřbitov zrušit
stále stará, a to i o okolní – zejména na Dušičky, o Vá-
nocích či Velikonocích. 

Městys teď zvažuje, zda zrušit hřbitov celý, nebo jen 
hroby, u nichž není znám majitel. Své k tomu mají říct 
i starostové okolních obcí, které na starý hřbitov také 
pohřbívaly a v nedávné době se podílely i na opravě 
zdi kolem něj. „Poslední návrh je, že to zrušíme jako 
pohřebiště a zůstane to jako veřejný prostor,“ infor-
muje starosta a dodává, že ten, kdo tam bude chtít hrob 
zachovat, zaplatí nějaký roční nájem. Kdo nebude mít 
zájem, může hrob přesunout na nový hřbitov, nebo 

zlikvidovat. Zbývající zlikviduje 
sama obec. 

Text a foto: Martina Strnadová

Jana Třísku 
uvidíme v Jupiter 

clubu
Hned čtyři nositelé jména Jan se 
podílejí na divadelní hře, kterou 
mohou zdejší obyvatelé zhlédnout 
24. února ve velkomeziříčském Ju-
piter clubu. S komedií pod režijním 
vedením Jana Hřebejka k nám zaví-
tají herecká hvězda Jan Tříska a je-
ho kolegové Jan Kačer s Janem Hru-
šínským. Nenechte si tento Kumšt 
ujít! Více čtěte na straně 8.      -ivh-

Případy, které končí okradením 
důvěřivé osoby, se vyskytují i na 
Velkomeziř íčsku. Možná jich 
v poslední době dokonce přibývá 
i přes varování a nabádání k opatr-
nosti. Terčem zlodějů a nepoctivců 
se stávají nejčastěji starší osamo-
cení a důvěřiví lidé. Do jejich bytu 
nebo domu se zpravidla vnutí ně-
jaký cizí člověk nebo skupina osob 
pod záminkou, že potřebují pomoc 
nebo nabízí nějakou službu. Lidé 
uvěří, pustí si je domů a potom 
se jen diví, kam se poděly jejich 
úspory či nějaká cennost.

Podobnou zkušenost z nedávné 
doby má například Miroslav Ze-
zula z Hrbova, předseda komise 
pro místní správu. „Stalo se mi 
to letos už dvakrát. Zazvonil 
mi u dveří neznámý muž, že by 
potřeboval půjčit pět tisíc korun 
na opravu auta. Sliboval, že mi 
peníze určitě vrátí, že mi je pošle 
poštou. Teprve až jsem mu řekl, že 
mu nic nepůjčím a volám policii, 
tak utekl. Za rohem domu měl 
schované auto, kterým odjel,“ 
popisuje situaci Zezula. 

Stejné situace jako přes ko-
pírák řeší pravidelně policisté. 
Potvrzuje to i Jaroslav Navrátil, 
vedoucí obvodního oddělení poli-
cie ve Velkém Meziříčí. „Takové 
případy se vyskytují v průběhu 
celého roku. Vítáme, když nás 
lidé zavolají preventivně a nahlásí 
nám nějakou podezřelou skupinu 
osob, často tmavší pleti. Raději 
vyjedeme předem, než když už 
je pozdě,“ zdůrazňuje Navrátil. 
Podle něj se totiž následky řeší 
mnohem hůř. Okradenými jsou 
často staří lidé, kteří špatně slyší, 
vidí, když mají svědčit u soudu, 
nepamatují si podrobnosti. Ovšem 

dvěma či třem zlodějům se těžko 
ubrání i mladý člověk. 

Okrádači mají promyšlenou 
taktiku a hlavně nehoráznou dr-
zost – ať už jsou to muži či ženy. 
Chtějí často rozměnit například 
dvou či pětitisícovou bankovku. 
Důvěř ivec odejde pro drobné 
a vymění jim peníze. Pak jeden 
ze skupiny požádá třeba o vodu, 
nebo chce na toaletu a na chvíli 
zmizí z dohledu. Posléze zmizí 
a s nimi i peníze, šperky a další. 
Jindy zazvoní falešný plynař, 
který přinese přeplatek za plyn, 
nebo člověk, který jde zkontrolo-

vat vodoměr či elektroměr. Často 
se do domu vetřou ženy, které 
nabízejí třeba péřové deky a jiné 
zboží k prodeji. Zdrží obyvatele 
bytu nebo domu na jednom místě 
a jejich komplic mezitím prohledá 
zbývající pokoje, kde krade. Ne-
zřídka zapojí do svých nekalých 
aktivit dokonce i malé děti, pro 
které žádají sklenku vody a opět 
se snaží dostat do bytu. Hrají tak 
na city a ochotu lidí pomoci bliž-
nímu. Jejich vynalézavost prostě 
nezná mezí.

(Pokračování na straně 4.)

Drzost a vynalézavost zlodějů je bezmezná

Rodiny dětí, kterým zdravotnický personál třebíčské 
nemocnice zaměnil po porodu v roce 2006 novorozen-
ce, se za tuto křivdu dočkali satisfakce. Krajský soud 
v Brně jim minulý pátek přiřkl odškodné v celkové 
výši pro všech šest osob tři miliony tři sta tisíc korun. 
Rodině Libora Broži a Jaroslavy Trojanové s jejich 
biologickou dcerou Veronikou z Jabloňova u Velkého 
Meziříčí náleží celková částka jeden milion dvě stě tisíc 
korun. Jan, Jaroslava a Nikola Čermákovi z Přibyslavic 
na Třebíčsku by měli dostat dva miliony sto tisíc korun. 
Právní zástupce obou rodin však původně požadoval 
dvanáct milionů korun, nemocnice nabízela šest set 
tisíc. Soudce Michal Ryška, který je specialistou na 

Soud přiřkl rodičům zaměněných dětí odškodné 3,3 milionů korun

Rodina z Jabloňova má dostat méně peněz

porušování práv na ochranu osobnosti, ale rozhodl po 
svém. „Ta částka nesmí být ani bezdůvodným oboha-
cením poškozených, ale nesmí být ani likvidační pro 
nemocnici,“ zdůvodnil. Nemocnice v zádech s pojiš-
ťovnou bude muset kromě toho zaplatit ještě statisíce 
za soudní výlohy i za žalobce. 

Právník nemocnice Ondřej Dostál těsně po vyne-
sení rozsudku připustil, že se patrně odvolá. Naopak 
právní zástupce poškozených rodin Igor Veleba si 
s odvoláním v danou chvíli nebyl tak jistý, řekl pouze, 
že vše musí projednat se svými klienty. Soudce Ryška 
však ve svojí závěrečné řeči na zúčastněné apelo-
val, aby dobře zvážili další kroky.      (Pokr. str. 3.)

Jaroslava Trojanová z Jabloňova si přijela vyslechnout rozsudek sama. Její partner Libor Broža, který maši-
nérii kolem záměny novorozenců odstartoval, k soudu nedorazil. Vpravo právní zástupce obou poškozených 
rodin Igor Veleba.                                                                                                                     Foto: Iva Horká

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

Stavební inženýr – 
STAVBYVEDOUCÍ

Zodpovědnost za projektovou dokumentaci, zajištění licencí,
povolení, vedení a organizace projektu a stavebního procesu,
kontakt s dodavateli, příprava smluv, atd.

Požadavky: 
– vzdělání + zkušenosti v oboru
– znalosti v oboru tepelných zařízení či energetiky výhodou
– znalost NJ nebo ANJ výhodou
– zkušenosti s projektovou dokumentací
– znalost programu Autocad výhodou, není podmínka
– práce s PC – Microsoft Offi ce, Outlook – základní znalost
– výborné organizační schopnosti
– fl exibilita, ochota dále se vzdělávat, cestovat

V p ř í p a dě  z á jmu  n á s  p r o s í m kon t a k t u j t e  n a  t e l . : 
566 520 800, fax: 566 520 801 nebo e-mailem na adresu:
martina@envitec-biogas.cz, www.envitec-biogas.cz.
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OKÉNKO RADNICE

OKÉNKO POLICIE

OKÉNKO PRO SPOTŘEBITELE

Ačkoli je čím dál tím oblíbeněj-
ším médiem internet, časopisy se 
stále kupují a čtou. Pokud si časopis 
oblíbíte, vydavatelé vám nabízejí 
cenově zvýhodněné předplatné. 
Koneckonců, může jít o originální 
dárek. I při objednávání předplatné-
ho je dobré zůstat pozorný a zaměřit 
se na několik věcí.

Předně je důležité si ujasnit, na 
jak dlouhé období se zavazujete 
časopis odebírat. Například různé 
dárky a bonusy jsou podmíněny 
předplatným na stanovenou mini-
mální dobu. Je dobré zkontrolovat, 
zda se nezavazujete k předplatnému 
s prodlužovací podmínkou: tedy 
pokud ve stanovené lhůtě (např. 
30 dní před ukončením smlouvy) 
neoznámíte, že již o časopis nemáte 
zájem, smlouva se poté automaticky 
prodlužuje na další rok. Toto usta-
novení ve smlouvě je velmi důležité. 
Často se v praxi setkáváme s tím, 
že spotřebitel si objedná předplatné 
a poté, co uplyne dané období, jsou 
mu doručovány další časopisy. 
Přibližně po měsíci mu je doručena 
první upomínka, nechť zaplatí 
předplatné na další období. Často 
je spotřebitelům podsouvána myš-
lenka, že tím, že odebrali další čísla 
časopisu, „uzavřeli“ smlouvu na 
nové období pouze svým chováním.

Ve skutečnosti tomu tak není. 
Pokud jste si jisti, že jste předplatné 
opravdu objednali pouze na stano-
vené období, dalších plateb se ne-
musíte bát. Jestliže vám budou dále 
doručovány další a další výtisky ča-
sopisu, pak je můžete považovat za 
dárek. Pokud k jednomu z nich bude 
přiložena upomínka k zaplacení, ne-
bojte se ozvat a napsat jednoduchý 
dopis, ve kterém upozorníte na fakt, 
že časopis jste si objednali pouze na 
jedno období a dále jej odebírat ne-
chcete. Za navíc doručené časopisy 
můžete poděkovat. Není ale vaše 
povinnost výtisky vracet. Ze záko-
na sice není nutné ani psát dopisy 
a upozorňovat protistranu, že již 
nejste ve smluvním vztahu, ale ne-
zapomínejme, že již od dob starého 
Říma platí zásada, že „právo náleží 
bdělým“. Je tedy dobré investovat 
trochu svého času a energie ihned, 
než se poté scházet s protistranou 
při sporech u soudů.

Pokud byste si nevěděli rady při 
spotřebitelských problémech, rádi 
vám pomůžeme v naší poradně. 
Ta je vám k dispozici každou 
středu od 14 do 16 hodin v kance-
láři živnostenského úřadu ve Vel-
kém Meziříčí. Tel.: 775 303 443.

Mgr. Michala Šťávová,
koordinátorka SOS pro Vysočinu

SOS informuje

Měřínští odbahňují rybník Nový. 
Ten slouží jako záchytná nádrž, 
kterou lze ovlivnit stav vody v řece 
Balince. Nachází se totiž na jejím 
horním toku hned nad Měřínem, 
směrem na Jihlavu. Odbahnění 
více než čtyřhektarového rybníka 
a další úpravy s tím spojené vyjdou 
na více než jedenáct milionů korun. 
Obec zaplatí ze svého pouze jeden 
milion a sto padesát tisíc, protože 
deset milionů a sto tisíc korun 
získala ze státního fondu životního 
prostředí.

V případě hrozící povodně, ze-
jména v předjaří a jarních měsících 
při tání sněhu, Měřínští rybník 
Nový předem upouští, aby pak 
mohli zachytit očekávaný nával 
vody. Tím zabrání rozlití Balin-

ky v Měříně v oblasti Ve Vrbí či 
u Pustiny. „Naposled se nám to 
stalo v březnu 2006,“ připomíná 
měřínský starosta Jiří Servít. Ale 
nejen to, Balinka totiž pravidelně 
hrozí povodní i ve Velkém Meziříčí. 
Rybník odbahnění již nutně potře-
buje. „Třicet let nebyl upravován 
a teď je v něm přes metr někde 
i metr dvacet bahna. Nemůže pro-
to zachytit tolik vody,“ vysvětluje 
starosta. Kromě toho se jedna jeho 
strana erozí rozpadá a voda uniká 
do polí. Další, zcela zásadní záva-
dou jsou také zatvrdlé výpustní 
šrouby, kterými se právě koriguje 
množství vody v nádrži. Součástí 
akce je tedy i rekonstrukce celého 
výpustného objektu.

Martina Strnadová

Odbahňují rybník na Balince

Protihluková stěna – východ
Ve svém posledním příspěvku z 29. 10. 2008 jsem konstatoval tento 

stav: 65 mil. Kč navržených pro výstavbu SFDI (Státním fondem do-
pravní infrastruktury) bylo schváleno vládou a předáno 30. 9. 2008 do 
Parlamentu ČR. Záležitost byla následně předjednána v hospodářském 
výboru, podrobně jsem informoval o veškerých náležitostech a akutní 
potřebě protihlukové stěny předsedu výboru Mgr. Oldřicha Vojíře.

Výbor na svém zasedání 25. 11. 2008 doporučil ke schválení v navrho-
vané výši. V prosinci 2008 na svém jednání schválil Parlament ČR jako 
součást státního rozpočtu pro rok 2009.

Tolik záležitosti fi nanční. Měl jsem možnost podrobně prostudovat 
veškeré položky rozpočtu SFDI pro rok 2009 až 2011 a musím konstato-
vat, že v kraji Vysočina i v našem mikroregionu je vzhledem k ostatním 
oblastem ČR malý počet akcí a s poměrně nízkými rozpočty. V našem 
okolí je to pro rok 2009 např. II. etapa obchvatu Oslavičky (z prostředků 
EU) a započetí obchvatu obce Sklené. Nic víc. Rekonstrukce silnice 
Jihlava-Znojmo s křižovatkou smrti Kasárna a jiné naléhavé akce tam 
nejsou. A to je škoda o to víc, že právě kvalita dopravní infrastruktury je 
jedním ze základů vyspělosti krajů. V prosinci jsem byl v Hradci Králové 
a v tomto regionu je v této činnosti nesrovnatelně živěji.

Ale zpět k protihlukové stěně – minulý týden jsem v Brně navštívil 
projekční fi rmu GRADE, která zpracovává podklady pro výstavbu 
protihlukových stěn. Ing. arch. František Růžička mě podrobně sezná-
mil s dokumentací protihlukové stěny Velké Meziříčí – východ. Výška 
stěny bude 4 m, bude postavena ze speciálních železobetonových panelů 
– výrobce PREFA. Typově jsou stejné jako např. v úseku obce Měřín. 
Z technických parametrů je zajímavá hodnota absorpce hluku panelem – 
8 dB, při eliminaci ostatních vnějších vlivů je za panelem intenzita hluku 
snížena o 45 dB. Připomínám, že měřením byla zjištěna hodnota v oblasti 
vozovky 85-90 dB. Samotná stavba byla označena za nejnáročnější v úse-
ku dálnice na Moravě, a to z toho důvodu, že např. část bude postavena 
na dlouhém a příkrém svahu. Stěna musí obsahovat odvodňovací žlaby, 
odvody dešťové vody a únikové východy.

Představíme-li si řešení v oblasti levé strany (nad fi rmou Sanimat) 
podjezdu na obec Dolní Radslavice, je to opravdu náročné. Nejen výstavba 
pětkrát lomených schodů s oboustranným zábradlím, ale i následná údržba 
v zimních měsících. To vše v podmínkách kraje Vysočina.

V tuto chvíli probíhá výběr dodavatele stavby, časový harmonogram 
počítá se započetím v dubnu 2009 a ukončením v říjnu 2009. Snad se tedy 
vše dle plánu podaří. Ing. arch. František Růžička nosí v hlavě další nevy-
řešenou otázku našeho úseku – odhlučnění dálničního mostu. Koncepci 
se mu však dosud nepodařilo vyřešit. Možná hluková řešení narážejí na 
stávající statiku mostu, takže snad… Ale to až, jak se říká, „někdy“.

Text a foto: Ing. Ladislav Kašpar

Nejen žáci základní umělecké 
školy ve Velkém Meziříčí by si 
v budoucnu mohli zahrát na špič-
kové koncertní křídlo.

Hudební nástroj, který byl vy-
roben v roce 1999, může zdejší 
umělecká škola pořídit z Itálie za 
sedm set tisíc korun. Podala si 
proto žádost o příspěvek na spe-
ciální fond kraje Vysočina, jenž je 
zaměřen právě na údržbu, opravy 
a pořizování pomůcek pro základní 
umělecké školy. V případě úspěš-

ného vyřízení žádosti na kraji by 
město muselo část fi nancí doplatit. 
„Radní s podáním žádosti umě-
lecké školy o peníze na koncertní 
křídlo souhlasili. Doplatek bychom 
řešili z přebytku hospodaření za 
rok 2008,“ sdělil místostarosta 
Josef Komínek.

Podíl města by byl zhruba deset 
tisíc osm set eur. Podobné kon-
certní křídlo zakoupila vloni také 
základní umělecká škola v Bíteši.

Martina Strnadová

Umělecká škola může získat
špičkový hudební nástroj

Jan Peňáz:
Děkuji, že mne minuly nemoci a pohromy

Během ryze soukromé návštěvy našeho města v polovině ledna neod-
mítl pozvání ke krátkému povídání v naší redakci bývalý velkomeziříčský 
děkan Jan Peňáz.

Do zdejších končin zavítal na pozvání borské knihovny, která ho 
požádala, aby přijel pobesedovat s tamními lidmi o své cestě z Velkého 
Meziříčí do Cách. Na tu se podle jeho slov chodí každých sedm let a pá-
ter Peňáz se na ni vydal v den svátku svatého Marka 25. dubna (2007), 
dokončil ji za měsíc, přesněji 31. května, a ušel 1.050 kilometrů. Napsal 
o ní knížku, kterou zájemcům v Borech po skončení besedy podepiso-
val. Týdeník Velkomeziříčsko s ním tehdy na toto téma přinesl obsáhlý 
rozhovor. „Chtěl bych říct, co jsem nikde nenapsal a vlastně mě to na-
padlo až později. Během té cesty jsme se setkali s věřícími i nevěřícími, 
navštívili úřady, svatbu, viděli jsme potápěče i kácení stromu, byli jsme 
ve chlévě a tak dále a tak dále. No zkrátka jsme zažili všechno možné, 
ale díky bohu jsme nepotřebovali lékaře ani zubaře. A za to bych chtěl 
poděkovat,“ říká poutník Jan sice s odstupem času, ale se stále živými 
vzpomínkami na toto putování.

Stejně tak připomněl, že naštěstí nikdy nepotřebovali ani prostředky 
z vikářského svépomocného fondu, který byl založen již v roce 1993, ale 
dnes už neexistuje. „Taktéž za tento boží dar děkujeme, za to, že nikdo 

nevyhořel ani mu 
neuletěla střecha. 
Že se zkrátka ne-
stala žádná ži-
velní pohroma za 
mého působení ve 
Velkém Meziříčí,“ 
dodal P. Peňáz.

Iva Horká

(Povídání 
o tom, jak se má 
páter Jan Peňáz 
ve Křtinách, čtěte 
v rozhovoru s ním 
v příštím čísle.)

