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Založeno roku 1919

Koledníci Tříkrálové sbírky 
vybrali 135 110 korun

Tradiční Tříkrálová sbírka odstartovala druhý den nového roku. Ten-
tokrát slaví své jubilejní již desáté narozeniny. Do povědomí lidí se již 
zapsala dostatečně, a tak lze směle konstatovat, že jde o jednu z nejzná-
mějších a nejúspěšnějších sbírek současné doby.

Ke slavnostnímu požehnání koledníků za účasti Mons. Vojtěcha 
Cikrleho došlo první lednovou neděli v brněnské diecézi v katedrále na 
Petrově. V Oblastní charitě Žďár nad Sázavou – a tedy i v našem městě 
a okolí – se hlavní koledování odehrávalo během uplynulého víkendu, 
čili od pátku osmého do neděle desátého ledna.

Podle sdělení asistenta zmíněné sbírky pro náš region Jiřího Zemana se 
ve Velkém Meziříčí vybralo celkem 135 110 Kč. Tuto částku odevzdalo 
16 tříkrálových skupinek. Loni v našem městě lidé darovali 124 623 Kč 
a v ulicích chodilo celkem osmnáct skupinek koledníků. Že by někteří 
mohli být podvodníci, se lidé obávat nemusejí, protože si lehce mohou 
jejich pravost zkontrolovat. „Abychom se vyvarovali případných falešných 
koledníků, musí mít každá tříkrálová skupinka vždy svého vedoucího, 
který je starší 15 let a prokazuje se průkazkou koledníka s plnou mocí. 
Ta jej opravňuje k nošení zapečetěné a uzavřené pokladničky, jejíž číslo 
se shoduje s číslem průkazky. Pokladnička má nálepku s logem Charity 
a číslo,“ ubezpečila Mgr. Michaela Mahlová, koordinátorka sbírky pro 
okres Žďár nad Sázavou. V celém velkomeziříčském regionu se letos 
vybralo víc než 400 tisíc korun. V případě této sbírky platí, že většina 
fi nančních prostředků zůstává v regionu, odkud pocházejí. Pětašedesát 
procent získaných darů tak putuje do zařízení Oblastní charity Žďár nad 
Sázavou. V našem městě je to konkrétně oprava denního stacionáře, 
o čemž informujeme v článku na straně 1 a 2. Zbylá část je rozdělena pro 
humanitární pomoc do zahraničí (10 %), na podporu činnosti Diecézní 
charity Brno (15 %), na podporu Charity ČR.                    Iva Horká

I přesto, že lidé mají v důsledku právě probíhající hospodářské krize 
hlouběji do kapsy, koledníky Tříkrálové sbírky povětšinou neodmítli.

Foto: Iva Horká

Vytrvalé sněžení, které dorazilo nad území naší re-
publiky minulý týden v pátek, neminulo ani Velké Me-
ziříčí a celý zdejší region. Technické služby města byly 
v pohotovosti od pátečního rána přes víkend. „Nejvíc 
sněhu padalo v pátek od sedmi hodin až do soboty asi 
do půl druhé. Po celou dobu jsme měli venku tři velké 
traktory, dva malotraktory a dva sypače. Ty jezdily 
v podstatě nepřetržitě kromě sypačů, které přes noc 
nepracovaly,“ uvádí ředitel technických služeb Jaro-
slav Mynář. Údržba probíhala podle pořadí důležitosti 
komunikací a chodníků. V prvé řadě technika 
uklízela centrum města a nejfrekventovanější 
úseky, posypávala kopce. Podle sdělení Ja-
roslava Mynáře všechny hlavní komunikace 
traktory jen během pátku prohrnuly šestkrát 
až sedmkrát. V sobotu po hlavním sněhovém 
náporu pracovníci technických služeb čistili 
náměstí, aby uvolnili parkoviště, a i v dalších 
dnech ještě postupně dočišťovali okrajové 
části města apod. Navíc během soboty do 
sněhu pršelo, čímž vznikla kaše, kterou 
traktory opět stahovaly. „Během pátku jsme 
měli v akci osmnáct lidí, v sobotu patnáct 
a v neděli třináct oproti normálnímu stavu, 
což je osm pracovníků na den,“ informuje J. 
Mynář a dodává, že technika za tři dny od 
pátku do neděle odpracovala tři sta šedesát 
hodin. Na posyp bylo využito čtyřiačtyřicet 
tun drti a další čtyři a půl tuny soli. Sypače 
denně najely asi stovku kilometrů. Ač podle 

Úklid sněhu zabral stovky hodin

novely zákona za stav chodníků nyní zodpovídá město, 
přesto mnozí lidé nečekali a sami se zapojili do jejich 
úklidu (viz foto dole). V situaci, kdy padalo kolem dvou 
centimetrů sněhu za hodinu, to bylo logické. „Pocho-
pitelně jsme nemohli být všude naráz,“ konstatoval 
J. Mynář. Pracovní nasazení technických služeb ocenili 
mimo jiné i lyžaři, kteří se mohli o víkendu bez potíží 
dostat na sjezdovku ať již sami, či se svými dětmi do 
lyžařské školy.

Text a foto: Martina Strnadová

tel.: 566 523 790, e-mail: fort na e lek t ro@vm.cz

Nový snowboardový park byl minulou sobotu zpro-
vozněn na Fajtově kopci ve Velkém Meziříčí. Nachází 
se v areálu tamní sjezdovky (na 320 metrů dlouhém 
svahu) a je situován po levé straně od hlavního vleku. 
Slavnostní otevření, které bude spojeno se snowbo-
ard jamem a celodenní zábavou na sněhu pro širokou 
veřejnost, proběhne v sobotu 23. ledna 2010.

Horsefeathers snowpark, který vznikl ve spolupráci 
Ski klubu Velké Meziříčí, brněnského SVČ Lužánky 
a brněnského board shopu Horsefeathers, patří díky 
svému složení k tomu nejlepšímu, co Vysočina snow-
boardistům nabízí. Provozovatelé tak využili dráhy, již 
zbudovali pro bikery, a na zimu ji nabídli milovníkům 
jízdy na prkně. K přírodním překážkám, které v létě 
využívali jezdci na speciálních jízdních kolech, pak 
pro snowboardisty přidali ještě umělé a nový areál 
je na světě.

„Snowpark obsahuje překážky jak pro začátečníky, 
tak pro zkušené ridery. Celý park zahajuje rovný speed 

rail o délce kolem osmi metrů,“ popisuje odbornými 
výrazy trať jeden z hlavních realizátorů, „na něj nava-
zuje skok s délkou tablu pěti až šesti metrů. Po dopadu 
ze skoku mohou snowboardisté využít bike dráhy, která 
pokrytá sněhem nabízí spoustu zajímavých překážek 
i pro snowboardisty. Zde je možné najít například 
butter box, boardercrossovou dráhu nebo wallride. Za 
bike dráhou je již situována jibová sekce parku, která 
je rozdělena na tři rozdílné linie překážek. První linie 
obsahuje street překážku se schody, druhá pak snazší 
překážky jako je bedna nebo slajdovací roura a ve třetí 
čeká na snowboardisty duha a zábradlí ve tvaru A. 
O celý areál snowparku se budou starat čtyři shapeři, 
kteří zajistí neustálý dobrý stav parku.“

Ti vás pak také rádi uvítají v Horsefeathers test cent-
ru, které je situováno u výstupní stanice vleku v areálu 
za pokladnou. Návštěvníci tam mají možnost si zdarma 
vyzkoušet veškeré snowboardové novinky.

(Pokračování na straně 2.)