◄  P.  Jan Pe-
ňáz besedoval 
v borském kos-
tele o svojí cestě 
z Velkého Me-
ziříčí do Cách, 
kterou uskuteč-
nil v roce 2007. 
Foto: archiv BK

Tato soutěž se stala jedinečnou 
příležitostí, jak prezentovat svoji 
práci a zároveň se setkat i utkat 
se svými kolegy i konkurenty. 
Za šest let soutěže se podařilo 
prezentovat a propagovat 129 rea-
lizací a zhodnotit 
vynaložené úsilí 
při přípravě pod-
kladů, které si mj. 
na internetových 
stránkách soutěže 
prohlédne více jak 80 tisíc čtenářů 
ročně. Věříme, že i letos bude tato 
tradiční akce pro řadu investorů, 
architektů, projektantů, řemeslníků 
a stavebních fi rem přitažlivá.

Stavební sdružení Vysočina o. s., 
Kraj Vysočina a krajské pobočky 
Svazu podnikatelů ve stavebnictví 
v ČR a České komory autorizova-
ných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě vyhlásili pravidla pro 
sedmý ročník této největší přehlídky 
architektonických, stavebních a ře-
meslných realizací v kraji Vysočina.

Do aktuálního ročníku, který 
zaštítil hejtman kraje Jiří Běhou-
nek, mohou investoři, projektanti, 
architekti nebo stavební fi rmy při-
hlásit své realizace, které byly dány 
do provozu nebo zkolaudovány na 
území kraje Vysočina v období od 
1. ledna 2007 do 31. prosince 2008.

Letos může získat uznání až 14 
realizací.

V odborné části může být v jed-
notlivých kategoriích (Stavby 
občanské vybavenosti, Stavby 
určené k bydlení, Stavby dopravní, 
inženýrské a vodohospodářské, 
Stavby technologické a pro průmy-
sl, Rekonstrukce a obnova) za vítěz-
ství porotou udělen titul Prestižní 
stavba vysočiny 2008 a Čestné 
uznání za místo druhé.

Ze všech přihlášených staveb 
laická veřejnost vybere a SMS 
hlasováním rozhodne o udělení 
titulu Cena veřejnosti – stavba 
vysočiny 2008.

V rámci celé soutěže bude uděle-
na Cena hejtmana a Cena časopisu 

stavebnictví. Letošní novinkou je 
možnost zhotovitele stavby nomi-
novat jednoho ze svých subdodava-
telů, který se zasloužil o výjimečné 
technické, konstrukční, řemeslnic-
ké provedení nebo montáž náročné 

technologie, na 
titul Zlaté ruce – 
stavba vysočiny 
2008.

P ro zájemce, 
k t e ř í  s e  chtě j í 

pochlubit svojí realizací, je na 
webových stránkách www.stavba-
vysociny.cz připraven komplexní 
informační servis, včetně zjedno-
dušeného postupu pro přihlášení 
„krok za krokem“.

Uzávěrka pro př ih lášen í 
a předání soutěžní podkladů je 
stanovena na 27. dubna 2009. 
Slavnostní vyhlášení výsledků se 
uskuteční 3. června na zámku ve 
Velkém Meziříčí.

Soutěž Stavba Vysočiny 2008 
podporují z pozice generálního 
par tnera společnosti RIEDER 
BETON (www.rieder.cz), výrobce 
betonových prvků pro pozemní, 
silniční a železniční stavitelství, 
REMMERS CZ (www.remmers.
cz), přední odborník na ochranu 
a sanaci dřeva, budov a staveb 
a STAVOSPOL (www.stavospol.cz), 
dodavatel kompletního sortimentu 
stavebních materiálů pro stavby 
a rekonstrukce. Hlavními partnery 
jsou společnosti WIENERBER-
GER CIHLÁŘSKÝ PRŮMYSL 
(www.wienerberger.cz), největší 
výrobce zdicích systémů v České 
republice a RIGIPS (www.rigips.
cz), světový výrobce sádrokartonu, 
sádrových produktů a jeden z před-
ních dodavatelů polystyrénových 
izolací na světě. Partnerem soutěže 
je také výrobce upevňovacích sys-
témů pro stavebnictví společnost 
HALFEN-DEHA (www.halfen-
deha.cz).

Martin Pertl, manažer Svazu 
podnikatelů ve stavebnictví

v ČR – kraj Vysočina

Soutěž STAVBA VYSOČINY 2008
letos již posedmé

Zprávy z jednání Rady města z 28. 1. 2009 
 1. Rada města schválila následující rozpočtová opatření:
 Zdroj:  10 tis. Kč – § 6409 rezerva účelová
 Rozdělení:  10 tis. Kč – § 3632 vypravení pohřbu 
 Zdroj: 131 tis. Kč – § 3612 úroky z úvěru (obchvat – PHARE)
 Rozdělení:  131 tis. Kč – § 2212 úroky z úvěru (obchvat – PHARE).
 2. Rada města:

– souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem pozemků, 
které tvoří LHC Městské lesy Velké Meziříčí, mezi městem Velké 
Meziříčí a Lesní společností Jihlava, a. s. IČ 26060728, v rozsahu 
dle předloženého návrhu

– souhlasila s uzavřením smlouvy o výkonu funkce odborného 
lesního hospodáře pro LHC Městské lesy Velké Meziříčí mezi 
městem Velké Meziříčí a podnikem Lesy České republiky, s. p., 
IČ 42196451, v rozsahu dle předloženého návrhu.

 3. Rada města souhlasila s vydáním řádu veřejného pohřebiště Karlov 
a řádu veřejného pohřebiště místní části Mostiště.

 4. Rada města schválila vnitřní směrnici č. 1/2009 Pravidla pro užívání 
městského rozhlasu a přenosné ozvučovací techniky. 

 5. Rada města nesouhlasila se zřízením samostatného měření energií 
a vody v areálu ZŠ Oslavická, Velké Meziříčí.

 6. Rada města souhlasila s podáním žádosti Základní umělecké školy 
o dotaci na pořízení klavírního křídla Petrof Mistral 1.

 7. Rada města souhlasila se změnou místní úpravy, s dopravním znače-
ním č. IJ4a „zastávka“ (TAXI) + E 12 (22.00 – 5.00 hod Pá, So, Ne) 
v ulici Pod Hradbami na autobusovém zálivu ve Velkém Meziříčí. 
Město Velké Meziříčí ponese náklady spojené s připravovaným 
novým dopravním značením.

 8. Rada města:
a) vzala na vědomí informaci o projektu Prevence kriminality 

a ukládá v rámci zajišťování prevence kriminality v našem 
městě připravit projekt Rozšíření městského kamerového a do-
hlížecího systému města a předložit jej na ministerstvo vnitra 
prostřednictvím kraje Vysočina do 31. 1. 2009

b) schválila rozpočtový rámec projektu do výše 440.000 Kč (před-
pokládaná dotace ve výši 350.000 Kč, fi nanční spoluúčast města 
maximálně do 90.000 Kč).

 9. Rada města souhlasila s darováním elektrických psacích strojů pro 
potřeby městské knihovny ve Velkém Meziříčí:

 1. Optima SP 20.1., inv. č. 1145/DDHM
 2. Optima SP 20, inv. č. 1129/DDHM
10. Rada města souhlasila s bezplatným poskytnutím sálu v hasičské 

zbrojnici ve Velkém Meziříčí na akci Karneval pro děti, který pořádá 
Mateřská škola, Sokolovská, Velké Meziříčí 20. 2. 2009.

Ing. František Bradáč, starosta města

Kamion se převrátil na bok
K dopravní nehodě nákladního vozidla došlo v pondělí 2. února mezi 

Netínem a Zásekou. Ke kamionu převrácenému na bok vyjeli v osm hodin 
ráno hasiči z Velkého Meziříčí, na místě zasahovala i policie. Při nehodě 
nebyl nikdo zraněn. Vyproštění kamionu a uvolnění komunikace provedla 
specializovaná fi rma.                                                                        -mrs-

Zásahy hasičů na Vysočině
Jenom během pondělí 2. února včetně noci na úterek zasahovali hasiči 

na Vysočině u 27 událostí. Sedmkrát vyjeli k ohlášené dopravní nehodě (tři 
osoby zraněny). Šestnáctkrát poskytli technickou pomoc. Šlo v šesti přípa-
dech o vyproštění automobilů, které blokovaly zcela nebo částečně provoz. 
Šestkrát odstraňovali stromy z komunikace, dvakrát utržený plech ze 
střechy, jedenkrát z rybníka vyprošťovali kontejner na odpad a jedenkrát 
odstraňovali ledové převisy. Třikrát hasiči zasahovali u požáru a jedenkrát 
vyjeli k ohlášenému úniku nebezpečné látky.                                -mus-
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(Pokračování ze strany 1.) Vzhledem k tomu, že rozsudek zatím není 
pravomocný, mají obě strany možnost odvolání. „Myslím, že byste už 
raději měli věnovat ten čas dětem,“ zdůraznil, „i když jako právníka by 
mne zajímalo, jak by rozhodl Nejvyšší soud.“

Za obrovský malér
sklidila nemocnice ostrou kritiku 

Samosoudce Mgr. Michal Ryška byl v závěrečném odůvodnění roz-
sudku nekompromisní a tvrdě odsoudil vedení nemocnice i personál 
z porodního oddělení. Zdůraznil, že záměnu novorozenců provázela série 
neomluvitelných a trestuhodných pochybení, jako například nedostatečné 
označení dětí, následná fyzická výměna novorozenců i protiprávní zásah 
do zdravotní dokumentace. „Žádný soudce si nesmí dovolit, aby přepiso-
val údaje ve spisech. A se zdravotníky je to stejné, i u nich je nepřípustné 
zasahovat do dokumentace pacienta,“ uvedl, „když to shrnu, šlo o velmi 
závažný zásah do rodinného a soukromého života, do základních lidských 
práv. Zkrátka šlo o obrovský malér.“

Ani ředitele nemocnice Petra Mayera nešetřil. Ten tehdy pro celostátní 
deník uvedl, že nemocnice s tím žádný problém nemá. Ten prý mají rodiče 
a média. Navíc se údajně snažil celou záležitost zamést pod kobereček 
a tiskové prohlášení s omluvou vydal až na základě obrovského mediální-
ho tlaku. „Když se bývalý ministr zdravotnictví Julínek tehdy vyjádřil, že 
chování ředitele třebíčské nemocnice je arogantní a výroky neomluvitelné, 
musím zde říct, že se s ministrovými slovy naprosto ztotožňuji.“

Michala Ryšku neoslnil ani dar zřizovatele nemocnice, jímž je kraj 
Vysočina, který předal oběma rodinám tehdejší hejtman Miloš Vystrčil. 
„V tomto procesu těch sto tisíc pro každou rodinu nelze zohlednit. Šlo 
o peníze na pokrytí zvýšených nákladů, které souvisely s danou situací.“ 
Odmítl také spoluodpovědnost matek za záměnu dětí. I přesto, že se ma-
minkám zdálo divné, proč jejich děti mají najednou naprosto rozdílnou 
poporodní váhu a měly se víc ptát, soudce se domnívá, že vinu za to 
nenesou. „Byly přece jenom těsně po porodu, unavené, vyčerpané, navíc 
prvorodičky. Je nutné přihlédnout taktéž k tomu, že zdravotnický personál 
je mezi pacienty stále vnímán jako velká autorita a lidé se prostě bojí 
zeptat, dožadovat se odpovědí. Tak když jim sestry řekly, že se spletly, tak 
maminky jim jednoduše věřily,“ potvrdila dětská psycholožka Jana Ko-
courková z Prahy, která byla v pátek před soudem vyslechnuta. „Nechaly 
se jednoduše odbýt, neboť se ostýchaly dále ptát, když byly ujištěny, že 
nyní je vše v pořádku. Tak by ale asi postupovala většina z nás,“ zkonsta-
tovala mimo jiné znalkyně. Odborníci se pak shodli, že právě odhalení 
a vyřešení této v naší republice ojedinělé kauzy by mohlo být důrazným 
poučením jak pro zdravotnický personál, aby se choval k ošetřovaným 

lépe, tak pro pacienty, kteří by se neměli nechat uchlácholit a když se jim 
cokoliv nelíbí, měli by se dožadovat uspokojivé odpovědi. Nestydět se 
za to, že se pochopitelně dotazují tak nějak laicky. Mají na to totiž právo. 
A lékaři či zdravotní sestry jsou povinni srozumitelně informovat. Pakliže 
je potřeba, i opakovaně.

Újma je individuální,
proto dostal každý jinou částku

Odborná i laická veřejnost pochopitelně s napětím očekávala, jaký 
verdikt soudce Ryška vynese. Že budou částky odškodnění rozdílné pro 
každou rodinu, to asi očekával málokdo. Nejmíň ale patrně sami žalobci. 
Zatímco Čermákovi se vyjádřili, že jsou spokojeni a byli by radši, kdyby 
už byl všemu konec, Jaroslava Trojanová se moc o pocity dělit nechtěla. 
Řekla jen, že jde snad o to, co se jim stalo, a tak by se na to mělo nahlížet. 
Její partner Libor Broža se k údivu mnohých, a to především samotného 
soudce, vynesení rozsudku nezúčastnil. „Chápu, že každý chlap má své 
tajemství. Je ale škoda, že tady pan Broža není,“ zalitoval muž v taláru. 
Milan Smejkal pro náš týdeník uvedl, že jeho švagr nepřišel, protože hlídá 
dceru. Právní zástupce Igor Veleba zase sdělil, že ofi ciálním důvodem je 
to, že L. Broža už nechtěl čelit další mediální pozornosti, a že bude tak 
jako tak průběžně o všem informován.

Soudce ho ale evidentně postrádal, hned v úvodu totiž položil slečně 
Trojanové dotaz, proč se svým partnerem Brožou soudu při výpovědi 
zatajili, že dostali honorář od německé televize v celkové výši dva tisíce 
eur. Na to J. Trojanová řekla, že se domnívali, že ona částka je jakési 
kapesné na pokrytí nákladů spojených s pobytem v tamní zemi. Přidala 
k tomu i svoji omluvu za tuto nevědomost. Soudce pak vypočítal další 
peníze (35.000), které dostaly obě rodiny od domácí televize TV Nova. 
A to se právě soudci nelíbilo. Připomněl, že je rozdíl, když poskytli 
informace médiím pro normální zpravodajství, a něco jiného je, když 
svůj příběh prodali. „To už je byznys,“ dodal Ryška. Zároveň se také 
dotazoval, zdali je plánováno zfi lmování příběhu či napsání knihy. To 
nikdo ze žalobců nepotvrdil. Vzhledem k tomu, že si rodina Libora Broži 
zařídila částečnou satisfakci svépomocí obdržením zmíněných honorářů, 
v závěrečném vyúčtování to potom soudce zohlednil. Dalším mínusem, 
který Jabloňovským snížil částku, bylo podle soudcových slov to, že jim 
klade za spoluvinu pozdní odhalení záměny. „Červ pochybnosti s výmě-
nou se již objevil v porodnici, a vy jste to měli řešit. Budiž ale, byli jste 
ujištěni, že je vše v pořádku,“ vypočítával M. Ryška pochybení rodičů, 
„ale za protiprávní považuji to, že si pan Broža nechal tajně, bez vědomí 
partnerky (a potažmo i dítěte), udělat testy DNA.“

Soudce pak vyčinil žalobcům z Jabloňova, že když už v dubnu 2007 
věděli, že Broža není otcem dítěte a jeho partnerka si byla stoprocentně 
jistá svojí věrností, měli jednat – za pomocí státních orgánů či svépomo-
cí. Protože tuto povinnost nesplnili, zapříčinili, že se věc začala řešit až 
s půlročním zpožděním, tj. v září téhož roku, kdy už bylo jisté, že dítě 
je vyměněné. Místo toho se celou dobu obviňovali z nevěry, zabývali se 
výčitkami a podobně, zaznělo také v jednací síni číslo 362, kde se kauza 
v pátek 30. ledna projednávala od deváté hodiny ranní až do čtvrté od-
polední. „Kdybyste tak učinili, mohly být děti navráceny minimálně o půl 
roku dříve. Citová vazba nemusela být tak silná, jako se tomu stalo poz-
ději,“ vyčetl soudce a srovnal s rodinou Čermákových, kteří celých deset 
měsíců láskyplně vychovávali taktéž cizí dítě. Ale v rozdílné, evidentně 
lepší atmosféře. Z toho vyplynulo, že nejhůř je na tom biologická dcera 
Čermákových Nikolka. Ta strávila jak počátek svého dětství v neharmo-
nickém ovzduší u Trojanové a Broži, tak nyní pobývá taktéž v emočně 
nestabilním prostředí. Čermákovi totiž prožívají manželskou krizi, do-
konce uvažovali i o rozvodu a otec Jan se navíc v důsledku negativních 
prožitků ze záměny potýká s alkoholem. A ještě k tomu obtížně hledá 
cestu také ke svojí druhorozené dceři. Tak to alespoň zkonstatovali znalci 
z oboru psychologie a psychiatrie. Nízkou částku pro L. Brožu ovlivnilo 
mimo jiné i to, že on jediný z uvedené čtveřice rodičů má ve vztahu k dceři 

jasno. Je rád, že má svoje vlastní dítě a netrpí proto žádným steskem po 
děvčátku, které vychovával deset měsíců. Jinak tomu je u matek, které 
tvrdí, že vlastní dcery mají rády, ale ty cizí milují. 

Trauma je doživotní,
ale srovnávat ho se smrtí nelze

I přesto, že soudce odmítl porovnání, v jaké situaci jsou tito rodiče, 
kteří nakonec mají vlastního zdravého potomka, s těmi, kterým dítě ze-
mřelo, označil újmu jako závažnou. Psycholožka pak potvrdila, že trauma 
z prožitého se ponese celým životem rodičů i vyměněných holčiček. Ty 
mohou mít v budoucnosti například separační problémy, to znamená, že 
se třeba těžko budou začleňovat do kolektivu ve školce, ve škole, může 
pro ně být nesnadný odchod od rodičů na studia, ale též třeba i potom 
odloučení od vlastních dětí. Mohou se objevit větší náchylnosti ke stre-
sům, depresím, úzkostem a podobně. Bude samozřejmě velmi záležet na 
rodičích, jak budou vše zvládat dále, zda vytvoří dětem vhodné podmínky 
se silným rodinným zázemím. Záleží, jaké situace budou v životě dívek 
převažovat, zdali negativní, nebo pozitivní. „Domnívám se ale, že by 
se klima v rodinách mělo zlepšovat. U partnerů Jaroslavy Trojanové 
a Libora Broži je ten vztah výkyvový, ale už k jakési konsolidaci dochází, 
plánují svatbu i druhé dítě. A u Čermákových lze očekávat podobné, že 
pro ně budou na prvním místě děti a jejich rodina,“ připustila primářka 
Kocourková.                                                                               Iva Horká 

Odškodné za výměnu dětí 3,3 milionu
by mělo být rozděleno takto:

Libor Broža  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  350.000 Kč
Jaroslava Trojanová  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  700.000 Kč
Veronika Brožová . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150.000 Kč
Rodina z Jabloňova celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.200.000 Kč
 
Jan Čermák  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800.000 Kč
Jaroslava Čermáková   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000.000 Kč
Nikola Čermáková   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350.000 Kč
Rodina z Přibyslavic celkem  . . . . . . . . . . . . . . . . 2.100.000 Kč
Celkem všichni   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.300.000 Kč

Připravila: Iva Horká

Kraj Vysočina nabízí od 
1. února 2009 kompenzaci všech 
regulačních poplatků za paci-
enty ve svých pěti nemocnicích 
– v Havlíčkově Brodě, Jihlavě, 
Novém Městě na Moravě, Pel-
hřimově a Třebíči. Jde o dob-
rovolné rozhodnutí každého 
pacienta, zda úhradu 30, 60, 
a 90 korun za vyšetření, položku 
na receptu, pobyt v nemocnici 
a lékařskou pohotovost (LSPP) 
přijme od kraje Vysočina jako 
dar nebo zda ji provede sám.

Na základě uzavřených pří-
kazních smluv budou nemoc-
nice rozhodovat jménem kraje 
o poskytnutí darů ve výši regu-
lačních poplatků. Na každé am-
bulanci, oddělení a v lékárnách 
budou mít občané k dispozici 
darovací smlouvy a plné moci.

V případě kompenzace re-
gulačních poplatků je třeba 
občany upozornit, že kraj bude 
poskytovat dar pouze pacientovi 
nebo jeho zákonnému zástupci. 
Především u receptů bude nutné 
v případě, že si pacient nebude 
vyzvedávat léky osobně, vybavit 
osobu pověřenou výběrem léku 
v nemocniční lékárně plnou 
mocí. Jestliže nebude plná moc 
k dispozici, nebude možné dar 
osobě, která léky vyzvedává, 
poskytnout. Vzor plné moci bude 
k dispozici ve všech nemocnič-
ních lékárnách, čekárnách a ke 
stažení na www stránkách kraje.

V í c e  i n f o r m a c í  n a 
www.zdravi-vysociny.cz, na 
recepcích jednotlivých nemoc-
nic a v ambulancích krajských 
nemocnic.        Jitka Svatošová

Změna v placení regulačních poplatků 
v krajských nemocnicích

Soudce Mgr. Michal Ryška si přizval znalce z oboru psychologie a psy-
chiatrie, které v průběhu přelíčení vyslechl.                  Foto: Iva Horká

Rodina z Jabloňova má dostat méně peněz

Krajský soud v Brně přiřkl rodinám odlišné odškodnění. Jaroslava Troja-
nová (vpravo), která patrně nesla celou záležitost ze všech nejhůř, para-
doxně nejvyšší náhradu nedostala. Ta byla ve výši jednoho milionu korun 
přidělena J. Čermákové (vlevo).                                       Foto: Iva Horká

Žáci na Vysočině mají prázdniny
Žáci všech základních i středních škol na území kraje Vysočina 

se těší z jarních prázdnin, které v našem regionu trvají do 6. února 
2009. Termíny jarních prázdnin se v rámci krajů České republiky 
meziročně posouvají, a to v souladu s vyhláškou ministerstva 
školství o organizaci školního roku. Jarní prázdniny na Vysočině 
připadly letos v rámci republiky na první možný termín. Další 
volné dny čekají školáky a studenty nejdříve na Velikonoce, tedy 
9. a 10. dubna 2009.                                                                   -svat-
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VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI MĚSTA

PŘÍSPĚVKY OD ČTENÁŘŮŘÁDKY NA NEDĚLI

O lidské svobodě
Věřím, že člověk je povolán ke svobodě. Zotročení je vždycky jen do-

časné a budoucnost v něm není. Již téměř dvacet let prožíváme nejvyšší 
míru svobody, jakou jsme kdy v dějinách měli, ale je třeba se taky ptát, 
jestli naši svobodu naplňujeme dobrým obsahem. Využíváme svých 
možností dobrým způsobem?

Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe – píše se v bibli. 
Zdá se mi, že právě tak si často svobodu vykládáme. Ve smyslu: mohu si 
dělat, co chci, mohu jít jen za svým, mohu sledovat vlastní cíle a prosa-
zovat se na úkor druhých. Bible však zve k alternativnímu přístupu, když 
k uvedeným slovům dodává: Nemějte svobodu za příležitost k prosazování 
sebe, ale služte v lásce jedni druhým. Svoboda může být také příležitostí 
k službě, příležitostí k lásce. Být svoboden neznamená jenom, že všechno 
mohu, co si sám umanu (a nic jiného mě nezajímá), ale znamená především 
možnost vzájemnosti, kvalitu života v dobrých vztazích, kdy nemyslím jen 
na vlastní prospěch, ale mám na paměti i druhé lidi. Nejsou mi lhostejní 
a snažím se přispět k jejich obohacení a jejich radosti, a v neposlední řadě 
pomoci jim v jejich nouzi.

Tento obsah svobody by se nám neměl ztratit. Právě tuto příležitost 
můžeme využívat, tuto možnost volit. Svoboda sobecká se snadno 
zvrhne a časem přestává být svobodou. Jenom tam, kde je svoboda 
naplněna láskou k bližním, přináší své plody a trvá. Je obrovskou ra-
dostí setkat se s člověkem, který někde někomu pomáhá a možná za 
to ani nic nechce. Je povzbuzením potkat lidi, kteří se neženou jen za 
vlastním úspěchem, nešplhají se po druhých za svými cíli, ale slouží 
někde někomu, třeba nenápadně, ani se o nich mnoho neví. Je velkou 
nadějí, když mezi mladými lidmi vítězí láska nad sobectvím. Je to naše 
svoboda, záleží tedy na každém z nás.                           Pavel Janošík

Ohlášky pro farnost Velké Meziříčí
Pořad bohoslužeb od 4. 2. do 11. 2. 2009

Středa
4. 2. 2009  7.00 Mše sv. za rodinu Sojkovu a manžele Sobotovy
 10.00 Mše sv. v DPS
Lavičky 18.00 Mše sv.
Čtvrtek – památka sv. Agáty, panny a mučednice
5. 2. 2009  7.00 Mše sv. – volný úmysl
 18.00 Mše sv. – volný úmysl
Hrbov 18.00 Mše sv.
Pátek – památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
I. pátek v měsíci
6. 2. 2009  8.00 Mše sv. za živé a zemř. z rodiny Dobrovolných a Hajných.
 11.00 Pohřeb Františka Lišky
 13.00 Mše sv. v Domově důchodců
 16.30 Mše sv. pro mládež za Anastázii Doležalovu
Sobota – sobotní památka Panny Marie
7. 2. 2009  7 .00 Mše sv. za živou a zemř. rodinu Janákovu, celou přízeň
  a duše v očistci
 18.00 Mše sv. v byzantském ritu ve Špitálku
Neděle – 5. neděle v mezidobí
8. 2. 2009  7.30 Mše sv. za Josefa a Petra Novákovy
  9.00 Mše sv. za Marii, Cyrila, Anastázii, a Jakuba Černých
 10.30 Mše sv. pro rodiny s dětmi za rodiče Kadlíkovy, bratra
  Jiřího a Vladimíra, za tatínka Metoděje Tomana a duše
  v očistci
 18.00 Mše sv. za Václava Kubíčka, rodiče a duše v očistci
Pondělí
9. 2. 2009  7.00 Mše sv. za Elišku Tůmovu, její rodiče, sourozence, a na
  dobrý vlastní úmysl
Úterý – památka sv. Scholastiky, panny
10. 2. 2009  7.00 Mše sv. za Františka Komínka, sestru, rodiče a rodinu
  Letmajerovu
 16.30 Mše sv. pro děti za Bohumila Sojku.
Středa – památka Panny Marie Lurdské
11. 2. 2009  7.00 Mše sv. za Pavla Vondráčka, rodiče Vondráčkovy,
  dva syny, dceru a rodiče Prokopovy a syna
Oslavice 18.00 Mše sv.

Farní oznámení
Každodenní modlitba Nového Jeruzaléma je v 17.30 v kostele.
Ve čtvrtek 5. 2. 2009 od 9.00 bude návštěva nemocných. Prosíme, abyste 
své nemocné nahlásili v sakristii nebo na faře.
Každý čtvrtek po večerní mši sv. je teologická hodina věnovaná dějinám 
církve.
V pátek 6. 2. 2009 od 8.30 do sobotního rána bude adorace Nejsvětější 
svátosti. Od 14.00 – 15.30 bude příležitost ke svátosti smíření a pokání.
Každou sobotu v 8.00 je setkání všech ministrantů.
V sobotu 7. 2. 2009 v Netíně v 16.00 bude první sobota po 192. (12.30 
jdou pěší, 15.00 odjíždí autobus).
V sobotu 7. 2. 2009 v 18.30 bude příprava na svátost manželství a v 19.30 
bude příprava rodičů před křtem dítěte.
V pátek 13. 2. 2009 v Radešínské Svratce od 17.00 bude Nový Jeruzalém.
15. 2. 2009, v neděli, mše sv. v 9.00 bude obětovaná za všechny nemocné. 
Při této mši sv. budeme udělovat starším a nemocným farníků svátost 
pomazání nemocných.
Děkujeme všem, kteří pracovali v kostele a na faře.                     -farář-

V Meziříčí jsem se nenarodil, ale 
po předcích z matčiny strany mám 
zde a na Vysočině pevné kořeny. 
Přistěhovali jsme se v létě 1935, 
kdy mi bylo šest let, a hned jsem 
začal chodit do místní obecné školy. 
Z Meziříče jsem odešel po maturitě 
roku 1948; prožil jsem zde tedy léta 
školáka a študáka. Ale když se mám 
někam zařadit jako rodák, nenapadá 
mně nic jiné, než Mezříč.

To, jak jsem Mezříč v oněch 
letech denně vídal a zažíval, je 
samozřejmě velmi subjektivní. 
Navíc se to ve vzpomínkách skoro 
osmdesátníka nutně mísí s nostalgií 
za nenávratným světem mládí. 
Obraz míst, lidí, situací a zážitků 
bude asi o něco hezčí, než kdysi 
byla ta skutečnost. Ale snad nebude 
příliš mezer v paměti s následnými 
zkresleními a omyly. Rád jsem si 
takhle zavzpomínal. A těšilo by 
mne, kdybych udělal trochu radosti 
i několika meziříčským spolužá-
kům a kamarádům.

Bratislava, podzim 2007
1. díl

Před příchodem do Mezříče jsem 
očima a rozumem malého chlapce 
poznal třistatisícové Brno s jeho 
velkoměstským ruchem a švihem, 
tramvajemi, výklady lahůdkových 
obchodů a cukráren (spíš jen oku-
kovanými), s obchodními domy 
a jejich hračkářskými odděleními, 
s lidovou jídelnou s gulášovou 
polévkou za jednu korunu, chodící 
reklamy, zevlující nezaměstnané, 
pouliční zpěváky a muzikanty 
a polykače ohně, kterým lidé z oken 
a pavlačí házeli drobné mince 
zabalené do papírku… Také vel-
koměstskou přírodu jsem znal: 
cestičky v parku a trávníky, na 
které se nesmělo, uprášené stromy 
a chudokrevné keře a ne o mnoho 
svěžejší příměstské lesíky.

Mezříč a její okolí byly pro-
to pro mne objevem. Najednou 
bylo všechno jiné: celé prostředí, 
vzduch, tráva, skutečný les, živé 
krávy a kozy na pastvě, s místem 
srostlí kamarádi, pečení brambor 
a „cigarety“ z bramborové natě uba-
lené z kusu novinového papíru.

Jiní lidé, jiné domy, jiný životní 
rytmus už malého školáka. Všech-
no dohromady nová etapa v životě, 
plná nových zážitků a dojmů, které 
se proto nesmazatelně vryly do mé 
paměti.

Z Karlova do školy a zpět
V sobotu se sice tehdy vyučovalo, 

ale zato ve čtvrtek jsme měli volný 
den. Už si nevzpomínám, jak často 
jsme měli vyučování i odpoledne; 

v tom případě jsem toho skoro 
půldruha kilometru z Karlova do 
obecné školy a zpět změřil denně 
čtyřikrát, a to dva roky.

Vidím se třeba, jak s taškou na 
zádech utíkám a slyším, jak cinká 
na řemínku zavěšený hrníček na 
školní mléko. Ten hrníček byl 
plechový, modrý, s hezkým malova-
ným jablíčkem – kam se asi poděl!

Někdy jsme si také vyskočili na 
nějaký povoz, což kočí samozřejmě 
neviděli rádi. Jeden naschvál hodně 
popohnal koně, a protože jsme se 
báli seskočit, namísto na Karlov 
převezl jsem se pořádný kus do 
Chalup.

Pod kopcem v Kunšovci se ob-
čas rozložily pouťové a cirkusové 
atrakce, ale někdy i tehdy kočující 
cikáni. Když jsem tudy musel projít 
za šera, raději jsem pelášil, aby mě 
„nesebrali“.

Velmi rád jsem chodil nakupovat 
dolů pod kopec, k panu Boubelovi. 
Jeho obchod nebyl velký, ale vešlo 
se tam toho hodně k nakupování 
i k vidění. Nespočetné zásuvky 
a přihrádky s drobným a sypkým 
zbožím, tradiční kovové zásobníky 
na zrnkovou kávu, větší přihrádky 
na mouku a podobné artikly, na pul-
tě známé skleněné baňky s různými 
cukrátky, u stěn sudy s okurkami 
a umně srolované pytle se sušenými 
švestkami a jiným, méně chou-
lostivým zbožím. K tomu různé 
potřeby pro domácnost, ale také pro 
hospodářství, jako biče, řetězy na 
krávy, řemeny a podobně. Všechno 
obklopovala směs vůní potravin, 
koření, kůže a kovu.

Nezapomněl jsem na to všechno 
asi i proto, že po dobrých deseti 
letech nám náš matematik profesor 
Smyčka povyprávěl, jak jednou se 
s panem Boubelou, svým tchánem, 
utkal v rychlosti sečítání dlouhého 
sloupce čísel jako fi ktivního účtu za 
zboží – že při tom prohrál.

Ing. Bohumír Kvasnička

Drzost a vynalézavost zlodějů je bezmezná
(Dokončení ze strany 1.)

Jsou v evropské soutěži

Výuka předmětu aplikovaná ekonomie na HŠ Světlá a OA Velké 
Meziříčí probíhá ve spolupráci s organizací Junior Achievement, což je 
nejstarší vzdělávací nezisková organizace na světě a jejím cílem je po-
skytovat studentům praktické ekonomické vzdělání. Vznikla v roce 1919 
v USA. Činnost Junior Achievement je rozšířena ve 115 zemích světa, 
česká pobočka byla založena roku 1992 díky Tomáši Baťovi. V současné 
době se ročně z celé České republiky kurzů Junior Achievement účastní 
zhruba 15 000 studentů, kteří mají možnost zapojit se do různých soutěží. 
Mezi nejatraktivnější patří:

MESE: řízení výrobního podniku (z angl. Management and Economic 
Simulation Excercise) ukazuje studentům problematiku rozhodování ve 
fi rmě a pomáhá jim pochopit základní tržní principy. Studenti jsou rozdě-
leni do týmů (fi rem), které prodávají stejný výrobek a navzájem si konku-
rují. Na základě analýzy fi nančních zpráv rozhodují o ceně a investicích.

BIA: řízení banky (z angl. Banks in Action). V této soutěži si týmy na-
vzájem konkurují na fi nančním trhu, rozhodují o výši úrokových sazeb, 
investicích do marketingu a výzkumu.

V těchto soutěžích dosahují naši studenti již tradičně velmi dobrých 
výsledků. Každým rokem postupují z regionálních kol do celostátního 
fi nále, kde se několikrát umístili na předních místech. Ocenění vítězných 
týmů bývá velmi slavnostní – vyhodnocení se účastní prezident České 
republiky nebo velvyslanec USA.

Studentské týmy, které se v minulém školním roce probojovaly do 
celostátního fi nále, dostaly letos poprvé možnost zapojit se do celoev-
ropské soutěže MESE a BIA. Soutěží se účastní týmy z 15 evropských 
států, Jihoafrické republiky a Izraele. Soutěže probíhají na třech úrovních 
a každá úroveň se skládá z deseti kol. Týmy zasílají svá rozhodnutí elek-
tronicky, výsledky jsou zveřejněny na internetu. Deset nejlepších týmů 
se utká osobně 1. dubna 2009 v Bruselu. Za naši školu soutěží tři týmy 
ve složení: Petra Urbanová a Jitka Nožičková, Aneta Pokorná a Veronika 
Nováčková, Tomáš Kostka a Jaroslav Dufek.

Všechny naše týmy postoupily do druhé úrovně a zatím si ve-
dou velmi dobře. Věřím, že je dobré nápady a štěstí neopustí a je-
jich nemalé úsilí bude zúročeno.              Ing. Dana Mieržwinská

Jak jsem objevoval Mezříč
(1. díl)

Občan – hrdost, úcta, pokora
Kam se to řítí dnešní svět, jak malí jsme a nerozvážní na této naší 

zemi, kam se poděla hrdost, úcta a pokora v lidské společnosti. Přišla 
lhostejnost, závist, sousedské poznání chybí, k tomu nezaměstnanost. 
Dnešní velmi uspěchaná doba ve společnosti přináší skutky nejen dobré, 
ale také negativní – špatné.

Na jeden si dovoluji upozornit. V poslední době tzv. mezilidské podrazy. 
Rozmáhá se pohyb osob kolem našich domácností, různých podomních 
prodejců, překupníků zapůjčení peněz na opravu auta, falešných kontro-
lorů plynoměrů, elektroměrů, vodoměrů atd.

Těmto lidem jde o to, získat naši důvěru, vstoupit do bytu, nemovi-
tosti a za pomoci mnohdy skrytého komplice odcizit cenné předměty 
a celoživotní úspory.

Nepouštějte tyto osoby do svých bytů a vy starší nikdy nepřipouštějte, 
že jste doma sami. V případě nutnosti volejte osobu blízkou, souseda, 
policii.

Mám dobré zkušenosti veřejně vyhlásit obecním rozhlasem termíny 
zápisů elektroměrů, plynoměrů, vo-
doměrů – ovšem musí termíny ně-
kdo nahlásit z příslušných fi rem.

Chraňme svoje majetky, pomá-
hejme jeden druhému, úředník 
– podnikatel – občan, odstraňme 
závist a možná se vrátí lidská úcta, 
hrdost, pokora.

Pravda je, že nikdo z nás, lidí 
obyčejných ani studovaných i moc-
ných tohoto světa ve své moudrosti 
není neomylný.

Miroslav Zezula, 
Hrbov-Svařenov

Narodil se 5. února 1919 v Koz-
lově č. 1. v zemědělské usedlosti 
svého otce Otto Rybníčka. Po 
ukončení reálného gymnázia se 
stal posluchačem Vysoké školy ze-
mědělské v Brně. 
29. července 1939 
odjel na stipendi-
um k dalšímu stu-
diu do Francie. Po 
vypuknutí 2. svě-
tové války dobro-
volně vstoupil do 
československých 
jednotek v jižní 
Francii. Později 
byl zařazen do 
jezdeckého od-
dílu. Po porážce 
francouzských oddílů se dostal do 
Maroka, kde byl zatčen jako uprch-
lík bez dokladů a poslán na nucené 
práce na Sahaře. Po několika dnech 
se mu podařilo uprchnout. Přihlásil 
se u anglických úřadů v marockém 
Tangeru u Gibraltarského průli-
vu. Koncem června 1940 vyplul 
z Gibraltaru konvoj britských lodí 
určených pro přepravu britských 
a francouzských, československých 
a jiných dobrovolníků. Po přistání 
v Liverpoolu byl Karel Rybníček 
umístěn ve stanovém táboře u Ches-
teru a zařazen k výcviku kulometné 
roty. V lednu 1941 byl převelen 
do důstojnické školy v Kinetonu 
a v květnu téhož roku byl zařazen 
do důstojnické školy v Droivicku. 
Následoval parašutistický výcvik, 
obsluha vysílaček a spojovací tech-
niky, všech druhů ručních zbraní 
a výbušnin.