Na Fajtově kopci zprovoznili 
nový snowboardový park

Rekonstrukce stacionáře Nesa na 
Čechově ulici ve Velkém Meziříčí 
je skončena. „Připravujeme se na 
jeho slavnostní otevření. V součas-
né době ještě probíhá dovybavování 

prostor a postupné stěhování,“ 
potvrdila Jana Zelená, ředitelka 
Oblastní charity Žďár nad Sázavou, 
jež denní stacionář provozuje.

Žďárská charita připravila do 
zmodernizovaných prostor svého 
zař ízení Nesa i novou terénní 
službu osobní asistence. Ta se již 
s novým rokem úspěšně rozběhla. 
Charita si totiž předem provedla 
předběžný průzkum zájmu o tuto 
službu ve velkomeziříčském re-
gionu. „Před dokončením rekon-
strukce stacionáře jsme pak jenom 
aktualizovali zájemce. Na základě 
toho v současné době již dva klienti 
osobní asistenci využívají,“ vysvět-
lila Jana Zelená a dodala, že dalších 

sedm zájemců má podanou žádost. 
Těm začne být služba poskytována 
v průběhu roku.

Osobní asistence je od 1. ledna 
2010 novou terénní službou Ob-
lastní charity Žďár nad Sázavou 
pro uživatele z Velkého Meziříčí 
a okolních obcí, která je obyvatelům 
poskytována nepřetržitě. Nabízí 
péči a podporu dětem od tří let věku 
a dospělým se zdravotním postiže-
ním a dlouhodobým onemocněním, 
a to především v jejich domácím 
prostředí, ale i ve škole, v zaměst-
nání či ve společnosti, například při 
kulturních a sportovních akcích, 
během cestování apod. 

(Pokračování na straně 2.)

Stacionář nabízí služby osobního asistenta

Divadelní 
představení

Veřejné oko
– velký sál Jupiter club Vel-
ké Mezi ř íčí , Náměst í 17, 
13. 1. 2010 v 19.30 hodin.
Jednotlivé vstupenky jsou ješ-
tě v prodeji na programovém 
oddělení JC.

Ples města
Starosta města Velké Meziří-
čí ing. František Bradáč vás 
srdečně zve na městský ples, 
který se koná v sobotu 16. led-
na 2010 v Jupiter clubu. Za-
hájení je ve 20 hodin. K tanci 
a poslechu hraje hudební sku-
pina M.E.Š. (velký sál) a Mar-
tin Karásek (výstavní síň).
Vstupenky s místenkou je 
možno zakoupit v informač-
ním centru na Městském úřadu 
ve Velkém Meziříčí v pracovní 
dny v době od 8 do 15 hodin.

Vánoční 
koncert 2009

na DVD
Záznam z tradičního vánoč-
ního koncertu v Jupiter clubu 
z 20. 12. je k dispozici na 
DVD. To si můžete objednat 
v papírnictví v Domusu na No-
vosadech ve VM a druhý den 
vyzvednout za 200 korun.

Noviny
od 1. 1. 2010

Dne 16. prosince 2009 rozhod-
la Valná hromada Jupiter clu-
bu, s. r. o. zvýšit cenu tištěné 
podoby týdeníku Velkomezi-
říčsko na 12 Kč za kus.
Pro příznivce počítačů je k dis-
pozici internetová verze novin 
ve formátu pdf, kterou si 
můžete od 1. 1. 2010 objednat 
za 6 Kč za kus.
Bližší informace obdržíte 
v redakci týdeníku Velkomezi-
říčsko na telefonu 566 782 009 
nebo na naší e-mailové adrese 
velkomeziricsko@velkomezi-
ricsko.cz

Avizní okénko připravila
Iva Horká

Akční slevy jsou zde!!!
PANASONIC TX-P37X10Y, plazma 94 cm 13.490 11.990 Kč
PANASONIC TX-P42X10Y, plazma 107 cm 14.990 12.990 Kč

Instalujeme satelitní komplety pro příjem českých a slovenských 
programů, ČT, Nova, Nova Cinema, Óčko, STV, Prima, Barandov

Akce: balíček prémiových programů 2 měsíce zdarma

Podle novely zákona nyní za stav chodníků zodpovídá město. Technické služby proto pořídily druhý malotraktor 
za asi sedm set tisíc korun.                                                                                            Foto: Martina Strnadová
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Město vydalo Informace
o autobusových a vlakových spojích

Každý, kdo chce vlakem nebo autobusem cestovat po hlavních spojích, 
které projíždějí Velkým Meziříčím, má několik možností, jak zjistit čas 
odjezdu jednotlivého dopravního prostředku. Může jej nalézt na internetu, 
pomocí mobilu, zavoláním si na informace, či nahlédnutím do jízdního 
řádu. Město Velké Meziříčí má pro vás ještě jednu možnost – pořídit 
si brožurku, kterou vydalo. Jde o Informace o autobusových spojích, 
na kterou si již mnozí zvykli, neboť je ke koupi každoročně (vydáno ve 
spolupráci se spol. ZDAR, a. s.), a nyní nově i Informace o vlakových 
spojích. Tu je možné si pořídit prvním rokem. 

Informace o autobusových spojích 
Platnost od 13. 12. 2009 do 11. 12. 2010. Směr: Brno, Jihlava, Nové 

Město na Moravě, Praha, Třebíč, Žďár nad Sázavou a zpět. Formát A5, 
cena 15 Kč; formát A6, cena 10 Kč.

Informace o vlakových spojích
Platnost od 13. 12. 2009 do 11. 12. 2010. Směr: Brno, Třebíč, Studenec, 

Křižanov, Žďár nad Sázavou, Praha a zpět. Formát A5, cena 10 Kč. K za-
koupení v informačním centru v budově radnice ve Velkém Meziříčí. 

Veronika Poulová

Již několik let mají podnikatelé 
ve Velkém Meziříčí a okolí mož-
nost zaregistrovat se na ofi ciálních 
stránkách Města Velké Meziříčí 
do kalendáře firem. Návštěvník 
těchto stránek poté snadno najde 
fi rmu, kterou potřebuje. Registrace 
i následné změny zvládne běžný 
uživatel PC a vše je zdarma. 

Jak na to?
1. Údaje o vaší fi rmě si budete chtít 

spravovat sami – na ofi ciálních 
stránkách města www.mesto-
vm.cz se zaregistrujete, poté 
přihlásíte a v Kalendáři fi rem 

Je již vaše fi rma zařazena v kalendáři 
fi rem na www.mestovm.cz?

A odpovídají údaje skutečnosti?
již zvolíte možnost Přidat vaši 
fi rmu do této kategorie. 

2. O zařazení fi rmy do katalogu po-
žádáte pracovníka MěÚ – pošlete 
na e-mail poulova@mestovm.cz 
požadavek o zařazení fi rmy do 
katalogu se všemi potřebnými 
údaji.

V případě, že je vaše fi rma již 
v kalendáři uvedena, prosím vás 
o kontrolu údajů. Neodpovídají-li 
údaje skutečnosti, můžete je sami 
opravit, nebo mě kontaktujte na 
výše uvedeném e-mailu. 

Veronika Poulová

Poradna SOS opět pravidelně
Poradna SOS ve Velkém Meziříčí opět pravidelně od 14 do 16 hodin 

v kanceláři Obecního živnostenského úřadu, Náměstí 27/28, Velké Mezi-
říčí. Od října pravidelně jednou za čtrnáct dní, a to každou sudou středu. 
Důvodem jsou personální změny na pozici poradce.

Peticí za záchranu Ježíška se 
bude zabývat ministerstvo kultury. 
Ta je výsledkem projektu Zachraňte 
Ježíška, do nějž se před loňskými 
Vánoci zapojilo i Velké Meziříčí. 
Pod peticí se sešlo více než osm 
tisíc podpisů pro podporu českých 
tradičních zvyků. V pořadí již 
druhý ročník akce byl doplněn 
novinkou, a to finanční sbírkou 
určenou dětské onkologii v Brně, 
kam mohli zájemci prostřednictvím 
projektu přispívat.

Organizátoři sami pořádali hap-
peningy v různých městech naší 
republiky. Velkomeziříčští je mohli 
zahlédnout s transparentem i v uli-
cích našeho města začátkem pro-
since. Petici s podpisy za záchranu 
Ježíška předali premiéru České 
republiky Janu Fischerovi 18. 12. 
v Praze. Ten ji pak i s průvodním 
dopisem postoupil příslušnému mi-
nisterstvu. „Že by se naší aktivitou 
mělo zabývat ministerstvo, to jsme 
si vůbec neslibovali,“ sdělil hlavní 
autor projektu Zachraňte Ježíška 
Adam Dušek. „My jsme hlavně chtě-
li vyvolat alespoň nějakou diskuzi 

o záchraně českých zvyků a proti 
amerikanizaci Vánoc,“ dodal. 

Smysluplnost projektu podle 
Duška dokazuje i počet lidí, kteří 
jej podpořili. K více než osmi tisí-
cům podepsaných pod peticí, mezi 
nimiž se objevil například i místo-
předseda Poslanecké sněmovny Jan 
Kasal, se přidalo i dalších bezmála 
dvacet osm tisíc fanoušků akce na 
facebooku. 

Vedle volání po českých tradicích 
a boje proti komercionalizaci však 
akce přinesla i skutečnou pomoc 
potřebným, a to prostřednictvím 
fi nanční sbírky určené pro dětskou 
onkologii v Brně. Do dnešních dnů 
se na účtu Nadačního fondu dětské 
onkologie Krtek sešlo dvacet devět 
a půl tisíce korun od více než šesti 
stovek dárců, kteří přispěli právě 
skrze projekt Zachraňte Ježíška. Pe-
níze jsou určeny na koupi monitoru 
vitálních funkcí, jenž bude sloužit 
dětem léčícím se na dětské onkolo-
gii v brněnské fakultní nemocnici. 
Celková cena přístroje dosahuje 
dvou set tisíc korun. 

Martina Strnadová

Příznivci Ježíška
přispěli na dětskou onkologii

Tři králové pomáhají lidem v nouzi
(Navazuje na článek ze strany 1.)
Tento rok se již podesáté koná Tříkrálová sbírka, kterou pořádá sdru-

žení Charita Česká republika, a to v období od 2. ledna do 14. ledna 
2010. V uvedené době je možné potkat v ulicích měst a obcí skupinky 
tří koledujících králů. Pokladničky jsou zapečetěny a opatřeny razítkem 
městského či obecního úřadu. Vedoucí tříkrálové skupinky musí být starší 
patnácti let a prokazuje se platnou průkazkou.

Jaké jsou začátky sbírky ve žďárské Charitě? Sbírka poprvé startovala 
roku 2001, kdy proběhla pouze v malé části města Žďáru nad Sázavou. 
O rok později se rozšířila do více měst a obcí bývalého žďárského okresu. 
V roce 2003 získala samostatného koordinátora, který se začal věnovat 
částí svého úvazku její přípravě, samotnému průběhu i dokončení. Ve 
sbírce fi guruje také značná řada dobrovolníků, bez jejichž pomoci by 
nedosáhla takového lokálního rozsahu jako nyní.

Finanční prostředky z Tříkrálové sbírky se využívají převážně na 
aktivity, na které by Oblastní charita jen těžko hledala zdroje. V loňském 
roce podstatná část sbírky podpořila například rozsáhlou rekonstrukci 
denního stacionáře Nesa ve Velkém Meziříčí, nákup kompenzačních 
pomůcek pro pacienty Domácí hospicové péče a Charitní pečovatelské 
služby, novou službu terénní sociální rehabilitace Klubu v 9 (tj. poskyto-
vání služeb osobám s duševním onemocněním přímo v jejich domácím 
prostředí), pomoc ženám v tíživé životní situaci a lidem bez domova 
a dokrytí provozních a mzdových nákladů projektů, které se ocitly ve 
fi nanční tísni a jejichž potřebnost v regionu je velmi vysoká. „V uply-
nulých letech se nám v některých případech nepodařilo získat potřebné 
množství fi nančních prostředků z ministerstev, měst, kraje a dalších zdro-
jů, a abychom mohli službu z důvodu její potřebnosti a zájmu ze strany 
uživatelů zachovat, bylo třeba dokrýt provozní náklady právě z výtěžku 
Tříkrálové sbírky. Ta již několikrát zachránila existenci našich zařízení, 
a tím přispěla k pokračování služby, potřebné pro ty, kteří jsou na ní zá-
vislí,“ říká ing. Jana Zelená.  A jaká je garance získané částky? Ta spočívá 
v dohledu fi nančního odboru příslušných obecních a městských úřadů. 
Každá pokladnička je rozpečetěna, počty bankovek a mincí zaznamenány 
do výčetek, spočteny výtěžky kasiček, na základě kterých je pak určena 
celková částka, která musí odpovídat částce vložené na sbírkový účet. 
U zapečeťování i rozpečeťování musí být vždy přítomen jak pracovník 
obecního úřadu, tak pověřená osoba Oblastní charity, kteří svými podpisy 
potvrdí správnost částky výtěžku. 

Do sbírky je v Oblastní charitě Žďár nad Sázavou zapojeno zhruba 
třináct set dobrovolníků, kteří každoročně vyrážejí do ulic v přestrojení 
za tři krále. 

Mgr. Lenka Judová, asistentka pro oblast pastorace a propagace

Velkomeziříčští zastupitelé na 
svém posledním jednání v loň-
ském roce schválili odpis jedné 
z pohledávek. Šlo o pohledávku 
ve výši sedmdesát čtyři tisíc korun 
a pocházela z roku 1996. Tehdy 
došlo ke krádeži dřeva vytěženého 
z městských lesů. I přestože byli pa-
chatelé dopadeni, pohledávka se po 
letech vrátila zpět na Městský úřad 
ve Velkém Meziříčí, neboť odvolací 
soud nakonec zloděje zprostil obža-
loby. „Dřevo bylo ukradeno městu, 
a to dalo podnět policii k šetření 
krádeže. Policie případ vyšetřila, 
pachatele zajistila a na základě 
těchto zjištěných skutečností podala 
žalobu k soudu,“ objasňuje staros-
ta města František Bradáč celou 
záležitost. „A vzhledem k tomu, že 
šlo o trestněprávní záležitost, byl 
žalobcem státní zástupce,“ přidá-
vá tajemník velkomeziříčského 

městského úřadu, „okresní soud 
pak  uznal obžalovaného vinným 
z trestného činu krádeže a zároveň 
mu uložil povinnost nahradit  po-
škozenému městu vzniklou škodu. 
Ten se však v zastoupení svou ad-
vokátkou odvolal. A odvolací soud 
ho pro nedostatek důkazů zprostil 
obžaloby.“ 

„Pohledávka se tím pro nás stala 
v podstatě nedobytnou,“ uzavírá 
starosta, „takže ji zastupitelstvo 
muselo po třinácti letech odepsat, 
abychom ji neustále nemuseli 
v účetnictví ‚přetahovat‘.“

Na další zasedání Zastupitelstva 
města, které proběhne třiadva-
cátého února letošního roku, pak 
bude připraven přehledný materiál 
o pohledávkách, které město má. Ty 
vznikají jednak z nezaplacení po-
kut, poplatků za svoz komunálního 
odpadu a podobně.         Iva Horká

Škodu za ukradené dřevo
muselo město odepsat

Děti mohou dostávat ve škole 
ovoce zdarma

Žáci prvních až pátých tříd základních škol mohou začít dostávat čerstvé 
ovoce a zeleninu zdarma. Tedy pokud se jejich školy zapojí do projektu 
veřejnosti známému jako Ovoce do škol. Vláda návrh na dotované ovoce 
a zeleninu schválila těsně před Vánoci, takže teprve teď v lednu se celá 
akce začíná rozjíždět. 

Prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) 
se do projektu mohou hlásit žadatelé, kteří hodlají ovoce a zeleninu do 
vzdělávacích zařízení distribuovat. Seznam schválených žadatelů SZIF 
zveřejní na svých webových stránkách www.szif.cz. Přehled poslouží 
základním školám k tomu, aby si svého distributora ovoce a zeleniny 
zvolily a přihlásily se k němu. Ten je potom bude po celý školní rok 
produkty zásobovat.
Ředitelům velkomeziříčských základních škol se k rukám dostala 

teprve základní informace o celém projektu. Zda se do něj také zapojí, 
proto teprve zvažují. „Rádi bychom to zkusili, ovoce bychom mohli dětem 
zprostředkovat přes náš školní bufet,“ zamýšlí se ředitel základní školy 
na Sokolovské Petr Hladík. „Zatím k tomu nemám moc informací, ale 
myslím, že bychom se mohli zapojit,“ vyjádřil se ředitel třetí ze škol Petr 
Blažek a v podobném duchu i ředitelka školy na Oslavické Dagmar Suchá. 
Všechny základní školy přitom mají zkušenosti i s dotovaným školním 
mlékem pro děti. Někde si je děti mohou vyzvedávat ve školním bufetu, 
jinde mají na chodbách automaty. 

Projekt Ovoce do škol podle mluvčího ministerstva zemědělství Petra 
Vorlíčka z velké části fi nancuje Evropská unie – asi 53 miliony korun – 
a zhruba dvaceti miliony korun se podílí stát. Opatření má vést ke snížení 
dětské obezity a podpořit zdravou výživu. To však někteří kritizují. Podle 
ankety ČTK z loňska se odbornice na dětskou obezitu i zaměstnankyně 
školních jídelen vesměs vyjádřily, že program ke snížení dětské obezity 
nepomůže. Zdravé stravování totiž vychází hlavně z rodiny a děti k němu 
musí přivést zejména rodiče. Čerstvé ovoce dostávají děti občas i ve škol-
ních jídelnách k obědu, jenomže je mnohé z nich nejí. Často potom cestu 
z jídelny lemují poházená a nakousaná jablka či jiné ovoce.

Martina Strnadová

Na Fajtově kopci zprovoznili 
nový snowboardový park

Jak to vypadá v praxi? Osobní 
asistent pomůže zejména při osobní 
hygieně, při zajištění stravy, při 
zvládání běžné péče, s úklidem 
a údržbou domácnosti. Doprovodí 
k lékaři, na úřad, do školy, do 
zaměstnání, na kulturní a volnoča-
sové aktivity. Zajistí podporu v péči 
o handicapované dítě, poskytne 
základní sociální poradenství, či od-
lehčí pečující osobě v případě vyčer-
panosti nebo z důvodu zaměstnání. 

Informace o službě můžete získat 
na webových stránkách žďárské 
charity www.zdar.caritas.cz. Také 
se můžete informovat osobně přímo 
v prostorách zařízení osobní asis-
tence v objektu denního stacionáře 
NESA. Ten sídlí na ulici Čechova 
1660/30, Velké Meziříčí. Pracov-
níci zařízení zodpoví vaše dotazy 
v pracovních dnech v pondělí od 
8 do 10 hodin a ve středu od 13 do 

Stacionář nabízí služby…

(Pokračování ze strany 1.) „Otevře-
ná snowboardová trať je volně pří-
stupná, neplatí se tam žádné vstup-
né,“ dodává manažer Ski klubu Jiří 
Pálka. To, že se ‚snouborďáci‘ ve 
většině případů přesunou na dru-
hou stranu svahu, si pochopitelně 

15 hodin. Informace po telefonu po-
skytne vedoucí služby na tel. čísle 
733 755 870, která zodpoví veškeré 
dotazy, sdělí informace o podání 
žádosti apod. 

Zájemce o osobní asistenci ve-
doucí služby navštíví v místě byd-
liště. První setkání lze zrealizovat 
také přímo v bezbariérových pro-
storách zařízení osobní asistence. 
Na základě písemně podané žá-
dosti pracovník zmapuje potřeby 
a představy zájemce o službě, která 
je následně zajištěna dle Smlouvy 
o poskytnutí osobní asistence. 
Ve smlouvě jsou specifikovány 
jednotlivé úkony, rozsah služby 
a výše úhrady. Dle platného ceníku 
stojí jedna hodina osobní asistence 
80 korun, při využití služby více jak 
pět hodin denně se částka snižuje 
na 65 Kč.

Připravila Martina Strnadová

pochvalují lyžaři. Svorně se shodují, 
že jim prknaři nebudou na hlavní 
sjezdovce překážet.

Další informace můžete zís-
kat také na www.hfshop.cz nebo 
www.skivm.cz.

Iva Horká

Snowboardový park zlákal také lyžaře.                           Foto: Iva Horká

(Pokračování ze strany 1.)

Rozpočet hospodaření města 
Velké Meziříčí pro rok 2010

Schválilo Zastupitelstvo města Velké Meziříčí 15. 12. 2009
Rozpočet příjmů města Velké Meziříčí na rok 2010 (v tis. Kč)
 Druh příjmů Rok 2010
Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 21.000,00
Daň z příjmů právnických osob 20.500,00
Daň z nemovitostí 7.200,00
Daň z přidané hodnoty 42.000,00
Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou 1.700,00
Daň z příjmů fyz. osob ze samost. výděleč. činnosti 4.000,00
Daň z příjmů práv. osob za obce (byt. hosp.) 700,00
Mezisoučet 97.100,00
Správní poplatky 7.000,00
Poplatek ze psů 190,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství 280,00
Poplatek z ubytovacích kapacit 50,00
Poplatek za povolení k vjezdu 2.000,00
Poplatek za provoz výher. hracích přístrojů 0,00
Poplatek za svoz PDO 5.700,00
Daňové příjmy celkem 112.320,00
Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV:  
– na výkon státní správy 27.822,60
– na školství (1.401 Kč na 1 žáka) 2.355,00
Převod zisku z hospodář. činnosti za r. 2009 2.800,00
Přijaté transfery celkem 32.977,60
Příjmy z pronájmu majetku Technickým službám 1.005,00
Příjmy z pronájmu a podnájmu pozemků  680,00
Pronájem mostu nad dálnicí – reklama 136,00
Lesní hospodářství – prodej dřeva 630,00
Pronájem České spořitelny 392,00
Nájemné v KD Mostiště 4,00
Nájemné pohostin. v KD Lhotky 8,00
Nájemné nebyt. prostory MŠ Lhotky 1,00
Nájemné prostor Rychlé záchranné pomoci 140,00
Pronájem zim. stadion – bufet 44,00
Pronájem domu č. p. 17 – Jupiter club 12,00
Pronájem sloupů veř. osvětl. – Mr. Magic 92,00
Pronájem hasičské zbrojnice 84,00
Pronájem kanceláří 6,00
Příjmy z úroků 900,00
Úhrada složky odpisů z pronaj. majetku od TS 1.330,00
Odměna obci za třídění odpadu 1.200,00
Nedaňové příjmy celkem 6.664,00
Příjmy z prodeje pozemků a budov 8.350,00
Kapitálové příjmy celkem 8.350,00
Příjmy celkem 160.311,60

(Pokračování na straně 6.)