V červenci 1942 se dobrovolně 
přihlásil k letectvu. Výcvik výkon-
ných letců RAF prováděl v Kanadě, 
kam byl odvelen a určen do letecké 

školy pro navigátory. Výcvik do-
končil na Bahamách na strojích 
Mitchel, B 24, B25 Liberator aj. 
V červnu 1944 se vrátil k 311. bom-
bardovací peruti na letiště Tain v se-

verním Skotsku. 
Prováděl bojové 
lety i ochranu 
pobřeží Velké 
Br i t á n ie .  Ná-
mořní cíle byly 
hlavně v Biskaj-
ském zálivu, ale 
i v Atlantickém 
oceánu a Sever-
ním a Baltském 
moři. Při bojové 
činnosti pátral po 
ponorkách a ne-

přátelských plavidlech a ochraňoval 
vlastní konvoje. Nad úžinou Ska-
gerak byl napaden sedmi německý-
mi stihači, ale podařilo se mu vrátit 
na základnu, i když s prostřeleným 
motorem a nefunkčním mechanis-
mem pro vysunování podvozku. 
Pilot druhého Liberatoru byl při 
této mimořádné příhodě sestřelen. 
311. bombardovací peruť ztratila 
celkem 284 letců.

V srpnu 1945 se Karel Rybníček 
po šesti letech shledal se svojí ro-
dinou. Po týdenní dovolené znovu 
létal – přepravoval repatrianty 
a léky z Velké Británie do Prahy. 
5. října 1945 na letišti Blackbuche 
havaroval po startu jeho letoun Li-
berator, když začal hořet na pravém 
křídle. Letadlo se zřítilo z výšky 
asi 100 metrů. Zahynulo pět členů 
posádky, mezi nimi i npor. Karel 
Rybníček ve věku 26 let. Dne 11. říj-
na měli členové posádky vojenský 
pohřeb na hřbitově v Brockwoodu 
u Londýna.

-VGS-

Karel Rybníček – nadporučík RAF

Nejlepší ochranou je opatrnost, radí policisté
Samozřejmě je možné, že někdo může pomoc 

potřebovat skutečně, ale to lze jen těžko odhadnout. 
Pomáhat lidem v nouzi bychom přece měli. Ale vždy 
bychom také měli dobře zvážit situaci a odhadnout 
své možnosti. Určitě je dobré přizvat si k takové udá-
losti třeba souseda nebo někoho z rodiny. Ve všech 
těchto případech platí – nepouštět nikoho neznámého 
do bytu nebo domu. Nejlepší ochranou je prostě 
opatrnost, jak radí policisté. Ti navíc upozorňují, 

že pokud se přece jen někdo stane obětí takových 
podvodníků, měl by co nejrychleji případ nahlásit 
policii na číslo 158. Každá promarněná minuta totiž 
ztěžuje dopadení pachatele. Přitom každá podrobnost, 
na kterou si okradený vzpomene a popíše policis-
tům – například zvláštní chůze, tetování, jizva, účes 
nebo oblečení podvodníka či zloděje – jim pomůže 
v jejich práci. Ostražitost a všímavost je v každém 
případě na místě.

Martina Strnadová
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Oznamujeme rodičům, že zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2009/2010 
se bude konat v pátek 13. února 2009 v době od 14 do 18 hodin

Dotazníky k zápisu nebudou rozesílány. Rodiče si tyto dotazníky 
mohou vyzvednout v budově ZŠ 
Komenského, a to ve školní družině 
v přízemí od pondělí 9. 2. do pátku 
13. 2. od 14 do 16 hodin. V ostatních 
ZŠ budou rodiče tyto dotazníky vyplňovat přímo při zápisu. Vezměte 
s sebou rodný list dítěte a průkaz totožnosti.

Rodiče jsou povinni přihlásit své dítě k povinné školní docházce. 
K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2002 do 31. 8. 2003, popřípadě 
ty děti, které měly odloženou povinnou školní docházku k 1. 9. 2008. 
Rodiče, kteří uvažují o odkladu školní docházky pro své dítě, toto sdělí 
zapisujícímu učiteli.

Obecně závaznou vyhláškou města jsou vymezeny spádové obvody pro 
jednotlivé školy. Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout 
žáky s místem trvalého pobytu v příslušném obvodu. Rodiče ovšem mo-
hou své dítě zapsat do libovolné školy, kde o jeho přijetí rozhodne ředitel 
podle svých kapacitních možností.

Jednotlivé školy ve městě mají stanoveny tyto spádové obvody:
Základní škola Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13:

Bezděkov, Boční, Čechova, Fortna, Gen. Jaroše, Hřbitovní, K Haltýři, 
K. Pánka, Komenského, Kostelní, Mlýnská, Moráňská, Nad Gymnáziem, 
Náměstí, Novosady, Poříčí, Poštovní, Radnická, Rozkoš, Sokolovská, 
U Bašty, U Vody a V Podloubí.

Základní škola Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20:
Bezručova, Čermákova, Demlova, Družstevní, Dubová, Em. Zachar-

Ředitelství Základní školy a Prak-
tické školy Velké Meziříčí oznamu-
je rodičům, že zápis do prvního 
ročníku na školní rok 2009/2010 
proběhne 13. února 2009 v budově 
školy na ulici Poštovní 3 v době 

od 9 do 12 hodin. V případě, že se 
nemůžete v určeném dnu dostavit, 
kontaktujte ředitelství školy a bude 
vám stanoven náhradní termín.

Ředitelství Základní školy 
a Praktické školy Velké Meziříčí

Zápis dětí do 1. tříd Základní školy
a Praktické školy Velké Meziříčí

Zápis dětí do 1. tříd ZŠ

pro školní rok 2009/2010 proběhne 13. února 2009 od 13 do 16 hodin 
v prostorách školy.
V případě dostatečného zájmu bude zajištěn denní svoz žáků do školy.
Bližší informace o škole, kontakty:
www.skoly-brezejc.cz, tel.: 566 521 516, e-mail: skola.brezejc@seznam.cz

Ředitelství školy
Speciálně pedagogické centrum

Speciálně pedagogické centrum je odloučeným pracovištěm Základní 
školy speciální a praktické školy Březejc, sídlí v budově Domu zdra-
ví s. r. o. ve Velkém Meziříčí (vchod z parkoviště).

Kontaktovat nás můžete rovněž telefonicky na čísle 566 520 168 nebo 
prostřednictvím e-mailu: spcvm@seznam.cz.     Kolektiv pracovníků SPC

Zápis do 1. ročníku Základní školy 
speciální a praktické školy Březejc

Zápis dětí do MŠ Hodov

Zápis do ZŠ Velká Bíteš, Tišnovská 116
se uskuteční v pátek 13. 2. 2009 od 8 do 14 hodin v budově školy.
Poskytujeme vzdělávání ve vzdělávacím programu:
• Rehabilitační program pomocné školy.
• Vzdělávací program speciální školy.
• Vzdělávací program praktické školy.
• Školní vzdělávací program Poznání životem mě provází.
Kontakt: tel.: 566 532 602, www.webpark.cz/spec-skoly/

Mateřská škola Hodov, okr. 
Třebíč, příspěvková organizace 
nabízí volnou kapacitu na školní 
rok 2009/2010.

Zápis se koná od 23. 2. do 27. 2. 
2009, po tel. domluvě kdykoliv.

Vzdálenost od V. Meziříčí 9 km, 
směr Třebíč.

Nabízíme:
▪ Výhody malého počtu dětí ve 

třídě.

▪ Umístění MŠ na vsi, ve zdravém 
prostředí.

▪ Přijímáme děti již od 2,5 roku 
věku.

▪ Provozní doba 6.30 – 15.30.
▪ Nízké školné.

Možnost přítomnosti rodičů, po-
kud má dítě adaptační problémy.

Tel.: 568 875 260, 564 103 537, 
775 996 640.

Vedení MŠ Hodov

Vážený pane Františku Sitto,
celý týden jsem čekal, že se najde někdo, kdo se vyjádří k vašemu 

článku, který vyšel dne 21. ledna ve Velkomeziříčsku. Především jsem 
očekával, že MO ČSSD vysloví svůj postoj na vaše názory k současnému 
stavu naší politické scény. K mému překvapení však to byl Michal Šmarda, 
krajský tajemník ČSSD. Přes tuto skutečnost jsem si dovolil vyslovit i já 
svůj názor k vašemu článku. Každý dnes může vyslovit svůj názor na věci 
veřejné naprosto svobodně. To je demokracie. Proto vám prostřednictvím 
našeho městského týdeníku zvedám vámi hozenou rukavici. Tím vám, 
pane Sitto, chci oznámit, že jsem taky jeden z těch, který jsem volil – jako 
tisíce dalších voličů v posledních krajských volbách – zástupce ČSSD.

Přitom si myslím, že nejsem žádný hlupák, jak ve svém příspěvku tyto 
voliče označujete. Nechci rozebírat váš článek, se kterým ve většině částí 
naprosto nesouhlasím. Vím jen, že ani dnešní představitelé ČSSD nejsou 
vždy ti spasitelé, kteří dokážou všechno dle představ svých voličů. Ale 
vím naprosto určitě, že to není ani vámi opěvovaná ODS. Nevím, kde se ve 
vás bere ta stálá vyslovovaná agresivita ke všemu, co je v politice nalevo. 
O to víc jsem byl překvapen, že i vy sám jste byl kdysi členem KSČ.

Objektivnost je někdy těžké hledat, pokud má člověk sám z různého 
důvodu klapky na očích. Proto vás žádám, abyste se všem, které jste svým 
článkem nazval hlupáky, omluvil. Jsou to však všichni, kteří se účastní 
voleb, bez rozdílu koho volili.                        Zdeněk Horák, občan VM

Ne, nechci vytvářet seriál, ale 
pouze reagovat na článek pana 
Šmardy z minulého čísla týdeníku 
Velkomeziříčsko.

Pan Šmarda mě vyzývá, abych ve 
svých textech používal pouze prav-
divé argumenty. Ale vždyť jsem tak 
učinil! Můj článek byl samá pravda, 
žádná polopravda. Nic konkrétního 
mi pisatel také nesdělil. Copak citát 
není doslovným opakováním slova 
vyřčeného nebo napsaného? Uváděl 
jsem slova pana Paroubka, jak on 
hodnotí členy strany ČSSD. Ještě 
jsem výslovně upozorňoval, že to 
jsou slova jeho a ne moje. Buď mě 
tedy pisatel hanlivého článku nepo-
chopil nebo neunesl tíhu pravdivých 
argumentů. To je však jeho problém. 
Za to mě nemusí pomlouvat. Ne-
jsem to já, kdo plivnul do obličeje 
obyčejných lidí. Toho se dopustil 
pan Šmarda vůči mně tím, že mě 
nařknul z něčeho, čeho jsem se ne-
dopustil a co tedy není pravda.

Na rozdíl od pana Šmardy nejsem 
členem žádné politické strany ani 
mě politika neživí. Poněvadž jeho 
ano, zaráží mě, když uvádí, že za 
zaměstnanost a prosperitu v kraji 
zodpovídá ODS. To již není ani 
polopravda. Proč pisatel opět mate 
čtenáře? Je to jeho neznalost nebo 
zlý úmysl? Myslím, že stejný důvod 

Jaká polopravda?
vede pisatele k tomu, že se tvrdošíj-
ně snaží čtenáře přesvědčit o tom, 
že náš stát vede ODS a ne trojkoa-
lice. Za zaměstnanost a prosperitu 
našeho kraje zodpovídá ČSSD 
spolu s komunisty. To z nich nikdo 
nesejme. Naopak, když si tolik 
věří, budou jistě dobře hospodařit, 
budeme se mít všichni lépe a náš 
kraj bude vzkvétat.

Pan Šmarda uvádí, že pomlou-
vám ČSSD, avšak neuvedl ani 
jeden konkrétní případ. Naopak, 
musím přiznat, že mě tato strana 
svým přístupem k některým si-
tuacím dovede pobavit a dokonce 
i rozesmát. Naposledy to bylo po 
krajských volbách. Do té doby jsem 
si myslil, že barvou ČSSD je barva 
růžová, poněvadž na svém (jistě 
zaregistrovaném) znaku mají růži té 
barvy. Ihned po vyhraných volbách 
byli všichni představení této strany 
oblečeni do oranžového. Dokonce 
i jejich pes musel přijmout oranžo-
vou šálu. Musím pochválit, jak je 
to duchaplné, mně však k smíchu. 
Nemohu za to. Z koho tím dělali 
hlupáky?

Na další plivance do mého obli-
čeje reagovat nebudu, vážený pane 
krajský tajemníku ČSSD.

František Sitta, 
obyčejný důchodce

Tasovská škola ve Špindlerově mlýně
Sobota druhého lednového týdne, mlha, mráz, na chodnících trocha 

špinavého ztvrdlého sněhu. Čekáme na autobus, který nějak ne a ne při-
jet, palce u nohou mrznou, přestože boty slibují komfort i v největších 
mrazech. Věční optimisté vtipkují a udržují náladu v přijatelných mezích. 
Ale leckoho možná napadne, jestli není líp těm, kteří s námi nejeli a jsou 
teď doma v teple.

Konečně jsme se dočkali, skončila i dlouhá cesta, a když se autobus 
vyšplhal serpentinami vysoko nad Špindlerův Mlýn, roztál i největší 
škarohlíd. Čekaly nás tři kilometry ostré chůze, ale komu by to vadilo, 
když se nohy bořily do sypkého prachového sněhu. Na obloze zářilo slunce, 
modro se rozlévalo kolem vrcholků kopců a pod námi ležely těžké peřiny 
mlhy, které nepropustně přikrývaly okolní údolí.

Předpověď starousedlíků, že toto počasí by mělo nějaký den vydržet, 
se naplnila a my jsme strávili nádherný týden na sjezdovce u Davidovy 
boudy. Nevede k ní žádná silnice, a tak patřil svah dlouhý 1 200 metrů 
jenom nám a několika dalším školním kurzům, přestože se lyžovalo na 
perfektně upraveném přírodním sněhu. Po týdnu usilovného tréninku, 
pod vedením usměvavé instruktorky Mgr. Jany Urbanové, sjeli bezpečně 
svah i ti, kteří se v neděli postavili na lyže poprvé. Objevily se i chybičky, 
například u oběda několikrát zazněla vděčná vzpomínka na paní kuchařky 
ze školní jídelny, ale účastníci zájezdu nedostatky přešli s noblesou a ne-
nechali si zkazit výbornou náladu, která panovala na Novopacké boudě 
po celý týdenní pobyt.

Děkujeme všem, žákům i vedení, za nezapomenutelných sedm dní 
a věříme, že se za dva roky sejde podobně sehraná parta lidí, která bude 
chtít prožít týden na horách.                            Text a foto: ZŠ a MŠ Tasov

Nedá mi to, abych nereagoval na 
článek ve Velkomeziříčsku ze dne 
23. 1. t. r. Ne totiž každý, kdo se 
tváří, že neumí do pěti počítat, je 
hlupák. On se třeba jenom nechce 
špinit. Naopak – někdo se předvádí, 
jako že je sečtělý, všemu rozumí 
a jak ho vždycky pobaví nevědomost 
druhých. To je skoro jistě hlupák.

A naše vláda si asi myslí, že 
jsme už hlupáci všichni. Jinak by 
se snad nestalo, že když ministr 
zavedl poplatky, tak měli platit 
všichni. I dárci krve a tělesných 
orgánů. Ten předpis se možná ne-
dodržuje, ale jak jsem slyšel tento 
týden v rádiu na ČRO 1, tak ještě 
platí. Dokonce ani nebyl senátem 
navržen na zrušení. Když se po 
zavedení poplatků ptal předseda 
nejvyššího soudu ministra, jak 
zneužívají zdravotní péči předčasně 
narození v inkubátorech a pacienti 
LDN, tak nedostal odpověď. Kdo je 
hlupák? Předseda soudu, že se tak 
„hloupě“ ptal, nebo ministr, který 
to vymyslel a neuměl odpovědět? 
Když byly před rokem poplatky 
zavedeny, tak ministr nebo jeho 
mluvčí řekl, že poplatky zůstanou 
lékařům a nemocnicím. Ale potom 
mluvčí jedné velké pražské nemoc-
nice prohlásil, že museli kvůli tomu 
přijmout další tři zaměstnance a že 
jim je to nezaplatí.

Někdy vloni začátkem prosince 
(myslím, že to bylo na kongresu 
ODS) ministr prohlásil, že na-

Jak je to s hlupáky?
směroval poplatky do zdravotních 
pojišťoven, a ty je dají zpět do zdra-
votnictví. Ale které poplatky? Ty, co 
zůstaly lékařům a lékárníkům, nebo 
ty, které ani nezaplatí nemocnicím 
zvýšené náklady? Asi se zatím 
nedostaly na správné místo! Zatím 
totiž čteme v novinách titulky 
Nemocnice v Česku dluží stovky 
milionů korun nebo Nemocnice 
se topí v dluzích nebo Z nemocnic 
odcházejí lékaři i sestry, takže se 
musí zavírat celá oddělení. Přitom 
ředitel jedné nemocnice si se třemi 
náměstky vyplatili šest milionů. To 
je, pokud dobře počítám, 200 000 
poplatků po 30 korunách. Jejich 
nadřízený – krajský hejtman – byl 
povolán na ministerstvo. Ne jak se 
říká na kobereček nebo aby tam dě-
lal třeba zřízence nebo vrátného, ale 
už je ministrem! Chápete tu logiku? 
Ne? Já taky ne. Tak co jsme? Nebo 
se mám raději zeptat: co z nás dělají?

Hrabě Bismarck prý potřeboval 
bič. Dnes jsme díky pokroku dál. 
Bič už ministr nepotřebuje. Stačí 
mu, jak říkal, na neplatiče soudy 
a exekuce. Tak si může pochvalovat, 
jak to funguje. I bez biče! Ale možná 
se blýská na lepší časy. Novou mi-
nistryní je vystudovaná architektka, 
takže na co nestačil ministr – lékař, 
možná zvládne ministryně – archi-
tektka: postaví nás do latě a budeme 
zdraví a bude po problémech.

Teď k důchodům. Co pamatuji, tak 
byly na vesnicích důchody několik 
set korun. Ty dostávali lidé, kterým 
sebrali všechno. V průmyslu, pokud 
pamatuji, to byl asi jeden tisíc, tehdy 
ještě Kčs. Ti, kteří takové důchody 
dostávali, již asi nežijí. Důchody se 
zvyšovaly postupně a myslím, že 
ještě žijí lidé, jejichž první důchod 
byl kolem patnácti stovek. Kdyby se 
důchody zvyšovaly všem stejně, ne-
boli plošně, tak by dnes rozdíl mezi 
nejvyšším a nenižším důchodem byl 
pár stovek. To je takový rozdíl, že by 
to snad ani nestálo za to ho vypočí-
távat, takže by se klidně mohl zrušit 
Ústav, který to vypočítává a dát 
všem stejně. Přece – a teď cituji: 
„Všichni důchodci platí kilo chleba 
stejně!“ Myslím, že taková teorie 
už tady byla. Jenom nevím, jak by 
pisatel článku o hlupácích uspěl se 
svým názorem u těch, kteří dnes 
vedou tento stát, berou statisícové 
platy a milionové odměny. I ty se 
jim totiž započítávají do příjmů na 
důchod.

Pracoval jsem kdysi v podniku, 
jehož vedoucí se dušoval, že je 
ve výši platu na sedmém místě 
v podniku. Vím, že například krmič 
prasat nebo býků nebo traktorista – 
kombajnér si někdy vydělal víc než 
měl předseda družstva. Ale to bylo 
ještě před vznikem ODS i ČSSD, 
takže to není vina ani jedněch ani 

druhých. Teď musím zdůraznit, že 
jsem nikdy nebyl komunista, ani 
jsem s nimi nesympatizoval. Ty 
doby ale pamatuji. Ještě jednou: 
pamatuji ty doby a vím, co se dělo, 
zvlášť na vesnicích. Dnes už se 
to používá spíše jako strašák na 
hlupáky, aby nedej Bože komunisti 
nedostali víc hlasů. Přitom oni dnes 
už nemají za zády SSSR, který by na 
pozvání přišel dělat „pořádek“. Ten 
už se rozpadnul a Rusko má dost 
svých starostí. Třeba s Ukrajinou.