Ohlédnutí za padesátiletým působením 
P. Hrůzy v měřínské farnosti je na DVD
Televize Noe vysílala letos na Nový rok a posléze 
ještě třetího ledna dokument Ohlédnutí za 
padesátiletým působením v měřínské far-
nosti Monsignora Františka Hrůzy. Uvedené 
ohlédnutí bylo přihlášeno do soutěže TV 
NOE – druhého ročníku Festivalu dobrých 
zpráv. DVD připravil Josef Matějíček, zpraco-
val ho a natočil Libor Smejkal. Pokud někomu 
dokument v televizi unikl, může si zmíněné DVD v délce 32 minut 
objednat za dvě stě korun na telefonu 731 739 948.                   -ivh-
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Dnes přinášíme druhý díl rozhovoru s bývalým měřínským farářem 
Františkem Hrůzou, který sloužil ve zmíněné farnosti úctyhodných 
padesát let. S tamními farníky se rozloučil v loňském roce a nyní po-
bývá na odpočinku v Blízkově. Na jeho místo nastoupil P. Mgr. Blažej 
Hejtmánek.

To jste vzali ty opravy docela z gruntu… Co dál jste ještě udělali?
Upravovalo se i okolí kostela, kočičí hlavy se vytahaly, urovnal se terén 

a prostor kolem vydláždil, udělaly se i okrasné záhony. Materiál dodal 
místní národní výbor, práci dlaždičům jsme platili my. To bylo také v roce 
1968. Tehdy se opravovala také fara. Dva nebo tři roky jsme se zaměřo-
vali na stavbu nové kaple v Černé, v roce 2006 byla svěcena. Finanční 
zdroje byly z obce i naší farnosti, přispěli jsme dvěma miliony, celkové 
náklady se pohybovaly okolo pěti milionů. V roce 1998 jsme vysvětili 
kapli v Meziříčku, začala se stavět v roce 1994. A třetí kaple v Blízkově, 
vysvěcená 1990, se začala stavět už v roce osmašedesátém. Tehdejší režim 
si nepřál, aby to byla kaple, tak byla změněna na kulturní dům, ale nebyla 
využívána, a pak byla předána zpět. Také v Pavlínově se začala stavět 
kaple, ale dříve než se dostavěla, byla změněna na kulturní dům.

A jak to bylo s těmi vedlejšími věcmi, třeba se sborem? Byl tu odjakživa?
Ano, chrámový sbor je zde celých 

padesát let, jen se mění složení, 
teď zpívá více mládež. Máme dvě 
skupiny, jedni jsou starší a ve druhé 
jsou zapojeny i děti.

Kolik se zde vystřídalo varha-
níků?

Josef Kudílek a teď Bohumil 
Šmíd, takže jen dva. Drží se s pa-
nem farářem.

Vy jste nikdy nechtěl odejít? 
Neřekl jste si ani jednou, že vás to 
tu už nebaví?

Ne, to ne. Ani od představených 
jsem nedostal nabídku, ani jsem 
sám neuvažoval, že bych odešel.

Vám je 86 let. V kolika letech se vlastně chodí do kněžského důchodu, 
v sedmdesáti?

Jak je potřeba. Ale kněží je málo, takže pokud kněz cítí, že alespoň 
trochu zvládá svoje povinnosti, tak slouží dál.
Čím si myslíte, že to je, když je u nás tak málo kněží a třeba v Polsku 

jich je dostatek? Myslíte si, že je to špatně nastavené v církvi nebo ve 
státě, nebo v čem to je?

Naše země je jedna z nejvíce ateistických zemí, kdežto Polsko je zase 
stát nábožensky založený. A to je zásadní rozdíl. Duchovní se rekrutují 
hlavně z těch rodin, kde je Pán Bůh na čelním místě a děti jsou k takové-
mu životu vedeny. Odtud pak odchází více lidí ke kněžským i řeholním 
povoláním. Myslím, že výchova dělá hodně. Právě proto jsou polští kněží 
u nás jako misionáři, dá se říct.

Jakou máte duševní hygienu zvláště po zpovědích? Kde nabíráte sílu, 
nebo vás to jako profesionála už nezatěžuje?

Musím říct, že nezatěžuje. Ale když jde o něco vážného, člověk se 
nevyhne tomu, že na toho dotyčného myslí, modlí se za něho. Na druhé 
straně důvěřuji Pánu Bohu a u něho hledám posilu pro duši, která je 
v obtížném stavu.

Takže pro vás je duševní hygiena modlitba?
Ano.

Co vás zaměstnává, když právě nejste v kostele?
Rád si něco přečtu, například ‚naši‘ odbornou literaturu. Je třeba, 

aby se člověk dál vzdělával. Pak se snažím pravidelně číst Písmo svaté, 
povzbuzující z duchovní četby jsou třeba i životopisy svatých. Ale čtu 
též oddechovou literaturu, májovky, Vinnetoua a tak.

A když jste byl mladší, sportoval jste?
To ano, jak se lidově říká, začutal jsem si s klukama. Nebo s ministranty 

jsme si zastříleli do branky, kdo dá gól a kdo to nejlíp v brance chytne. 
Hrával jsem i ping-pong, volejbal. A i na dovolené jsem jezdil.

Kdy jste se rozhodl, že půjdete na kněze? Co vás vlastně oslovilo?
Mě oslovili naši kněží v Jaroměřicích. Otec Podveský, Otec Hladík, 

to byli kněží, kteří se nám věnovali. My jsme se scházeli jako členové 
Orla na faře, tam byl velký dvůr, kde jsme hráli volejbal a po setmění 
jsme zpívali. Přicházeli mezi nás a viděl jsem, že nás mají rádi. Otec 
Podveský konal vždycky v kostele pro mládež přednášky, a tak se mi 
líbil jejich vztah k Pánu Bohu, a potažmo k lidem, zvlášť k mládeži. Tak 
jsem si říkal, že je to něco krásného, být nápomocen druhým a vést je ke 
správnému životu, a tím i k Pánu Bohu.

Kolik vám bylo v té době let?
Vzpomínám si, když jsem byl malý kluk, říkal jsem mamince – mamin-

ko, řekni panu farářovi, že bych rád 
ministroval. Tak jsem tu touhu měl 
v sobě. Ministroval jsem sice ne tak 
brzo, ale až po prvním svatém přijí-
mání, chodívával jsem rád a vlastně 
už od mládí jsem měl sklony a tou-
hu po tom stát se knězem.

Byl vám v rodině někdo vzo-
rem?

Především rodiče, ale mezi před-
ky nebyl nikdo. A ani ze současných 
potomků mých sester nevypadá, 
že by se někdo dal na stejnou cestu 
jako já. Ale možná se tak stane 
někdy ještě později.

A čím byli rodiče?
Tatínek byl krejčím, zemřel poměrně mlád, v jedenapadesáti letech, 

a maminka zemřela o deset let později. Pracovala doma jako pradlena a jako 
vdova byla nucena vyhledávat si i podřadné práce, aby uživila rodinu.

A jak jste prožíval druhou světovou válku?
To jsem byl doma, studoval jsem v Moravských Budějovicích reálné 

gymnázium. Vzpomínám si, jak to hlásili v rozhlase. Maturoval jsem ve 
dvaačtyřicátém a pak jsem absolvoval abiturientský kurz na obchodní 
akademii v Třebíči, to bylo na rok. To jsem ale nedokončil, sice mám 
odtamtud vysvědčení, ale byli jsme vzati na práce pro wehrmacht.

A kam vás přeřadili?
Do Kuřimi, byl to podnik Klöckner Flugmotorenbau GmbH z Ham-

burku na letecké motory.
Odvedení na frontu vám nehrozilo?
Ne.
Máte ještě nějaké sourozence?
Mám ještě sestru Karlu, je o dva roky starší a bydlí v Jaroměřicích. Pak 

jsem měl ještě o pět let starší sestru Jiřinu, ale ta už zemřela.
V životopise máte uvedený titul Monsignore. Jak jste ho získal?
To je čestné uznání, které se ale nezískává na základě nějaké zkoušky. 

Dnes je po studiu teologie titul magistr. Já jsem titul Mons. dostal v roce 
2002 k jubileu naší diecéze.                                                      Iva Horká

OKÉNKO KRAJE
 564 602 111

Vánoční čas, období rozjímání a obdarovávání 
máme už nenávratně za sebou. Možná bychom se 
mohli ještě zamyslet nad tím, komu bychom udělali 
nejen v těchto dnech velkou radost.

Dovolte nám, abychom vám nabídli možnost po-
moci dětem v chudých zemích, dětem, které nemají 
v životě takové štěstí jako my v srdci Evropy. Vaše 
pomoc spočívá v tom, že si u nás vyberete a zakoupíte 
ručně šitou panenku, její cena (600 Kč) je stanovena 
tak, aby pokryla náklady na proočkování jednoho 
dítěte proti základním smrtelným dětským choro-

bám. Záchrana tří milionů dětských životů ročně na 
jedné straně představuje obrovský úspěch, na straně 
druhé však zůstává stejný počet dětí, které je třeba 
očkováním imunizovat. Společným úsilím UNICEF 
a široké veřejnosti se to časem zcela jistě podaří!

Prodejní místo naleznete na adrese: SEV Ostrů-
vek, Ostrůvek 2, Velké Meziříčí, tel.: 566 522 831, 
731 440 924, e-mail: jana.janova@chaloupky.cz, 
kontaktní osoba: Jana Janová 

SEV Ostrůvek, Velké Meziříčí

Panenky nejen na hraní

Žluté autobusy
nahradil
brněnský
dopravce

Autobusy dopravní linky Student 
Agency přestaly ve Velké Bíteši 
zastavovat v polovině loňského pro-
since. Mnoho obyvatel bítešského 
regionu je citelně postrádalo. Byli 
zvyklí jejich služeb na trase Velká 
Bíteš – Brno využívat. Některým 
chyběly hlavně dva spoje z Brna po 
dvacáté hodině.

Žluté autobusy těmi svými nyní 
nahradil brněnský dopravce, spo-
lečnost Vento-Line. Ta před koncem 
loňského roku získala na provo-
zování veřejné osobní dopravy na 
stejné trase licenci. Autobusy Ven-
to-Line od 2. ledna 2010 zajišťují 
celkem šest spojů z Velké Bíteše 
do Brna a zpět v pracovních dnech. 
Zastávky mají stejně jako autobusy 
Student Agency na bítešském ná-
městí a v Brně u hotelu Grand. Co 
je však podstatné, poslední spoj 
tohoto dopravce z Brna do Velké 
Bíteše teď odjíždí v 18 hodin. A to 
není dobrá zpráva pro všechny, 
kteří byli zvyklí odjíždět žlutým 
autobusem z centra Brna od Grandu 
ještě kolem jedenadvacáté a dva-
advacáté hodiny. Dva autobusy 
sice do Bíteše v půl deváté a před 
jedenáctou večer jedou, ale až 
z okrajové části Brna, z Kyjevské 
ulice ve Starém Lískovci.

Martina Strnadová

Jedna z českých posádek v kategorii aut na letošním Ral-
lye Dakar Miroslav Zapletal a Tomáš Ouředníček skončila. 
V šesté etapě urazili na trati kolo svého mitsubishi, což 
bohužel znamenalo neodvratný konec závodu loni sedmého 
nejúspěšnějšího dakarského dua. Zapletal se navíc zranil 
tak, že musel podle zpravodajství iDnes do tamní nemocnice 
v Santiagu na operaci prasklého bederního obratle. „Spadli 
jsme do velké díry. Já mám jen naražená záda, ale Mirek 
musel vrtulníkem do nemocnice,“ řekl pro média v závěru 
minulého týdne Tomáš Ouředníček z Velkého Meziříčí. 
„Ten se vrátí do ČR v pondělí 11. 1. v noci. Zbytek posád-
ky je zatím na cestě z Chile do Argentiny (Buenos Aires), 
aby nalodil Mitsubishi L200 v přístavu na zpáteční cestu 
domů,“ upřesnila Kateřina Zábranská z Offroadsport týmu, 
„Miroslav Zapletal je po operaci páteře, byl umístěn na JIP 
a v pondělí by měl být už na normálním pokoji. Páteř má 
zpevněnou destičkou a šrouby. Doktoři mu nechají vyrobit 
speciální krunýř, a pokud bude vše v pořádku, do týdne by 
ho mohli transportovat do ČR.“

 Iva Horká

Zapletal s Ouředníčkem
na Dakaru skončili

► Tomáš Ouředníček s loňskou trofejí. Letos bohužel o ra-
dost v cíli v důsledku nehody přijde.           Foto: archiv VM

Rozhovor s Mons. Františkem Hrůzou, bývalým farářem z Měřína, kde sloužil 50 let

Důležitá je výchova dětí v rodině, míní kněz
(Dokončení z minulého čísla) Řešení zimní situace na území kraje Vysočina

Hejtman kraje Vysočina v pondělí dopoledne svolal informační schůzku 
pracovní skupiny Doprava (část Krizového štábu kraje Vysočina). Podle 
informací zástupců krajských složek Integrovaného záchranného systému 
byla extrémní sněhová nadílka na Vysočině zvládnuta s maximálním 
nasazením veškeré techniky a lidského potenciálu bez nutnosti vyhlášení 
kalamitního stavu. V této souvislosti hejtman kraje Vysočina Jiří Běhou-
nek adresuje poděkování všem, kteří se jakkoli na zmírňování následků 
zimy podíleli, či přispěli k udržení klidu a pořádku v regionu. 

Jedno z důležitých doporučení hejtmana kraje Vysočina Jiřího Běhoun-
ka se vztahuje k možnému rychlému odtávání velké sněhové pokrývky. 
„Okamžitým úkolem tajemníka povodňové komise je preventivně prověřit 
současný stav a kapacitu vodních nádrží,“ nařídil hejtman Vysočiny Jiří 
Běhounek.

Informace složek Integrovaného záchranného systému
kraje Vysočina:

Zdravotnická záchranná služba: „Denní frekvence výjezdů se pohy-
bovala v minulých dnech na cca 100 výjezdech za 24 hodin, což je obvyklý 
stav. Během víkendu jsme ošetřili čtyři úrazy související s náledím. Díky 
sanitním vozům s pohonem 4x4 nebyl žádný problém s dodržením dojez-
dových časů,“ uvedla ředitelka ZZS kraje Vysočina Vladimíra Filová.

Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina: „Od 8. ledna do dopoledne 
11. ledna jsme zasahovali u 29 událostí v souvislosti se sněhovými přeháň-
kami. Sedmnáctkrát jsme poskytovali technickou pomoc – šlo především 
o odstranění popadaných stromů z komunikací Vysočiny. Ve zmiňovaných 
dnech jsme asistovali u 12 lehkých dopravních nehod. Během víkendu jsme 
byli preventivně posíleni další technikou ze Záchranného praporu HZS ČR 
Hlučín. Šlo o dvě vyprošťovací auta, která jsme naštěstí nemuseli použít. 
Během neděle jsme je odeslali zpět na základnu,“ informoval ředitel Ha-
sičského záchranného sboru kraje Vysočina Drahoslav Ryba.

Policie ČR, Krajské ředitelství Jihlava: „Během víkendu jsme 
vyjížděli k 31 událostem, 7 dopravních nehod bez těžkých zranění jsme 
řešili na dálnici D1,“ uvedl Miloš Trojánek, náměstek pro vnější službu 
Krajského ředitelství Policie kraje Vysočina.

Krajská správa a údržba silnic: „Denně máme v terénu 270 osob 
a veškerou techniku – 124 sypačů vč. nové letos pořízené techniky, 105 
traktorových radliček a 25 nakladačů. Za poslední víkend jsme ujeli 114 
721 km, spotřebovali 2840 t soli, 589 tisíc litrů solanky a více než 5 tis. tun 
inertu. Denní náklady na intenzivní zimní údržbu krajských komunikací se 
pohybují za hranicí 4 mil. korun,“ uvedl ředitel Krajské správy a údržby 
silnic Vysočiny Jan Míka.

Doporučení občanům, samosprávám obcí, fi rmám i řidičům:
– maximální opatrnost při pohybu v lesních porostech a parcích,
– pravidelné kontroly zatížení střech sněhem, popř. odstranění sněhu 

ze střech tak, aby se předešlo jejich statickému poškození či zřícení 
(v případě obcí jde především o přísné kontroly střech veřejných budov, 
sportovišť a kulturních zařízení),

– dle potřeby postup odklizení sněhu ze střech doporučujeme konzultovat 
se statikem. Na webových stránkách kraje jsou uvedeny subjekty, které 
se zabývají prácemi ve výškách http://www.krvysocina.cz/vismo5/
dokumenty2.asp?id_org=450008&id=1220859&p1=26738,

– obcím či majitelům objektů se doporučuje označit viditelně místa 
(chodníky), kde hrozí pád sněhu ze střech,

 – maximální opatrnost a ohleduplnost při průjezdu po komunikacích 
v kraji Vysočině vč. dálnice D1,

– pro bezpečné cestování na Vysočině se doporučuje dodržovat níže 
připravené desatero.

Desatero pro řidiče pro zimní cesty Vysočinou
 1. V zimním období udržuji vždy dostatečnou zásobu pohonných hmot 

v nádrži svého vozu, abych si v případě uvíznutí v kalamitě mohl 
topit. V autě vozím teplý oděv (kabát, silný svetr) pro sebe i spolu-
cestující, případně deku. 

 2. Na cesty si s sebou beru přiměřený obnos peněz v hotovosti pro případ 
potřeby na nákup pohonných hmot, nápojů, potravin apod.

 3. Ve vozidle mám k dispozici výkonnou, plně funkční svítilnu s při-
praveným zdrojem elektrické energie. 

 4. Po celou zimu s sebou vozím „zimní výbavu“ – zkrácenou lopatu nebo 
hrablo na sníh, sněhové řetězy odpovídajícího rozměru, pro jejich 
montáž ve vlhkém a chladném prostředí vhodné prstové rukavice, 
propojovací startovací kabely. Mohu s sebou vozit i 3 až 5 litrů písku, 
např. v plastovém obalu od nemrznoucí směsi do ostřikovačů. Sně-
hové řetězy jsem se naučil nasazovat ještě před zimou, jejich montáž 
jsem si předem dostatečně nacvičil. Zvládnu to již bez nutnosti číst 
návod k použití a přemýšlet o způsobu a postupu montáže. 

 5. Před delšími cestami a zejména před všemi případy plánovaného 
užití dálnice sleduji předpověď počasí. V případě velmi nepříznivé 
předpovědi raději upravím své plány tak, abych sebe či spolucestující 
nevystavoval zbytečnému riziku. 

 6. Na delší cestu a na všechny cesty po dálnici připravuji a beru s se-
bou léky, které pravidelně užívám nebo které užívá někdo z mých 
spolucestujících, dále provozuschopný a nabitý mobilní telefon, 
nápoje příp. i potraviny. Mám ve voze cestovní autonabíječku pro 
můj mobilní telefon. 

 7. V případě nepříznivé předpovědi počasí nepodnikám cesty s malými 
dětmi a odložím cestu také v případě, že by případné dlouhodobější 
uvíznutí v kalamitě mohlo být rizikové z hlediska zdravotního stavu 
kteréhokoliv z cestujících (např. při onemocnění cukrovkou apod.). 

 8. Po celé zimní období používám zimní pneumatiky s dostatečně 
hlubokým vzorkem. Dbám o technický stav vozidla. Zejména věnuji 
pozornost stavu akumulátoru, jsem si vědom, že v zimním období 
je pro moje vozidlo jeho spolehlivá funkce a dostatečná kapacita 
velmi důležitá. Po celé zimní období udržuji také dostatečnou zásobu 
nemrznoucí náplně ostřikovačů. 

 9. Při cestě v nepříznivém počasí mám zapnuté autorádio a poslouchám 
stanici, která podává pravidelné informace o dopravní situaci na 
komunikacích. 

10. Pokud uvíznu v kalamitě, vynasnažím se zachovat na komunikaci 
prostor pro průjezd vozidel záchranných složek (u dálnice a jiných 
komunikací s více jízdními pruhy je to dokonce zákonná povinnost). 
Zachovávám klid, jsem trpělivý a spolupracuji dle potřeby a dle 
pokynů záchranných složek a správce komunikace. 

Jitka Svatošová, tisková mluvčí KrÚ kraje Vysočina



ŘÁDKY NA NEDĚLI

Číslo 2 13. ledna 2010 strana 4

O statečnosti, desateru a národní povaze
Mám za to, že se sluší i v tomto týdeníku připomenout odkaz Ivana 

Medka (13. 7. 1925 – 6. 1. 2010). Tady jsou tři citáty člověka, který je 
právem řazen mezi naše největší osobnosti:

„Vždycky jsem si myslel a myslím si pořád, že statečnost je základní 
mužskou, ale vlastně i ženskou ctností. Myslím si to, i když to slovo samot-
né mizí ze slovníku. Není samo. Stejně tak jsou na tom slova kázeň, po-
vinnost, čest, obětavost a ještě i jiná mnohá. Je to škoda a je to naše vina.“

„Civilizace v naší zemi stejně jako v celé Evropě vyrostla z křesťan-
sko-judaistických tradic. Jejich základem bylo a je Desatero, které lidem 
přinesl Mojžíš z hory Sinaj. Kdykoli jsme v našich dějinách dělali chyby, 
bylo to proto, že jsme toto Desatero nebyli schopni plnit. Neznám lepší 
text, podle kterého bychom se měli v budoucnosti řídit.“

„Nedávno jsme se u nás loučili s vojákem, pozdějším generálem. Bojo-
val v Anglii proti Hitlerovi a taky za nás. Po válce ho komunisté zavřeli 
do kriminálu, nebyl sám. Jeho kamarád s podobným osudem, také voják, 
později generál, o něm řekl, že bojoval vždycky za správnou věc. Nebylo 
takových mnoho a nestali se vzorem, byli takoví, kteří bojovali za špatnou 
věc. A většina? Máme-li vůbec nějakou národní povahu, pak je to asi 
čekání, jak to dopadne.“      Pavel Janošík (pavel.janosik@evangnet.cz)

Letošní Tříkrá-
lová sbírka v obci 
Dobrá Voda ne-
post rádala ro -
mantiku od za-
čátku až do kon-
ce. Uznejte sami, 
ráno po kolena ve 
sněhu od domu 
k domu a závěr!? 
Vhodná předloha 
i pro malíře Jose-
fa Ladu.