Další téma: Jak máme být vděčni 
kraji, který nám (je naše?) nechal 
opravit silnici? Jako císaři pánu, 
který nechal postavit „císařskou“ 
silnici, dokonce přes náměstí ve 
Velkém Meziříčí z Prahy až do Brna 
nebo snad trošku víc? Nebo stačí 
míň? A jak Němcům, že začali za 
protektorátu budovat železnici do 
Křižanova? Je to stejný nesmysl, 
jako se chlubit s opravenou sil-
nicí. Prostě každé vedení státu, 
když mu něco zbyde, tak to nějak 
zužitkuje. To bylo a doufejme, že 
tak bude i nadále. Poslední téma: 
Paroubkova studijní cesta do Sýrie 
nebo jeho sáňkování, Topolánkovo 
zastavení se v Alpách na lyžová-
ní, Vondrův „příspěvek“ skoro 
dva miliony kamarádíčkovi na 
jeho výtvor v Bruselu... Stačí? Já 
myslím, že jo. Někdy je lepší se 
tvářit, že neumím do pěti počítat. 
Ale někdy mi to nedá, abych se 
neozval.                  Karel Vondráček

dové, Habrová, Jedlová, Jižní, K Novému nádraží, Kolmá, Krškova, 
Malá stránka, Markova, Mírová, Nad Kunšovcem, Nad Sv. Josefem, Nad 
Plovárnou, Nad Tratí, Nádražní, Na Vyhlídce, Na Výsluní, Oslavická, 

Ostrůvek, Pionýrská, Pod Strání, 
Školní, Třebíčská, V Jirchářích, 
Ve Vilách, Zahradní, Zelený kout 
a Zd. Vorlové.

Základní škola Velké Meziříčí, Školní 2055:
Arch. Neumana, Františkov, Fr. Stránecké, Hliniště, Hornoměstská, 

Jana Zahradníčka, Jestřábec, Jihlavská, Karlov, K Buči, Ke Třem křížům, 
K Novému světu, K Rakůvkám, Krátká, Křenice-samota, Křižní, Lesní, 
Lipnice, Loupežník-samota, Luční, Nábřeží, Nad Lalůvkou, Nad Pilou, 
Nad Sýpkami, Na Pískách, Na Spravedlosti, Nesměř-samota, Nová, Nová 
Říše, Obůrka, Podhradí, Pod Hradbami, Pod Kaštany, Pod Lesem, Pod 
Sýpkami, Polní, Průmyslová, Příční, Příkopy, Skřivanova, Slepá, Sluneč-
ní, Smrková, Sportovní, Strmá, Střední, Tichá, U Cihelny, U Elektrárny, 
U Světlé, U Statku, U Tržiště, U Zlatého křížku, Uhřínovská, V Potokách, 
Vrchovecká, Zámecká, Zámecké schody a Záviškova.

Ing. Pavel Stupka, vedoucí odboru školství a kultury
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PRO DÁM • KOUPÍM • VYMÌNÍM

Firma EURODECK, s. r. o.

truhlářům ve výrobě
zimních zahrad, okenních hranolů

a dalších stavebně truhlářských prvků.
Práce na hlavní pracovní poměr, jednosměnný provoz
v truhlárně v obci Závist, případně montáže z. zahrad.

Kontakt: Pavel Zeman – 739 094 615

Hledáme schopného člověka
pro rozjezd wellness center.

Tel.: 608 853 147.

Kontakt: 736 240 214.

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

renovujeme interiérové dveře 
plastovými foliemi

rychlé a čisté řešení
původní jádro dveří zůstává

zachováno
široký výběr typů provedení

dveří
zavolejte nám, zašleme prospekt 

a ceník
Zubní pohotovost

7. 2. MUDr. Jitka Kellerová, Žďárská 73, Nové Město na Moravě
8. 2. MUDr. Eva Brázdilová, Osová Bítýška 130
Před vyhledáním stomatologické pohotovosti je nutné telefonicky ověřit, 
zda nebyly služby prohozeny. Ordinační hodiny: So, Ne a svátky od 9 do 
12 hodin. Nepřetržitá stomatologická pohotovost Karáskovo náměstí 11, 
Brno, tel.: 548 424 242 (ve všední dny v době od 17 do 7 hodin, o víkendech 
a svátcích nepřetržitě).                                   Zdroj: www. i-zdarsko. cz

Nově otevřené Oblastní ředitelství
od 1. 1. 2009

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

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

Hledáme
pracovníky
na pozici
výhradní
reprezentant.

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

RESTAURACE KŘIŽANOV
přijme do pracovního poměru

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

Nástup možný ihned.

Tel.: 724 137 214, 566 543 435.

Tel.: 775 937 665, 775 937 664.

Tel.: 723 010 382.

Prodám
■ Zabíjačkovou soupravu a ne-
rezový dvojdřez. Tel.: 731 260 965, 
Měřín.

■ Konzumní i sadbové brambo-
ry, cena 6 Kč. Tel.: 739 619 677.
■ Tříkolový sportovní kočárek 
vyšší kategorie české výroby Pat-
ron F3 (světle modrá + pistáciová), 
vhodný od narození, autosedačku 
Deltim 0–13 kg (tm. modrá + 
oranžová), včetně odepínací stříšky 
a nánožníku, krosnu Chicco. Vše po 
1 dítěti, v perfektním stavu. Cena 
dohodou. Tel.: 737 751 849.
■ Multifunkční vodní vysavač 
RAINBOW, výborný pro alergiky. 
Cena 19.000 Kč. Tel.: 608 613 284.
■ Bílou dětskou postýlku z Ikei. 
Cena 1.100 Kč. Tel.: 723 294 254.
■ Dětskou autosedačku 9–13 kg, 
stříška, ochranná vložka pro kojen-
ce, cena 700 Kč. Počítačový stolek 
– olše, nepoužívaný, cena 500 Kč. 
Barové židličky dřevěné – buk, se-
dák hnědý, kůže, 2 ks, cena 800 Kč. 
Tel.: 776 571 057.
■ Bojler, 120 l, svislý, 2,5 roku sta-
rý, nepoužívaný. Tel.: 732 655 962.
■ Pšenici, ječmen, oves, cena do-
hodou. Tel.: 604 330 107.
■ Kočár pro dvojčata, značka 
BAMBINO, 4kombinace, přenos-

né kabele, síťku proti hmyzu, půl 
roku používaný. Dále starší kočár 
pro dvojčata, nutno vidět! Ceny 
dohodou. Tel.: 731 509 837.
■ R Megan, Clio, Thalia, Kan-
goo 4 ks zimní obutá kola s pneu 
175/65/14 kumho – dobrý stav, cena 
3.000 Kč. Na R Twingo 4 ks ráfků 
za 1.000 Kč. Tel.: 777 182 760.
■ Autom. pračku Whirpool 
s předním plněním, 4,5 kg prádla, 
800 ot./min; starožitný skříňkový 
šicí stroj Zetina; dřevěnou a želez-
nou dětskou postýlku; 5 l meruňko-
vice. Na ceně se dohodneme. Tel.: 
603 149 067.
■ Štěňata středoasijského paste-
veckého psa s PP. Černá, žíhaná, 
ze zahraničního krytí, O: šampión 
PL. K odběru koncem února. Tel.: 
604 871 900.
■  Dveře vchodové plastové 
bílé, rozměr 88 × 200 cm a hnědé 
98 × 200 cm vč. rámu. Částečně 
prosklené, zdobené. Dále plastová 
okna bílá, dvoukřídlá 150 × 120 cm 
a 150 × 150 cm a různá jednokřídlá. 
Nová, z neuskutečněné stavby. 
Doklad a záruka, možnost splátek. 
Levně. Dopravu zajistím zdarma. 
Tel.: 777 106 709.
■ Škoda Fabie I orig. Al kola 
s pneu letní 185/60/14, kola nepo-
škozena, pneu dobré, cena 5.600 Kč. 
Tel.: 777 182 760.
■ Brambory výborné chuti, na 
uskladnění, 5 Kč/kg, možnost 
dovozu od 50 kg. Tel. od 16 do 18 
hodin 733 530 355.
■ Gauč , cena dohodou. Tel.: 
737 912 568.
Koupím
■ Lit. spodní frézku a lit. dlabač-
ku. Tel.: 721 086 594.
■ Vůz za traktor 5 tun s SPZ 

a zvedany z desty za traktor. Tel.: 
721 086 594.
■ Velmi dobře zaplatím věci po 
německé armádě, pocházející 
z bývalé Bekovky. Boty kožené 
a kombinované s plátnem, s čelním 
i bočním šněrováním – vysoké, 
plátěné kalhoty, blůzy, čepice, 
košile, kabáty barvy pískové, ze-
lené a modré, dále koupím vaťáky, 
maskáče, letecké boty, kombinézy, 
kalhoty, blůzy s beranem, kukly, 
opasky, přezky, nášivky, odznaky, 
vyznamenání, helmy (i korkové), 
dýky, vysouvací nože, patrontašky, 
zbytky látek, knofl íky. Nabídněte 
i maličkosti, vše i silně poškozené. 
Nabídka platí stále, děkuji. Vla-
dimír Kubát, Družstevní 41, VM. 
Tel.: 723 531 154 – možno volat 
kdykoliv.
■ Řády, medaile, vyznamenání, 
staré odznaky, mince, bankovky, 
staré zbraně, pušky, pistole, šavle, 
kordy, dýky, vysouvací nože i neú-
plné. Děkuji za zavolání. Tel.: 723 
531 154.
Nemovitosti

■ Prodám byt 1+1 v Křižanově, 
OV. Tel.: 777 587 965.
■ Prodám zahradu 2 km od VM. 
Tel.: 737 563 900.
■ Prodám RD 1+1 v Netíně na 
opravu, 200 m2, 295 tis. Kč. Tel.: 
777 587 965.
■ Koupíme byt 4+1 ve Velkém 
Meziříčí, nebo vyměníme za byt 

3+1. Děkujeme za nabídky. Tel.: 
605 231 202.
■  Prodám RD  ve VM. Tel.: 
606 662 872.
■ Koupím byt 2+1 nebo 3+1 ve VM. 
Nabídněte cokoli. Tel.: 777 570 497.
■ Prodám zahradu na Fajtově 
kopci. Tel.: 603 946 070.
■ Prodám zahradu se zděnou 
chatou na Fajtově kopci. Tel.: 
777 824 822.
■ Prodám cihlový byt v OV 
2+kk s garáží, ul. Čermákova. Tel.: 
776 571 057.
■ Koupím byt ve Velké Bíteši, ma-
lometráž. (1+1, garsonka). Prosím 
nabídněte. Tel.: 724 209 807.
■ Prodám hospodářskou budovu 
– vepřín s pozemkem v Uhřínově, 
objekt je oplocený, celková plocha 
4 500 m2, objekt se nachází vedle 
silnice, cena dle dohody. Tel.: 
777 230 434, p. Dušek.
■ Prodám rodinný domek ve 
Str. Zhoři. Cena dohodou. Tel.: 
731 971 904.
■ Prodám novostavbu v Lavič-
kách u Velkého Meziříčí. Tel.: 
568 420 414.
Pronájem
■ Muž středních let hledá pod-
nájem 1+kk nebo 1+1. Nabídněte. 
Nabídky zasílejte do redakce.
■ Pronajmu byt 1+1 v Křižanově. 
Tel.: 777 587 965.
■ K 1. 4. nabízím k pronájmu byt 
3+1 na Poštovní ulici, jihovýchodní 
expozice, 2. patro. Solidní jednání. 
Tel.: 728 921 186.
■ Nabízím ubytování ve dvou 
a třílůžkových pokojích v RD ve 
Velkém Meziříčí. Volejte po 15. 
hodině 732 411 587.
■ Hledáme pronájem 2+1 nebo 3+1 
od 07 do 11/2009 ve VM. Jsme čtyř-
členná rodina, 2 děti na ZŠ. Nabídky 
prosím přes SMS na 723 107 272.

■ Nabízím ubytování ve dvou-
lůžkových pokojích, vybavená 
kuchyně včetně nádobí, koupelna, 
WC – společné. Tel.: 723 531 154.
■ Nabízím pronájem v rodin-
ném domě pro 1–2 osoby. Tel.: 
604 419 483.
■ Pronajmu byt 2+kk v cen-
tru VM. Tel. od 8 do 15 hodin 
566 520 999.

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

Různé
■ Nabízím doučování anglického 
a českého jazyka pro základní 
a střední školy. Studentka VŠ. Tel.: 
602 803 309, j.edita@seznam.cz.
■ 39/175 svobodný hledá pří-
jemnou dívku – mamku s dítě-
tem z vesnice (pro vážný vztah). 
V M, Byst ř ice a okol í .  Tel .: 
737 912 568.

Tel.: 728 740 170.

Výstava
fotografi í
Aleše Tučka

Otevřeno denně

Značkové zboží BANNER
Kontakt: banner@agrotrnava.cz, www.agrotrnava.cz,
tel.: 568 823 914, mobil: 777 290 194
Kde nás najdete: 7 km od Třebíče směr Velké Meziříčí (u hlavní silnice)!

Největší sortiment mysliveckého zboží na TřebíčskuNejvětší sortiment mysliveckého zboží na Třebíčsku

Akce probíhá od 2. 2. do 28. 2.

Sleva až 20 % na vybrané druhy zboží

Sleva až 20 % na vybrané druhy zboží

Využijte sběrny inzerce
Zájemci z Velké Bíteše a okolí, kteří chtějí inzerovat v týdeníku 
Velkomeziříčsko, mají možnost podávat inzerci do našich novin v In-
formačním centru (IC) na Masarykově náměstí 5 ve Velké Bíteši. 
Tel.: 566 532 025, 566 532 342; e-mail: infocentrumvbites@iol.cz. Pro 
inzerenty z Měřína je sběrna inzerce v papírnictví na měřínském 
náměstí. Kontaktní osobou je Ivana Wasserbauerová.
Pro Křižanovské je sběrna inzerce v novinovém stánku na Benešově 
náměstí v Křižanově, u autobusové zastávky. V Tasově lze podávat 
inzerci v prodejně smíšeného zboží u Jaroslavy Böhmové.
Cena soukromého řádkového inzerátu do rubriky »Prodám-koupím-
vyměním« v jednom vydání je 25 Kč, s rámečkem 35 Kč, s fotografi í 
45 Kč. K inzerátům pod značkou je navíc připočítán manipulační 
poplatek 20 Kč. Do rubriky daruji bereme inzeráty zdarma. Příspěv-
ky do rubrik »Blahopřání – vzpomínka - poděkování« jsou za cenu 
100 Kč bez fotografi e a 150 Kč s fotografi í.
Veškeré ostatní inzertní podmínky obdržíte v redakci Velko-
meziříčsko, Náměstí 17, Velké Meziříčí, tel.: 566 524 649, 
732 203 787, e-mail: velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz, 
www.velkomeziricsko.cz                                                         -red-

2. – 28. 2. 2009

Kavárna v pasáži IMCA



Číslo 5 4. února 2009 strana 7

HÁZENÁ

HOKEJ MLÁDEŽ

FOTBAL – MLADŠÍ PŘÍPRAVKA

VOLEJBAL

LYŽAŘSKÁ ŠKOLA

FOTBAL STARŠÍ ŽÁCI

BOCCIA

Kadetům se v základní části ne-
podař ilo vybojovat účast mezi 
nejlepšími, a tak se budou snažit 
udržet extraligu na Vysočině pro 
následující sezonu ve skupině 
o udržení. Hrají se tř i turnaje 
a účast mezi nejlepšími i pro další 
rok si přímo z této skupiny zajistí 
v konkurenci šesti družstev pouze 
nejlepší dvě. Další dvě si vybojují 
účast ve společné baráži s vítězi 
krajských soutěží. Poslední dva 
celky soutěž opustí. První turnaj 
se po dohodě družstev nakonec pře-
sunul do Liberce (v Liberci se bude 
v původním termínu odehrávat 
MS v klasickém lyžování), druhý 
se bude hrát ve Velkém Meziříčí 
a poslední rozhodující bude hostit 
Česká Třebová.
Náš celek vstoupil do turnaje úspěš-
ně a přesvědčivým vítězstvím nad 
západočeskými nadějemi získal 
první body. VM – Plzeň 3:0 (17, 
19, 9). Ve druhém pátečním zápase 
je čekal soupeř ze základní skupiny 
z východních Čech. Kluci vyhráli 
první set, soupeř však otočil a díky 
štěstíčku v koncovce čtvrtého setu 
nakonec slavil vítězství. VM – Čes-
ká Třebová 1:3 (21, –19, –14, –23)
Na úvod sobotního programu čekal 
na naše hráče čtvrtý celek základní 
skupiny A, pořádající Slavia Libe-
rec. Po vyrovnaném průběhu, kdy 
naši hráči byli stále o krůček za 
soupeřem, nakonec rozhodoval tie-
break, který lépe zvládli domácí. 
VM – Slávia Liberec 2:3 (-23, 18, 
– 22, 20, – 14). Ve druhém utkání si 
kluci lehce poradili s asi nejslabším 

celkem skupiny z Chomutova – VM 
– Ervěnice 3:0 (13, 10, 17) a po 
sobotních kláních fi gurovali na třetí 
příčce průběžné tabulky. Největším 
sobotním překvapením byla určitě 
porážka Č. Třebové s Plzní.
V posledním, nedělním zápase 
na naše naděje čekalo překvapení 
turnaje, celek z východočeské met-
ropole, který sice skončil v základní 
části beznadějně poslední, tento 
turnaj jej však zastihl v excelentní 
formě. Do tohoto zápasu ztratil 
pouhé dva sety. Naši hráči chtěli 
moc překvapit, bojovali jako lvi, 
ale po prvním, vyhraném setu je 
soupeř začal přehrávat a překvapení 
nepřipustil. VM – Hradec Králové 
1:3 (24, – 15, – 22, – 21).
Kadeti z Vysočiny (v kádru jsou 
hráči z několika oddílů) jsou tak po 
prvním turnaji na třetím místě a je 
zřejmé, že domácí turnaj (20. – 22. 
2. se bude hrát v Meziříčí), bude 
mimořádně důležitý.
Hráli: Kliment, Kučera, Dvořák, 
Kameník, Cempírek, Lacina, Šolc, 
Janoušek, Uchytil.
Ostatní výsledky: H. Králové – 
Liberec 3:1, – Plzeň 3:1, – Ervěnice 
3:0, – Č. Třebová 3:0, Liberec – Er-
věnice 3:0, – Plzeň 3:0, – Č. Třebová 
3:0, Č. Třebová – Ervěnice 3:0, – Pl-
zeň 1:3, Plzeň – Ervěnice 3:1

-kon-
Tabulka EX-KTI, skupina

o 7. – 12. místo po prvním turnaji:
1. Hradec Králové  5 5 0 15:3 443:335 10
2. Slavia Liberec 5 4 1 13:5 410:349 9
3. Sp. Velké Meziříčí 5  2 3 10:9 424:384 7
4. VK Sokol Č. Třebová  5 2 3 7:10 372:373 7
5. Slavia Plzeň 5 2 3 7:11 357:419 7
6. Ervěnice – Jirkov 5 0 5 1:15 249:395 5

Dorost
HHK VM – HK Kroměříž 4:7 
(3:2, 0:2, 1:3)
V dalším utkání jsme na domácím 
ledě ve Velké Bíteši přivítali celek 
Kroměříže, aktuálně třetí v průběž-
né tabulce, který jako nejlepší tým 
ze Zlínského kraje má téměř zajiště-
nou baráž o postup do ligy dorostu. 
Hned v úvodu se hosté v přesilové 
hře ujali vedení, ale třemi rychlými 
góly jsme průběžné skóre dokonale 
otočili, když se nám v brejkových 
situacích dařilo soupeře přečíslit 
a přesně zakončovat. Soupeř ještě 
v první třetině snížil na rozdíl jed-
né branky. Druhá třetina byla ve 
znamení našeho náporu a bohužel 
i našich neproměněných šancí. Sou-
peř z mála využil maximum a šel do 
vedení. Úvod třetí části nám vyšel 
skvěle. Ten správný důraz před 
soupeřovou bránou předvedl Lukáš 
Smejkal a dokonal tak svůj hattrick. 
Vyrovnáno. Ale vyrovnávací bran-
ka spíš pomohla soupeři. My jsme 
nepochopitelně přestali hrát, hosté 
během 47. a 53. minuty třemi góly 
rozhodli o svém vítězství. Zápas 
jsme si prohráli vlastní nekoncent-
rovaností a nedůrazností v obranné 
třetině. Závěr utkání se dohrával 
v poněkud nervózním duchu, ale na 
výsledku již beze změny. V tomto 
zápase nenastoupil dorostenecký 
útok Nedoma, Janák, Štěpánek, 
který byl povolán do juniorky. 
Výborně je ale nahradili deváťáci, 
kteří jsou určitě příslibem do příští 
sezóny v dorostenecké soutěži.
Branky (asistence) HHK: 4. Smej-
kal (Burian V.), 6. Urbánek (Burian 
P.), 9. Smejkal (Burian V., Joch), 43. 
Smejkal (Vondráček).
Sestava: Tomečka (Loukota) – 
Komínek M., Vidlák – Suk, Joch 
– Burian V., Smejkal, Vondráček 
– Urbánek, Kroutil, Burian P. – 
Komínek D., Budín, Kochánek 
– Rozmahel.                         -sys-

Starší žáci
Spartak Pelhřimov – HHK Velké 
Meziříčí 4:6
Branky: Burian V. 3, Špaček 2, Bu-
rian P. Asistence: Krejčí 2, Burian 
V., Špaček, Vondráček, Smejkal
HHK Velké Meziříčí – HC Šter-
nberk 5:0
Hosté se k utkání nedostavili.

HHK Velké Meziříčí – HC Žďár 
nad Sázavou 9:2
Branky: Smejkal 3, Burian V 2, 
Jakeš, Rozmahel, Štěpánek, Ko-
mínek. Asistence: Střecha, Vidlák, 
Burian P. 2, Špaček, Burian V. 2, 
Smejkal

Mladší žáci
Spartak Pelhřimov – HHK Velké 
Meziříčí 5:3
Branky: Sladký, Smejkal, Fiala. 
Asistence: Smejkal, Kampas M., 
Drápela
HHK Velké Meziříčí – Wien 4:4
Branky: Štěpánek 2, Kampas J., 
Kampas M. Asistence: Drápela, 
Kampas J.
HHK Velké Meziříčí – HC Žďár 
nad Sázavou 0:6                      -js-

5. třída
HHK VM Svišti Bratislava 0:4 
(0:2, 0:0, 0:2)
Sestava HHK: Vitešník – Smažil, 
Kampas, Bezák, Strnad T. – Str-
nad M., Mičánek, Tlapák – Tichý, 
Mynář, Novák – Báňa, Kocián. 
Vyloučení: 6:4. Využití: 0:0. Zásahy 
brankářů: 25:11

4. třída
HHK VM – HC Vyškov 1:2 (0:1, 
1:0, 0:1)
Branka a nahrávka: Úlovec (Kará-
sek). Sestava HHK: J. Juda – Drá-
pela, Juráček, Dundálek, Karásek 
– Slabý, Bartes, Sedlák – Brym, 
Úlovec, Šilpoch – Loup, Müller, 
Třeštík. Vyloučení: 3:3. Využití: 
0:0. Zásahy brankářů: 14:7.   -hhk-

Velkomeziříčští minižáci vítězně
Pohár minižactva 4+1 v Novém Ve-
selí dokázali „zvednout nad hlavu“ 
nejmladší přestavitelé chlapecké 
házenkářské základny. Oddíl TJ 
Sokol Velké Meziříčí reprezento-
vala dvě družstva, tým A složený 
z hráčů, majících zkušenosti již 
s „šestkovou“ házenou, B celek 
tvořili začínající chlapci.
Po odehrání utkání ve dvou základ-
ních skupinách přišly na řadu boje 
o celkové umístění. Velkomeziříč-
ské A družstvo dokázalo postupně 
porazit všechny výběry pořadatel-
ského oddílu a po zásluze se mohlo 
pyšnit celkovým triumfem na tomto 
turnaji. Finálový souboj s domácím 
výběrem N. Veselí A se odehrál 
před výbornou diváckou kulisou, 
když rodiče vytvořili chlapcům 
více než domácí prostředí. Ani 
druhý zástupce našeho města 
nezůstal pozadu a v konečném zú-
čtování obsadil pěkné šesté místo. 
Kluci předvedli mnoho pěkných 
házenkářských momentů a získali 
cenné herní zkušenosti. Pochvalu 
zaslouží všichni hráči obou druž-
stev za bojovnost a nasazení ve 
všech zápasech. Taktickými radami 
pak k výbornému sportovnímu 
představení přispěli trenéři Jaris 
Chlubnová a Pavol Živčic.
Střelecky se prosadil ve vítězném 
družstvu Martin Janíček, za B tým 
„našel“ střeleckou mušku Filip 
Svoboda.

Výsledky:
Sokol Velké Meziříčí A – Nové 
Veselí B 12:11
– Nové Veselí C 17:8 
– Juliánov A  9:10
Sokol Velké Meziříčí B – Nové 
Veselí A  6:17

– Juliánov B  11:8
– Havlíčkův Brod  4:10
o 5.–7. místo
Sokol Velké Meziříčí B – Nové 
Veselí C 13:12
Sokol Velké Meziříčí B – Juliá-
nov A  7:10
Semifi nále
Sokol Velké Meziříčí A – Havlíčkův 
Brod 22:12
Finále
Sokol Velké Meziříčí A – Sokol 
Nové Veselí A 17:14
Konečné pořadí: 1. Sokol VM A, 
2. N. Veselí A, 3. H. Brod, 4. N. 
Veselí B, 5. Juliánov A,
6. V. Meziříčí B, 7. N. Veselí C, 8. 
Juliánov B.
Hráli VM A: Macoun – Janíček 
27, Holub 15, Drápela 13, Fiala 12, 
Stupka 10;
VM B: Sobotka – Svoboda 22, 
Ambrož 9, Pažourek 6, Zelinka 3, 
Klapal 2, Blaha.

Hobby Centrum Cup 2009
Družstvo mladších žáků Sokola 
Velké Meziříčí v sobotním turnaji, 
konaném 24. ledna, navázalo na 
týden starý úspěch svých mladších 
soukmenovců a po triumfu minižá-
ků získalo cenné stříbrné medaile 
na domácím turnaji.
Turnaje ve sportovní hale TJ So-
kol Velké Meziříčí se zúčastnila 
družstva výběru kraje Vysočina 
KCTM Nové Veselí, Sokol Praha 
Vršovice (vítěz Pražského přeboru) 
a SK Kuřim.
Souboje mladých házenkářů proká-
zaly kvalitu týmů z Vysočiny, které 
obsadily čelní pozice závěrečné 
tabulky. Naši hráči prokazovali 
během celého turnaje poměrně 
kvalitní výkony, avšak měření sil 
naznačilo i nedostatky v obranné 
činnosti a hře na vysunuté obránce. 
Pozitivním prvkem hry byl zlep-

Dne 31. 1. 2009 se uskutečnil další 
ročník halového turnaje starších 
žáků ve sportovní hale ve Velkém 
Meziříčí. Zúčastnilo se ho 8 týmů, 
na poslední chvíli odřekly Sparta 
Brno a HFK Třebíč (oba pro ne-
moc hráčů). Do vyřazovacích bojů 
o celkové prvenství tak postoupily 
všechny týmy z obou skupin, kde 
už se hrálo vyřazovacím způso-
bem.
Do fi nále turnaje se probojovaly FC 
Velké Meziříčí A a FC Vysočina 
Jihlava. Utkání nabídlo mnoho 
pěkných fotbalových akcí i pěkné 
čtyři branky, po hrací době 2× 12 
minut skončilo utkání 2:2. Proto 
o vítězi turnaje musely rozhodnout 
pokutové kopy, ve kterých byli lep-
ší žáci FC Vysočiny Jihlava a na-
konec si odvezli celkové prvenství 
v turnaji ve Velkém Meziříčí.
Čtvrtfi nále
1. A Tatran Brno Bohunice – 4. B 
Svratka Brno 2:1 (1:1) PK
1. B FC Vysočina Jihlava – 4. A So-
kol Bedřichov 2:0
2. B FC Velké Meziříčí B – 3. A FC 

Velké Meziříčí A 0:6
2. A 1. SC Znojmo – 3. B FK Hlin-
sko 3:0
Semifi nále
Tatran Brno Bohunice – FC Velké 
Meziříčí A 2:4
FC Vysočina Jihlava – 1. SC Zno-
jmo 2:0
O 3. místo
Tatran Brno Bohunice – 1. SC 
Znojmo 0:2
Finále
FC Vysočina Jihlava – FC Velké 
Meziříčí A 3:2 (2:2) PK
Konečné pořadí: 1. FC Vysočina 
Jihlava, 2. FC Velké Meziříčí, 
3. 1. SC Znojmo, 4. Tatran Brno 
Bohunice, 5. FC Velké Meziříčí B, 
6. FK Hlinsko, 7. Sokol Bedřichov, 
8. FC Svratka Brno.
Nejlepším střelcem turnaje se stal 
Jiří Polanský FC Velké Meziříčí.
Nejlepším brankářem turnaje byl 
vyhlášen Matěj Konečný Tatran 
Brno Bohunice.
Nelepším hráčem turnaje byl zvolen 
Lukáš Hrazdílek 1. SC Znojmo.

-dek-

Turnaj ml. přípravky Svratka 
Brno 18. 1. 2009 rok 2000

Svratka Cup 2009 2. místo
FC Velké Meziříčí – Židenice 4:0 
Rous 2, Chalupa 2
AC Lelekovice – FC V. Meziříčí 1:2 
Čech, Rous
FK APOS Blansko – FC V. Meziříčí 
5:1 Požár
FC V. Meziříčí – 1. FC Brno dívky 
3:4 Jágrik, Rous, Chalupa
FC Svratka Brno A – FC V. Meziříčí 
0:1 Chalupa
FC V. Meziříčí – FC Svratka Brno 
B 5:0 Vošmera, Rous, Bula, Pavel, 
Požár
Mužstvo: brankář Požár; obrana: 
Jágrik, Mejzlík, Pavelec, Prchal, 
Bula; útok: Rous, Chalupa, Partl, 
Koudela, Vošmera, Čech; trenéři: 
Kořínek, Partl
Nejlepší hráč mužstva Rous.

Ml. přípravka turnaj Hlinsko 
31. 1. 2009 rok 2000

Hlinsko Cup 2009 1. místo
Holice – FC Velké Meziříčí 0:3 
Partl 2, Bula
Chrudim – FC Velké Meziříčí 1:1 
Bula
FC V. Meziříčí – Hlinsko B 2:0 
Partl, Čech
Hlinsko A – FC V. Meziříčí 0:3 
Partl 2, Bula
FC V. Meziříčí – Polička 3:2 Partl 3
Mužstvo: brankář Požár; obrana: 
Jágrik, Sysel, Prchal, Mejzlík; 
útok: Partl, Bula, Čech, Štěpanek; 
trenéři: Kořínek, Partl
Nejlepší střelec turnaje Partl – 8 
gólů.
Děkuji všem hráčům za předvedený 
výkon a rodičům, kteří nás podpoři-
li.                                              -pa-

šený přechod do rychlého útoku 
a vysoce efektivní zakončení těchto 
situací. V přímé konfrontaci s vítě-
zem Pražského přeboru – Sokolem 
Vršovice jsme dokázali bojovností 
a větším nasazením soupeře pře-
hrát. Dalším důležitým krokem 
k umístění na příčkách nejvyšších 
byl bezchybně zvládnutý duel s re-
zervou KCTM B. V závěrečném 
turnajovém souboji dvou dosud 
neporažených celků, bylo tentokrát 
lepší družstvo hostů KCTM Vyso-
čina Nové Veselí A.
K výrazným oporám Velkomezi-
říčských patřili Jan Veselý a David 
Pavliš, na jejichž výkonu byl zřetel-
ně viditelný výkonnostní růst.
Do začátku jarních odvetných 
divizních zápasů čeká naše sou-
těžní družstva ještě množství 
přípravných turnajů. Cílem této 
další přípravy by mělo být vylep-
šení herního projevu. Na sklonku 

června náš oddíl bude pořadatelem 
republikového fi nále Přeborů České 
obce sokolské, kde bychom chtěli 
patřit k turnajové špičce.

Výsledky:
Sokol Velké Meziříčí – KCTM Vy-
sočina Nové Veselí B 19 : 7 (10:3)
– Sokol Vršovice 14:11 (9:5)
– KCTM Vysočina Nové Veselí C
 10:6 (6:4)
– SK Kuřim 16:12 (7:6)
– KCTM Vysočina Nové Veselí A
  7:19 (3:9)
1. KCTM Vysočina Nové Veselí A 104:33 10 b.
2. Sokol Velké Meziříčí 65:57  8 b.
3. KCTM Vysočina Nové Veselí B  51:63  6 b.
4. Sokol Vršovice  59:48  4 b.
5. SK Kuřim 38:72  2 b.
6. KCTM Vysočina Nové Veselí C  31:75  0 b.
Hráli: Macoun – Veselý 28, Pavliš 
26, Janíček 6, Drápela 5, Holub 1, 
Fiala, Pažourek, Blaha, Zelinka, 
Stupka, Ambrož, Svoboda, Štipák, 
Sobotka. Trenér Janíček Martin.

První kolo I. ligy 
OZP cupu v boccie 
tradičně ve Velkém 

Meziříčí
Již o víkendu 7.–8. 2. se do Velkého 
Meziříčí sjedou prvoligoví boccisté 
z celé ČR a budou bojovat o první 
bodíky do OZP cupu 2009. (Bližší 
informace viz pozvánka na titulní 
straně.)
OZP cup v boccie je celoroční sou-
těž, kam se započítávají výsledky 
z předem určených turnajů pořáda-
ných v České republice. Další tur-
naje čekají naši boccistickou špičku 
mimo jiné v Praze, Teplicích, Brně 
a v Nové Pace.
První kolo I. ligy OZP cupu v boc-
cie se ve Velkém Meziříčí pořádá již 
tradičně. V předchozích ročnících 
byl pořadatelem brněnský klub 
SKK Brno, letos mají jako pořada-
telé premiéru přímo kluby z Vyso-
činy – TJ DS Březejc a HSC Velké 
Meziříčí. SKK Brno jim ochotně 
vypomáhá a za to jim děkujeme.
Boccia se hraje v ČR již ve 3 ligách. 
Do Velkého Meziříčí se sjedou ti 
nejlepší hráči, kteří zaujímají sta-
bilně přední příčky na bocciových 
žebříčcích či ti, kteří letos postou-
pili z 2. ligy.
Víkend s bocciou v hale 3. ZŠ ve 
Velkém Meziříčí dozajista slibuje 
zajímavou podívanou a zápasy, při 
nichž se vám bude tajit dech.

Petr Gottlieb

Okresní přebor 1. třídy, 12. kolo
V. Meziříčí B – N. Město B 17:1
Tabulka okresního přeboru 1. tří-

dy po 12. kole
 1. Sokol Žďár n. S. B 12 11 0 1 147:69  34
 2. Nížkov C 12  8 0 4 119:97  28
 3. Fryšava A 12  7 1 4 127:89  27
 4. Velká Bíteš A 12  7 0 5 120:96  26
 5. V. Meziříčí B 11  5 2 4 109:89  23
 6. Ostrov n. O. A  10  6 1 3 100:80  23
 7. Bystřice n. P. B 12  3 2 7  97:119 20
 8. Nové Město B 12  2 2 8  70:146 18
 9. TJ Žďár n. S. E 11  2 2 7  87:111 17
10. Velká Bíteš B 12  1 2 9  68:148 16
Okresní přebor 2. třídy, 12. kolo
Lhotky B – N. Veselí 13:5
V. Městec B – Oslavice B 16:2
V. Meziříčí C – Netín 5:13

Tabulka okresního přeboru
2. třídy po 12. kole

 1. Lhotky B 12 8 2  2 133:83  30
 2. Nové Veselí A 12 8 2  2 129:87  30
 3. Vojnův Městec B 12 8 1  3 129:87  29
 4. Nové Dvory A 12 7 3  2 128:88  29
 5. Netín A 12 7 1  4 121:95  27
 6. Oslavice B 12 6 0  6 111:105 24
 7. Sněžné A 12 2 4  6 102:114 20
 8. Sokol Žďár n. S. C 12 3 2  7 100:116 20
9. Řečice A 12 3 1  8  95:121 19
10. V. Meziříčí C 12 0 0 12  32:184 12
Okresní přebor 3. třídy, 12. kolo
Netín B – Uhřínov 9:9
Okresní přebor 4. třídy, 12. kolo
Vepřová B – Netín C 6:12
D. Heřmanice – Poděšín B odlo-
ženo
Lhotky C – Bystřice n. Per. C 13:5
Okresní přebor 5. třídy, 12. kolo
Oslavice C – Orel Bystřice n. Per. 
13:5
Lhotky D – N. Dvory B odloženo

-pl-

Vyhlašují anketu 
o nejlepšího 

sportovce města 
Velké Meziříčí

Opět po roce připravujeme vyhlá-
šení ankety Sportovec města Velké 
Meziříčí.
Ankety se mohou zúčastnit pouze 
sportovci – jednotlivci či družstva 
– registrovaní za oddíl z Velkého 
Meziříčí a místních částí.
Logickou výjimkou je kategorie 
„Odchovanci“.
Bližší informace na e-mailové 
adrese villertova@mestovm.cz  
nebo 566 501 135.           -vill, md-

STOLNÍ TENIS 
VM

Závěr lyžařského kurzu ve skiare-
álu na Fajtově kopci tradičně patřil 
závodům. Přihlásilo se osmdesát 
soutěžících a deset rodinných dvo-
jic. Zvítězili všichni a po právu byli 

všichni také oceněni. Děti si odnesly 
na památku společnou fotografi i. 
Poděkování bylo slyšet z řad účast-
níků i pro pořadatele Ski klub a jeho 
instruktory.          -text a foto: pz-

Pozvánka do sportovní haly Za Světlou:
II. ročník Memoriálu Eduarda Klapala 

– turnaj starších žákyň,
za účasti Zory Olomouc, Astry Praha, Havlíčkova Brodu, Jindřichova
Hradce, Bystřice nad Pernštejnem a domácích hráček TJ Sokol 

Velké Meziříčí.
Sobota 7. února 9.00 – 18.30 hodin.

Více: www.hazenavm.cz    záv-
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KINO JUPITER CLUB – ÚNOR
Program kina najdete na www.jupiterclub.cz ● Prodej vstupenek pouze 
vždy hodinu před začátkem představení. ● Změna pro gra mu vyhrazena.

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

Cena permanentky 800, 750 a 700 Kč.
Prodej permanentek zahájen.
Telefon 566 523 243, 566 524 572
nebo programové oddělení JC.
24. února 2009 v 19.30 hodin
Divadelní společnost Jana Hrušínského

Jednotlivé vstupné: 240 Kč
3. března 2009 v 19.30 hodin
Divadelní agentura Sophia Art

Uprostřed jediné noci se hrou náhody zcela změní životy trojice hrdinů 
příběhu a odhalí se jejich skrytá tajemství.
Hrají: Jan Révai, Tereza Kostková/Eva Kodešová, Ondřej Kavan, Ivo 
Kubečka/René Přibyl
Jednotlivé vstupné: 240 Kč
14. dubna 2009 v 19.30 hodin
Agentura Jaroslavy Svobodové

Vynikající komedie Richarda Baera o dvou stárnoucích přátelích Chris-
tine a Hermanovi s překvapivým koncem. Lidský příběh plný pěkného, 
laskavého humoru a jiskrného dialogu.
Hrají: Jana Hlaváčová, Petr Kostka, Jaroslav Satoranský, Ladislav 
Hampl
Jednotlivé vstupné: 240 Kč
květen 2009
AP-PROSPER

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

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

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

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

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

Jupiter club, s. r. o. Velké Meziříčí pořádá ve čtvrtek 5. února 2009
od 17 do 21 hodin v předsálí velkého sálu

Vstupné: 35 Kč. Určeno pro žáky od 12 do 15 let.

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

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

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

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

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

nebo na tel. čísle 566 524 572.

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

Herecká hvězda Jan Tříska 
ve Velkém Meziříčí

V jarní divadelní sezoně jsme pro vás připravili opět dle našeho názoru 
velmi zajímavé tituly divadelních her. V jednotlivých divadelních předsta-
veních se velkomeziříčskému publiku představí řada známých hereckých 
osobností. Zářivou hvězdou mezi hvězdami je i skvělý a výjimečný herec 
Jan Tříska.
Narodil se 4. listopadu 1936 v Praze. Původně byl tanečníkem, ale když 
ho Karel Höger slyšel recitovat, přemluvil ho, ať zkusí herectví. Vystu-
doval DAMU a stal se nejmladším členem činohry Národního divadla. 
Tam vytvářel nezapomenutelné role, např. Romea. Hrál též v Divadle za 
branou a v Městských divadlech pražských. Uplatnil se i jako fi lmový 
herec. Za zmínku stojí fi lmy jako Starci na chmelu (1964), Radúz a Ma-
hulena (1970), kde vytvořil postavu Radúze, Na samotě u lesa (1976), kde 
hrál doktora Houdka. V seriálu F. L. Věk (1971) stvárnil postavu Šebka 
Hněvkovského. Po podepsání Charty 77 byl nucen emigrovat do Ameriky. 
Po odchodu do USA dostal příležitost až po delší době. Pracoval často 
s Milošem Formanem, například ve fi lmu Ragtime (1981) nebo ve snímku 
Lid versus Larry Flynt (1996), kde ztvárnil roli střelce. Spolupracoval 
na seriálu Highlander: The Raven (1998). V témže roce si zahrál spolu 
s Robertem De Niro a Jeanem Reno ve fi lmu Ronin (1998). V roce 1991 
natáčel Jan Svěrák fi lm Obecná škola a Jan Tříska dostal možnost vytvořit 
ústřední postavu učitele 
Igora Hnízda. To jemu 
a celému štábu vyneslo 
nominaci na Oscara za 
nejlepší cizojazyčný fi lm. 
Druhou nominaci získal 
s fi lmem Želary (2003). 
O rok dříve, v roce 2002, 
byl oceněn Cenou Alfréda 
Radoka za výkon v hlavní 
roli Krále Leara na Letních 
fi lmových Shakespearov-
ských slavnostech. Jan 
Tříska žije momentálně 
v Los Angeles, kde jeho 
manželka, herečka Karla 
Chadimová, vede restau-
raci luxusního losangeles-
kého hotelu Bel Air. Spolu 
mají dvě dcery.

Zdroj: www.csfd.cz

Programové oddělení Jupiter clubu oznamuje, že třetí představení
divadelní sezony 2008 – 2009 pro skupinu O (platí pouze pro předplatné) 
se uskuteční ve středu 4. února 2009 v 19 hodin

– hudební komedie
Odjezd od Jupiter clubu v 18 hodin. Prosíme přijďte včas!         -prog-

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

koncert skupiny

Jupiter club, s. r. o. uvede

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

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

*
Změna programu 
vyhrazena!

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

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

Zakoupené vstupenky nelze vrátit!
Změna programu vyhrazena!

Pátek 6., sobota 7. v 19.30 hodin
SNĚŽENKY A MACHŘI PO 25 LETECH
Co uděláte, aby se vaše 25 let stará platonická láska stala skutečnou?
Možná všechno a možná nic, možná zjistíte, že to, co se za 25 let 
nestihlo, se už nezvládne…
Zůstalo u nenaplněných přání z let teenagerovských, přání, která provází 
každého hrdinu našeho fi lmu a každého z nás. Náhlé setkání profesora 
Kardy, Vikiho Cabadaje a Mariky Kardové vede ke svolání „staré party 
Sněženek a machrů“ do horského střediska v Peci pod Sněžkou a spustí 
nové humorné příběhy, refl exe a reminiscence Karla Máchy, Radka 
Převrátila, profesora Kardy, profesorky Hanky a samozřejmě Mariky 
Kardové a Vikiho Cabadaje. Hlavní aktéři už nejsou sami, ale mají své po-
tomky… Mezi samotnou, tzv. zlatou, mládeží vychovanou generací Sně-
ženek a machrů a samozřejmě mezi ní a jejími rodiči je dusno, přeskakují 
jiskry a tvoří se tak prostor pro smršť vtipných situací. Režie V. Tauš. Hrají 
J. A. Duchoslav, M. Suchánek, V. Kopta, R. Brzobohatý, V. Freimanová, 
E. Jeníčková, J. Prachař. Nostalgická komedie ČR. Mládeži přístupný.
Vstupné: 75, 77 Kč 104 minut
Úterý 10., středa 11. v 19.30 hodin
HLÍDAČ Č. 47
Příběh lásky a vášně.
Scénář k fi lmu je poslední scénáristická práce známého televizního autora 
Eduarda Vernera, který zemřel v roce 2003. Josef Douša je železniční 
hlídač, který jednoho dne zachrání mladého muže před skokem pod vlak. 
Zachráněný muž se ovšem po incidentu zamiluje do Doušovy manželky. 
K tomu všemu ztrácí hlídač Douša načas sluch. Ačkoliv se mu sluch 
za určitý čas vrátí, předstírá Douša i nadále svoji hluchotu, aby zjistil, 
co si o něm, i o tušeném vztahu jeho ženy k Ferdovi lidé říkají za jeho 
zády… Režie F. Renč. Hrají V. Dlouhý, K. Roden, L. Siposová, V. Jiráček, 
V. Dlouhý. Drama ČR. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 72, 74 Kč 108 minut
Pátek 13. v 19.30 hodin
TAJEMSTVÍ PRSTENU
Válka je rozdělila, ale život se nedá zastavit…
Píše se rok 1991. Do kostela kdesi na americkém středozápadě se trousí 
smuteční hosté. Marie se třesoucím hlasem loučí se svým otcem, jehož 
památku přišli uctít váleční veteráni a další přátelé. Na lavičce před koste-
lem sedí Ethel, stále krásná žena, která se ale se svým zesnulým manželem 
Chuckem loučí po svém. Chucka nikdy doopravdy nemilovala, její srdce 
patřilo Teddymu, jinému vojákovi, jehož osud zůstal obestřen tajemstvím. 
Děj fi lmu nás zavádí do doby druhé světové války, kdy se tři mladí Ameri-
čané – Jack, Teddy a Chuck – rozhodnou dobrovolně narukovat do války. 
Spojuje je blízké přátelství a dívka jménem Ethel, do které jsou všichni tři 
zamilovaní a střídavě se ucházejí o její přízeň. Své srdce tenkrát dala Ted-
dymu, ten se ale z války už nevrátil a Ethel se uzavírá před světem a později 
i před svým novým manželem Chuckem i dcerou Marií a Jackem, posledním 
žijícím „členem“ staré party… Mezitím se v irském Belfastu mladík Jimmy 
seznámí se starým hasičem Michaelem, který se pokouší najít trosky letadla, 
jehož havárie byl za války svědkem. Hledání je zavede až na místo, odkud 
IRA organizuje své teroristické útoky, a tak, když zde později Jimmy najde 
zahrabané lidské tělo, mají o jeho služby, nebo spíš o jeho mlčení, zájem 
nejen Britové, ale i IRA. Jimmy ale najde ještě něco daleko zajímavějšího – 
zlatý prsten, na kterém je napsáno jméno Ethel… Milostné, válečné drama 
Velké Británie, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné:63, 65 Kč 117 minut
Sobota 14. v 19.30 hodin
DOKAŽ TO!
Slyšíš hudbu. Cítíš rytmus… Plány se mění. Sny zůstávají. Dokážete 
se postavit svým obavám?
Hudební, taneční fi lm USA, pův. znění, české titulky. Mládeži přístupný.
Vstupné: 62, 64 Kč 90 minut
Pátek 20., sobota 21. v 19.30 hodin
AUSTRÁLIE
Drama USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný.
Vstupné: 68, 70 Kč 165 minut

koncert

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

ve velkém sále Jupiter clubu travesti show skupiny

LÉTO JE LÉTO.LÉTO JE LÉTO.
tentokrát s názvem

Rezervace míst od středy 4. února 2009 na tel. 566 524 572, 
566 523 243 nebo na programovém oddělení Jupiter clubu.

Vstupné: 220 Kč
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Blahopřání

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Poděkování

Vzpomínky

 den datum název plesu hudba
sobota  7. 2. HASIČSKÝ PLES MARATON
sobota 14. 2. STUDENTSKÝ PLES M.E.Š., F.BOX
sobota 21. 2. SPORTOVNÍ PLES M.E.Š. 
pátek  6. 3. CHARITATIVNÍ PLES M.E.Š.

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

Sbor dobrovolných hasičů ve Velkém Meziříčí Vás zve na

který se uskuteční v sobotu 7. února 2009
v Jupiter clubu.
K tanci a poslechu hraje
skupina MARATON.
Začátek je ve 20 hodin. 
Informace na tel. 603 983 091.
Srdečně zvou pořadatelé.

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

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

TJ EFEKT KŘIŽANOV srdečně zve na

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

Sobota 7. února 2009, začátek ve 20 hodin.
Sál hasičské zbrojnice Velké Meziříčí
Hudba TOTO BAND
Bohatá tombola. Srdečně zvou pořadatelé.

Diecézní charita Brno – Oblastní charita Žďár nad Sázavou

KOPRETINA
centrum pro rodiče s dětmi ve Velkém Meziříčí, Ostrůvek 288/2

kontakt: 777 183 388

Pravidelný program:
Po:  9.00 – 11.00 Montessori techniky
 11.00 – 13.00 Herna
 15.00 – 18.00 Angličtina pro děti s Danou Harvey
Út:  8.45 – 9.30 Angličtina pro dospělé s Danou Harvey
  9.00 – 13.00 Herna, tvůrčí dílna
  9.30 – 10.30 Klub rodičů s Mgr. Elen Sejrkovou (jen lichý týden)
St:  9.00 – 10.00 Herna
 10.00 – 10.30 Zpívání s dětmi
 10.30 – 13.00 Herna, (tvůrčí dílna)
 16.00 – 18.00 Předporodní kurzy s Libuší Kotoučkovou
Čt:  9.00 – 9.30 Herna
  9.30 – 10.30 Cvičení pro rodiče s dětmi
 10.30 – 13.00 Herna
 15.00 – 18.00 Keramická dílna, herna
Pá:  9.00 – 12.00 Kosmetička Dagmar Krejčí

Program na únor 2009
Úterý 10. 2. Tvůrčí dílna (Vyrábíme valentýnská přáníčka.)
Středa 11. 2. Tvůrčí dílna (Vyrábíme masky na karneval.)
Čtvrtek 12. 2. 15.00 Tvoříme z pedigu!
Zkušená lektorka vás naučí, jak si vyrobit ze speciálního proutí pod-
nos. POZOR – na dílnu je nutné se předem přihlásit v Kopretině na tel. 
777 183 388.
S sebou si prosím přineste ručník nebo zástěru, nůžky na keře s ostrou 
špičkou, 10 kolíčků na prádlo a 4 velké dřevěné korále s otvorem 3 mm. 
Na kurz je nutné se přihlásit a zaplatit zálohu předem nejpozději týden 
před začátkem kurzu. Po domluvě lze absolvovat i jednotlivé lekce 
samostatně.
Úterý 17. 2. Tvůrčí dílna pro děti a rodiče (Malujeme prstovými barvami.)
Čtvrtek 19. 2. 15.00 Aranžmá s Katkou Kašparovou. Výroba sušené 
dekorace do interiéru na pověšení. Lektorné se vybírá nejpozději týden 
před konáním. Hlaste se na tel. 777 183 388. Z kurzu si vždy odnesete 
výrobek ve fi nální úpravě.
Úterý 24. 2. Tvůrčí dílna pro děti a rodiče (Hrajeme si s tiskátky.)
Čtvrtek 26. 2. 15.00 Tvoříme z pedigu II
Pojďte pokračovat ve výrobě krásných a praktických předmětů z proutí. 
Opět je nutno se předem přihlásit v Kopretině na telefonu 777 183 388.
S sebou si prosím přineste ručník nebo zástěru, nůžky na keře s ostrou 
špičkou, 10 kolíčků na prádlo a 4 velké dřevěné korále s otvorem 3 mm.
Kosmetika
Kdo má zájem, může se objednat ke kosmetičce – Dagmar Krejčí. Může 
k nám jezdit jednou za 14 dní v pátek od 9.00 – 12.00. Je nutné, aby se 
přihlásili 2 – 3 lidé na den. Objednávky budou na základě přihlášek.
Děti pohlídáme a vy můžete udělat něco pro sebe.
Objednávejte se na číslo centra 777 183 388 nebo přímo u nás v Kopretině.

VLASTIVĚDNÁ A GENEALOGICKÁ SPOLEČNOST
Občanské sdružení při Jupiter clubu Velké Meziříčí

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

Datum P/B/V Předmět přednášky – besedy Kdo přednáší
10. 2. přednáška Produkty z hadího jedu a jeho využití Ing. J. Staněk
17. 2. přednáška Svatojakubská cesta J. Michlíček + P. Pešek

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

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

Změna programu vyhrazena!                                www.vgsvm.estranky.cz

Dík za to, 
čím jsi nám v životě byl, 
za každý den, 
jenž jsi pro nás žil. 
Dne 3. 2. 2009 jsme si připomněli 
3. smutné výročí úmrtí našeho 
manžela, tatínka, dědečka a pradě-
dečka, pana
Františka Urbánka.
Manželka, syn a dcera s rodinami

Musel navždy odejít, 
i když jeho skromné přání 
bylo žít.
Dne 10. 2. 2009 vzpomeneme 
10. výročí úmrtí pana 
Václava Kubíčka 
z Cyrilova.

Vzpomínají manželka
a děti s rodinami.

LOUTKOVÁ PŘEDSTAVENÍ

Neděle 8. února 2009 v 15 hodin, velký sál JC

(loutková revue pro děti s loutkami Jů a Hele)
Vstupné: 100 Kč

Prodej vstupenek na tel. čísle 566 523 243, 566 524 572 nebo na 
programovém oddělení Jupiter clubu.

Loutková revue pro děti, kterou 
připravili členové loutkoherecké 
skupiny spolupracující s Českou 

televizí Praha, známí z pořadů Jů 
a Hele, Pohádková půda, Edův po-
hádkový balík a nespočet televiz-
ních večerníčků. Revue se ode-
hrává na strašidelné půdě, kde žijí 
například strašidla Pepíno a Špe-
koun, kterých se nikdo nebojí, le-
grační klaun Bimbo či pavoučice 
Agáta, slavná pěvecká hvězda. 
Jako hosté pořadu vystoupí zná-
mé Jů a Hele. V představení se 
střídají komické dialogy, písnič-
ky, pohádky, taneční vystoupení 
a soutěže, zkrátka děti čeká 
jedno překvapení za druhým. 

Publikum však nezůstává pouze 
v roli diváků, ale samo se také 
aktivně zapojí do představení. 
Děti se naučí prostřednictvím 
písničky strašit a během soutěže 
si osvojí řadu cirkusových triků. 
Velkou předností tohoto předsta-
vení je to, že loutky jsou doslova 
v nadživotní velikosti, což uvádí 
v úžas nejen děti, ale i dospělé. 
Loutkoherci vytvořili skutečně 
unikátní „šou“, což potvrzují 
pořadatelé z celé republiky. 
Představení trvá 70 minut (bez 
přestávky). 

Zdroj: zastupující agentura

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

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

Děkujeme fi rmě POEX a. s. za upořádání čokoládového plesu, který 
se uskutečnil 24. 1. 2009 a velice se nám líbil.       

Holky z dražovny. 

Milý tatínku,
k Tvým krásným kulatým narozeni-
nám všechno nejlepší, hlavně hodně 
zdraví a životní pohody Ti přejí 

dcera Ivana, zeť Radek
a vnučka Kristýna

Singerovi. 
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STOLNÍ TENIS

HOKEJ OKRESNÍ PŘEBOR

SPORT TÉŽ NA STRANĚ 7.

HASIČSKÁ OLYMPIÁDA

FOTBAL

BOWLING LIGA 2008

MĚSTSKÁ LIGA

HOKEJ II. LIGA

HOKEJ B

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ

Soutěžní družstvo žen Sboru dob-
rovolných hasičů ve Velkém Mezi-
říčí, které od roku 2006 nacvičuje 
mimo požární sport i klasické 
disciplíny, se v roce 2008 probo-
jovalo přes kvalifi kaci ve Dvoře 
Královém nad Labem na Hasičskou 
olympiádu, která bude 19. – 26. 7. 
2009 v Ostravě. Na této soutěži se 
cvičí podle mezinárodních pravidel 
CTIF (Comité technique interna-
tional de prevention et d’extincion 
du feu) – Mezinárodní technický 
výbor pro prevenci a hašení požá-
rů. Toto družstvo bylo v loňském 
roce vysláno jako zástupci ČR na 
slovenskou kvalifi kaci, kde ve své 
kategorii obsadilo 2. místo. Na 
další mezinárodní soutěž odjelo 
družstvo do Rakouska, kde opět 
reprezentovali ČR a ve své katego-
rii vybojovali 5. místo.
Jednou za čtyři roky se koná me-
zinárodní soutěž hasičů z celého 
světa hasičská olympiáda. V roce 
2000 schválilo prezidium CTIF, 
aby se hasičská olympiáda uskuteč-
nila v roce 2009 v České republice 
19. – 26. 7. v Ostravě.
Hasičská olympiáda je a vždy byla 

ve všech státech, kde se konala, 
pokládána za akci celostátního 
významu a byla pořádána pod zášti-
tou vrcholného představitele státu 
(např. v Brně v roce 1973 pod zá-
štitou prezidenta republiky, v roce 
1997 v Dánsku pod záštitou korun-
ního prince Frederica, v roce 2001 
ve Finsku pod záštitou prezidentky 
Tariji Halonen) a v roce 2005 ve 
Varaždinu pod záštitou a přímou 
účastí prezidenta Chorvatska.
Očekává se, že se hasičské olym-
piády zúčastní až 3 500 přímých 
aktérů (sportovců, rozhodčích, 
organizačních pracovníků a vý-
znamných hostů) z 30 zemí z celého 
světa. Akci tohoto rozsahu bude 
samozřejmě možné významným 
způsobem využít k propagaci 
města, jeho okolí i celé České 
republiky.
Závěrem vás zveme na hasičskou 
olympiádu do Ostravy. V některých 
dalších číslech novin vás budeme 
informovat o samotných závodech 
s možností návštěvy tohoto dění, 
ale i prohlídku města Ostravy.

Stanislav Kratochvíl,
družstva SDH Velké Meziříčí

Ledeč nad Sázavou – Velké Me-
ziříčí 10:7
Body: Říkovský 3,5; Pokorný 2,5; 
Klíma T. 0,5; Klíma P. 0,5
Světlá nad Sázavou – Velké Me-
ziříčí 10:6
Body: Říkovský 2,5; Pokorný 2,5; 
Klíma P. 1, Klíma T. 0
Do obou utkání jsme jeli v roli out-
sidera. Paradoxně jsme měli blíže 
k výhře ve Světlé (suverén soutěže). 

Dobrý vstup do zápasu 6:2 pro VM 
nám nestačil a domácí si utkání oto-
čili. Světlá jasně ukázala, že výhru 
a téměř jistý postup do divize si 
nenechá vzít. Další smolná prohra 
v Ledči (neproměněné mečboly) 
zasadila ránu našemu družstvu. 
Za výkon se rozhodně stydět ne-
musíme, chybělo opravdu málo. 
Pochvala za výborný výkon patří 
Říkovskému a Pokornému. Zřejmě 
klíčový zápas nás čeká v sobotu 15. 
2. na domácích stolech se soupeři 

z Třeště a Jihlavy. Utkání začínají 
ve 12 hodin a v 17 hodin na SŠ 
řemesel a služeb.
Velké Meziříčí B – Nížkov C 
7:11
Body: Buk Radek 3,5; Buk Martin 
1,5; Kampas Jan 1,5; Kořínek Sta-
nislav 0,5; Bednář Ivan 0
V pátek odehrálo naše béčko těžký 
zápas s druhým týmem tabulky. 
Premiéru v okresním přeboru I. tří-
dy si vyzkoušel Kampas Jan. Dobrý 
výkon předvedl Buk Radek, který 

ztratil pouze jedno utkání.
Velké Meziříčí C – Sokol Žďár n. 
Sáz. C 5:13
Body: Kampas Jan 3,5; Zelený 
Tomáš 1,5; Zelený David 0, Pra-
chař Vít 0
Naše céčko se utkalo na domácích 
stolech se Sokolem. Do stavu 4:4 
jsme drželi s hosty krok, pak už 
to ale bylo v režii Žďáru. Pochvala 
patří celému družstvu VM za bo-
jovnost a nasazení.

-pk-

Bowlingová liga dvoučlenných 
družstev.

Soutěž bude probíhat v pondělí 
mezi 17.30 a 22.00 hodin v dvou 
týdenních odstupech v provozovně 
bowlingu – Moráňská 134/2 Velké 
Meziříčí.
Účastnit se mohou dvoučlenná 
družstva, která předložila přihláš-
ku. Osoby hrající za tým se mohou 
v průběhu ligy libovolně měnit. 
Účast ženy, dítěte nebo mladistvého 
do 17 let v družstvu bude zvýhod-
něna přičtením 10 bodů v každém 
zápase, kterého se zúčastní.
Družstva hrají vzájemná utkání 
každý s každým několikrát během 
celého roku. V průběhu jednoho 
hracího dne odehrají zpravidla tři 
až čtyři utkání. Za družstvo hrají 
dva hráči postupně na jedné při-
dělené dráze dle soupisky, kterou 
vyplňují před utkáním. Během 
utkání není možné střídání hráčů. 

Vítězem utkání je družstvo, které 
docílí vyšší celkový součet bodů ze 
hry. Do tabulky stanovující celkové 
pořadí družstev získává za vítězství 
v utkání dva body, za remízu jeden 
a za prohru žádný. O celkovém po-
řadí v tabulce rozhoduje postupně 
celkový počet bodů a poté počet 
sražených kuželek. Každý hrací 
den bude též vyhodnocován a to 
podle celkového počtu sražených 
kuželek jednotlivých družstev. 
Oceněna budou vždy družstva na 
prvních třech místech a nejvyšší 
nához jednotlivce.
Organizační setkání se uskuteční 
16. 2. 2009 od 18 do 20 hodin 
v provozovně River bowling, kde 
odevzdáte přihlášky. Zveme vás 
k tréninkovému hraní zdarma jako 
zahájení prvního ročníku naší ligy. 
První soutěžní utkání se uskuteční 
2. 3. 2009 v 18.00.

-koz-

FC VM – APOS Blansko 1:1 (0:0)
Střelci: Pokorný (75.) – Kleveta 
(49.). Rozhodčí Machát. Diváků 
50. Sestava FC VM: Trnavský – Z. 
Mucha, Průša, P. Mucha, J. Krejčí – 
Hort, Pokorný, Berka, Němec, Loup 
(67. E. Smejkal) – Karásek.
Třetiligový APOS nastoupil kromě 
jednoho hráče základního kádru 
v kompletní sestavě. Přesto to byli 
domácí, kteří po celý první polo-
čas byli aktivnější. Vyneslo jim to 
Berkovu tutovku ve 32., končící 
vedle pravé tyče v zámezí a řadu 
standardních situací. Nejnebezpeč-
nější byl trestný kop Průši z dvaceti 
metrů, kdy míč těsně minul levý 
horní roh. Hosté opravdu zahrozili 
jen v 34., kdy na brankové čáře za-
stoupil Trnavského Krejčí. Nástup 
do druhé půle patřil Blansku. Po 
rohu se mezi dvěma obránci „za-
věsil“ do vzduchu Kleveta a hlavou 
poslal svůj tým do vedení. Vyrovnat 
mohl v 57. v čisté šanci Hort, místo 
střely však volil kličku, ale Slanina 
jeho úmysl vystihl. I když hosté byli 
oproti prvnímu dějství aktivnější 

a více se tlačili před Trnavského, 
snaha domácích byla nakonec ko-
runována úspěchem. Po sedmém 
rohu Karásek na první tyči hlavou 
míč posunul a nabíhající Pokorný 
nedal Slaninovi šanci.
Kromě úterý, kdy se Velmez v 18.00 
místo pravidelného tréninku střetne 
se Zbýšovem, je na pořadu další 
přípravné utkání v sobotu 7. 2. ve 
14.00 na umělé trávě s celkem KP 
Vysočina TKZ Polná.            -ber-

TJ Náměšť nad Oslavou – HHK 
Velké Meziříčí B 3:2 (0:0; 1:0; 2:2)
30. 1. 2009 ZS Náměšť nad Osla-
vou
Rozhodčí: Maloušek – Sysel, To-
man
Branky: 35 min. Toth (Bauer, Sá-
zavský M.), 50 min. Čada (Franěk), 
59 min. Kohút (Čada) – 46 min. 
Šlapal (Kudláček J.), 56 min. Šlapal 
(Malec, Kudláček J.).
Vyloučení: 5:3 navíc Tůma 10 min. 
nesportovní chování; využití 2:1; 
oslabení 0:0
Střely na branku: 39:33
Sestava V. Meziříčí: Štourač (Ko-
mínek) – Střecha, Hrnčíř – Kudlá-
ček M., Invald – Navrátil R., Bradáč 
– Krča, Vrána, Křípal – Kudláček 
J., Šlapal, Malec – Tůma, Šmejkal, 
Šoukal – Chlubna.
Byl to vyrovnaný hokej od začátku 
až do konce. Domácí nás celkově 
přestříleli, ale do většího tlaku jsme 
je nepustili. Převahu měli celou prv-
ní třetinu, nic z ní však nevytěžili. 
Ve druhé třetině jsme hru vyrovnali, 
ale přesto šli do vedení domácí při 
přesilové hře. Ve třetí třetině náš vý-
kon gradoval a domácí jsme začali 
přehrávat. Naše touha po důležitém 
bodovém zisku nás dvakrát dovedla 
k vyrovnání jednogólového náskoku 

soupeře. Po našem druhém gólu, 
čtyři minuty před koncem, to už vy-
padalo na spravedlivou dělbu bodů. 
Ovšem v předposlední minutě po 
neodpískaném faulu na našeho hrá-
če přišla zbytečná msta a šli jsme do 
oslabení. A přesilovky Náměšť umí. 
Do konce zápasu už nám zbylo moc 
málo času aspoň na vytoužený bod.
Za předvedený výkon s jedním 
z favoritů soutěže je třeba našemu 
mužstvu poděkovat, ale opět jsme 
doplatili na nedisciplinovanost. 
Ztracený bod nám může v koneč-
ném účtování chybět na postup do 
play-off.
Dalším zápasem je derby proti 
Mostištím v pátek 6. 2. 2009 
v 19.45 hodin

Výsledky dalších utkání:
Mostiště – Křižanov 10:2
Šerkovice – Řečice 14:3
V. Bítýška – V. Bíteš  5:6

Tabulka tři kola před koncem 
základní části OP:

1. SK Mostiště 13 9 3 1 79 : 41 21
2. Náměšť nad Oslavou 12 9 1 2 75 : 31 19
3. Spartak Velká Bíteš B 13 9 0 4 68 : 61 18
4. HC Veverská Bitýška 13 8 1 4 79 : 42 17
5. HHK Velké Meziříčí B 14 7 2 5 68 : 42 16
6. TJ Řečice 14 7 1 6 87 : 93 15
7. TJ Šerkovice 13 2 1 10 59 : 98 5
8. HC Sokol Křižanov 14 2 1 11 56 : 114 5
9. HC Nedvědice B 12 1 0 11 24 : 73 2

-ht-

Mostiště jsou v play-off – Řečice 
ani V. Meziříčí B je bodově už 
nemohou dostihnout.

15. kolo
Nedvědice B – V. Bíteš 2:9 dohráv-
ka 14. kola
V. Bítýška – V. Bíteš 5:6
Šerkovice – Řečice 14:3
Náměšť A – V. Meziříčí B 3:2
Mostiště – Křižanov 10:2
Branky: Solař 2, Novák, Frai-
bauer 2, Rössl, Pokorný, V. Krejčí 

m., Jiř í Svoboda, Vojta Krejčí
Tabulka:

1. Mostiště 13 9 3  1 79:41  21
2. Náměšť A 12 9 1  2 75:31  19
3. V. Bíteš B 13 9 0  4 68:61  18
4. V. Bítýška 13 8 1  4 79:42  17
5. V. Meziříčí B 14 7 2  5 68:43  16
6. Řečice 14 7 1  6 88:93  15
7. Šerkovice 13 2 1 10 59:98   5
8. Křižanov 14 2 1 11 56:114  5
9. Nedvědice B 12 1 0 11 25:73   2

-kov-

HC Uničov – HHK VM 1:4 (0:2, 
1:1, 0:1)
Branky: 37. Ševčík (Pekr, Bahula) 
– 6. Sobotka (Konta), 15. Burián 
(Fila, Nekvasil), 40. Fila (Nekva-
sil), 56. Burian (Bula). Sestava 
HC Uničov: Zedník (Jedlička) – 
Pavlas, Heča, Rajnoha M., Molota, 
Bahula, Žákovčík, Šindler, Pekr, 
Ševčík, Komínek, Frieb, Paško, 
Rajnoha K., Handl, Diviš, Bařica, 
Jurča. Sestava HHK Velké Mezi-
říčí: Betinec (Chadim) – Střecha, 
Stráňovský, Konta, Vlašín, Hajas, 
Pálka, Kochánek – Kunstmül-
ler, Troščák, Sobotka – Burián, 
Nekvasil, Fila – Burian, Dostál, 
Bula. Rozhodčí: Alka – Novotný, 
Šimčík. Vyloučení: 6:9, navíc 
Paško (UNI) 10 min. Využití: 0:0, 
v oslabení 0:1. Diváků: 420. Střely 
na branku: 35:25
Ostatní výsledky 36. kola: Va-
lašské Meziříčí – Technika Brno 
7:5, Břeclav – Šternberk 8:4, Nový 
Jičín – Prostějov 3:2 PP, Hodonín – 
Šumperk 4:2, Orlová – Opava 5:3, 
Pelhřimov – Přerov 1:4, Vsetín – 
Žďár n.S: 4:3.
HHK VM – HC Nový Jičín 2:3 SN 
(1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Branky: 8. Bula (Jonáš, Nekvasil), 
26. Heřmanský (Jonáš) – 9. Ma-
cháček (Glabazňa, Lhotský), 45. 
Uhlár (Andrýsek, Tomášek), 65. 
Macháček. Sestava HHK Velké 
Meziříčí: Betinec (Kousal) – Smej-
kal, Stráňovský, Hajas, Vlašín, 
Heřmanský, Pálka, Kochánek, 

Střecha – Kunstmüller, Bukáček, 
Sobotka, Bula, Nekvasil, Jonáš, 
Troščák, Burian, Dostál, Jánský, 
Krča. Sestava HC Nový Jičín: Jagoš 
(Kozák) – Slabý, Vašut, Sluštík, 
Macháček, Lhotský, Andrýsek, 
Hruškovský – Glabazňa, Michálek, 
Skaloš, Pelikán, Gulda, Uhlár, Ba-
cul, Kabeláč, Štindl, Zedník, Tomá-
šek, Koloničný. Rozhodčí: Němec. 
Vyloučení: 8:3, navíc Hruškovský 
a Kabeláč (NJ) 10 min. Využití: 
1:0. Diváků: 270.
Ostatní výsledky 35. kola: Šum-
perk – Uničov 8:4, Opava – Hodo-
nín 6:3, Technika Brno – Orlová 
3:4, Šternberk – Valašské Meziříčí 
3:1, Přerov – Břeclav 3:4, Žďár 
n.S. – Pelhřimov 6:5 PP, Prostějov 
– Vsetín 3:7.                           -hhk-

Tabulka skupiny Východ
po 36 kolech:

II. liga ČSLH sk. Východ
 1. HC Slovan Orlová 36 21 6 0 0 9 142 : 110 75
 2. Salith Šumperk 36 23 0 0 4 9 144 : 83 73
 3. HC Val. Meziříčí 36 19 4 0 4 9 158 : 121 69
 4. SHK Hodonín 36 17 6 0 3 10 133 : 106 66
 5. HC Slezan Opava 36 18 3 0 5 10 141 : 108 65
 6. HC Uničov 36 17 2 0 3 14 140 : 130 58
 7. VSK Technika Brno 36 17 3 0 1 15 135 : 129 58
 8. VHK Vsetín 36 15 4 0 3 14 132 : 111 56
 9. HC ZUBR Přerov 36 15 3 0 2 16 115 : 124 53
10. HC TJ Šternberk 36 14 2 0 4 16 121 : 140 50
11. HC Nový Jičín 36 11 6 0 4 15 113 : 124 49
12. SKLH Žďár n. Sáz. 36 11 4 0 1 20 109 : 156 42
13. HK Prostějov 36 11 2 0 4 19 108 : 146 41
14. HC Břeclav 36 11 2 0 2 21 106 : 134 39
15. Spartak Pelhřimov 36 11 1 0 4 20 118 : 155 39
16. HHK Vel. Meziříčí 36 7 2 0 6 21 98 : 136 31

St   4. 2. 10.00 – 11.30
So  7. 2. 12.45 – 14.15
Ne  8. 2. 14.45 – 16.15
So 14. 2. 14.45 – 16.15
Ne 15. 2. 13.45 – 15.15

Program na tento týden:
DNES, 4. 2. 2009, OD 18 HODIN PROTI HODONÍNU
HHK Velké Meziříčí – SHK Hodonín (ZS Velké Meziříčí)
V neděli 8. 2. 2009 HC Orlová – HHK Velké Meziříčí, utkání začíná 
v 17 hodin. (ZS Orlová)

So 21. 2. 12.45 – 14.15
Ne 22. 2. 13.45 – 15.15
So 28. 2. 15.45 – 17.15
Ne  1. 3. 13.45 – 15.15
Vstupné: bruslící 20 Kč, doprovod 10 Kč

20. kolo
Extraliga

SK Vídeň – Agromotor VM 2:4
Nedoma, Studený – Zachoval, So-
botka, Mejzlík, Šíma
NHÚ Balinka VM – SK Lavičky 
4:3
Navrátil 2, Strádal M., Jelínek – 
Plhák, Dvořák, Novotný
Březka Stanoviště – Technické 
služby VM 2:5
Ventruba 2 – Vítek, Hlavnička, 
Šlapal O., Valička P. 2
HC Bory – Eurobagging VM 
11:6
Merkl 3, Janda 3, Kabelka, Bergr, 
Činčera, Uhlíř ml., Uhlíř st. – To-
mek 4, Štveráček, Nožička
Sanborn VM – Horní Heřmanice 
10:4
Fritz 5, Bajer F. 2, Pondělíček, 
Gryč, Puffer – Juda 2, Mejzlík J. 
ml., Horký
SK Omega VB – SK Building 
VM 12:2
Budín 4, Dočkal 3, Vávra, Kučera, 
Dobrovolný, Rozmarýn, Čech – 
Pavlíček, Hamáček Extraliga
 1. Techn. služby VM 20 16 1  3 112:75  33
 2. HC Bory 20 14 1  5 124:57  29
 3. Agromotor VM 20 11 5  4 104:65  27
 4. SK Omega VB 20 12 2  6 105:46  26
 5. Březka Stanoviště 20 12 2  6 112:73  26

 6. Sanborn VM  20 10 4  6  99:96  24
 7. SK Lavičky 20 10 2  8  82:79  22
 8. Eurobagging VM  20  7 3 10  74:110 17
 9. Horní Heřmanice  20  5 3 12  91:114 13
10. SK Vídeň  20  3 3 14  54:96   9
11. NHÚ Balinka VM 20  3 2 15  55:122  8
12. SK Building VM 20  3 0 17  67:145  6
I. liga – 2. kolo nadstavbová část
skupina o postup (1. – 5. místo)
HC Lhotky – Farma Měřín 4:3
Slezák 2, Podsedek 2 – Motyčka, 
Kožený, Štoček
Opel Dobrovolný VM – SK Afcon 
Kunšovec VM
hráno po uzávěrce
1. SK Afcon Kunšovec VM 1 1 0 0 10:4  2
2. Farma Měřín 2 1 0 1  8:7  2
3. HC Lhotky 2 1 0 1  8:13 2
4. Opel Dobrovolný VM 0 0 0 0  0:0  0
5. HFC Dráhy VM 1 0 0 1  3:5  0

skupina o 6. – 10. místo
HC Tasov – HC River VM 3:2
Švejda, Tůma, Komínek – Pejchal, 
Daniel
SPL Radostín nad Oslavou – 
Stránecká Zhoř 2:2
Krejčí, Kadlec – Svoboda, Kopřiva
 6. Stránecká Zhoř 2 1 1 0 8:5 3
 7. River VM 2 1 0 1 7:3 2
 8. HC Tasov 2 1 0 1 6:8 2
 9. SPL Radostín nad Osl. 1 0 1 0 2:2 1
10. HC Pikárec 1 0 0 1 0:5 0

-fan-

Příprava muži A
St 11. 2. 18.00 umělá tráva
FC VM – Jaroměřice n. R.
So 14. 2. 14.00 umělá tráva
FC VM – SK Bystřice n. P.
So 21. 2. 14.00 umělá tráva
Jihlava B – FC VM
Ne 1. 3. 10.15 umělá tráva
FC VM – AFK Chrudim
So 7. 3. 14.00 umělá tráva
FC VM – 1. SC Znojmo
So 14. 3. 14.00 umělá tráva
FC VM – FC Sparta Brno
Ne 22. 3. 10.15 17. kolo MSD
FC VM – Framoz Rousínov