Děkujeme 
všem koledníkům 
a dobrovolníkům 
za jejich obětavou 
práci, dárcům za 
štědrost a ocho-
tu pomoci lidem 
v nouzi.

Za všechny 
zúčastněné

Milada
Špačková

Bývá zvykem, že na konci roku 
se každý ohlédne, jaký rok právě 
uplynul, co přinesl, a co člověk 
v tomto roce zažil. Hospodář hod-
notí, jak se rok vydařil na poli, 
podnikatel, jak se dařilo v obcho-
dech a já bych se chtěl spolu s vámi 
ohlédnout za tím, jak probíhal rok 
na Rudě. Ne všude se koná tolik akcí 
jako právě u nás.

První akcí v již loňském roce 
byl zájezd do vinného sklípku jako 
poděkování za předešlý rok 2008. 
Dále následovalo masopustní ve-
selí s průvodem masek obcí, kde 
nás navštívili přátelé z valašského 
Študlova s nádhernými maskami 

jako slon, pštros, žirafa, koza atd. 
Následující týden byl hasičský ples 
se solidní úrovní. V březnu se konal 
dětský karneval, jenž byl také vy-
dařený. Akce na Rudě pokračovaly 
téměř čtyřhodinovou besedou s pro-
fesionálním horolezcem Radkem 
Jarošem, který se toulá po osmiti-
sícovkách v Himálajích.

Další akcí, to abychom nezhubli, 
bylo ve stodole posezení s uzenými 
koleny. Při slavnosti čarodějnic 
jsme měli lampionový průvod se 
zastávkami u pomníků padlých 
v první světové válce.

V červnu přišla na řadu naše 
největší akce, Zlaté kolo Vysočiny 
(ZKV), kterého se zúčastnilo přes 
300 závodníků. Mezi nimi byli 
dva mistři světa – Josef Zimovčák, 
cyklista na vysokém kole, a Ivan 
Křivánek, který zvládl náročné 
kopce Českomoravské vrchoviny 
na drezíně. Celých 50 km se od-
strkoval nohama. ZKV je velice 
náročná akce na pořadatelství. Musí 
se zajistit regulovčíci na všechny 
křižovatky, obsadit občerstvovač-
ky, v cíli nakrmit vyčerpané, ale 
šťastné závodníky a doplnit jejich 
vypocené tekutiny.
Červencovou mega akcí byl třetí 

ročník Traktorfestu, což je výstava 
traktorů a jejich závody. Určena je 
pro všechny druhy, značky i stáří 
této zemědělské techniky. Za nád-
herného počasí se přišlo podívat asi 
3 500 diváků.

A jako každoročně, tak i letos, 
byl ve stodole Pivní výcvikový 
tábor. V žádném případě zde nejde 
jen o to, kdo vypije víc piv, ale 
především o pěkné posezení se 
soutěžemi a zábavou.

Drzost
některých
realitních
kanceláří

nezná mezí
Bohužel, stále se setkáváme s ne-

švary u některých realitních kance-
láří. Většinou jde o skrytou inzerci, 
kdy „realitní kancelář“ vystupuje 
jako soukromý zájemce. Také se 
objevuje inzerce typu „mladý pár 
hledá byt“, „RK nevolejte“, „platím 
hotově“ apod., zpravidla vždy jde 
o realitní kancelář. Tyto nesolidní 
realitní kanceláře si neuvědomují, 
že tím poškozují celý realitní trh 
a dobré jméno ostatních kanceláří. 
Dalším velkým problémem jsou 
skryté exkluzivní smlouvy, kdy 
smlouva na první pohled vypadá 
jako neexkluzivní – a makléř ji tak 
i prezentuje, a když pak chce klient 
od smlouvy odstoupit, zjistí, že ve 
smlouvě je smluvní pokuta a půl-
roční výpovědní lhůta. Nemalým 
problémem jsou realitní kanceláře, 
které tzv. „žijí z pokut“. Nedávno 
k nám do kanceláře přišla paní 
s prosbou o radu. Přes realitní kan-
celář, která ani nemá pobočku ve 
Velkém Meziříčí a schůzky se vždy 
uskutečňovaly v některé restauraci, 
si zamluvila byt a složila blokační 
zálohu ve výši 20 tis. Kč. Bohužel 
nastaly fi nanční problémy a paní si 
nemohla byt koupit. Byla si vědo-
ma, že jí blokační záloha propadne. 
Jaké bylo ale její zděšení, když jí za 
měsíc přišla faktura na 300 tis. Kč 
za nedodržení podmínek smlouvy. 
Toto je opravdu velká drzost a ne-
solidnost, ovšem ne výjimečná. Do-
poručujeme proto všem klientům 
obracet se pouze na solidní realitní 
kanceláře s dobrou pověstí a vždy 
si před podpisem jakékoli smlouvy 
vše přečíst a nechat vysvětlit. Každá 
zavedená kancelář vám ráda také 
zcela jistě poskytne právní servis 
v rámci svých standardních služeb.

Ivana Dočkalová

PŘÍSPĚVKY OD ČTENÁŘŮ VELKOMEZIŘÍČSKA

Ohlédnutí za uplynulým rokem v Rudě

Kdo se na Štědrý den vydal do Měřína, určitě neli-
toval. Konal se tam totiž na parkovišti u kostela živý 
betlém, a to hned ve dvou představeních – dopoledním 
a večerním. Že tato akce patří k těm oblíbeným a hojně 
navštěvovaným, dosvědčuje i fakt, že se letos konal 
již šestý ročník. Celé přestavení je dílem asi čtyřiceti 
herců – ale nejenom těch dospělých – malé-
mu Ježíškovi se letos přišli poklonit i malí 
andílci z řad dětí. Stejně jako každý rok, 
i letos měl náš betlém kývajícího černouška 
a novinkou byl zlý král Herodes.

Představení doprovázela živá kapela 
deseti hudebníků, která vznikla právě 
pro živý betlém v Měříně. Samozřejmě 
při představení nechyběla ani zvířátka – 
zhlédnout jste mohli například ovce, koně, 
psa, oslíka a dokonce lamu. Hojně navště-
vovaný byl také stánek s teplými nápoji – 
svařeným vínem či čajem a děti dostávaly 
od andílků něco sladkého na zub.

Někteří účastníci živého betléma za-
čali na př ípravě intenzivně pracovat 

už od září, tudíž nelze ani spočítat součet hodin 
strávených na př ípravách betlému. Na závěr je 
tedy nutností poděkovat všem těm, kteří se na pří-
pravách či samotném představení, které se stalo 
neodmyslitelnou součástí Štědrého dne v Měříně, 
nějakým způsobem podíleli. Děkujeme všem!     -mbř-

Největší živý betlém na Vysočině byl v Měříně

V obci pamatujeme i na naše 
nejmenší a pořádáme každoroční 
duatlon, který se skládá z jízdy 
na kole (malinkatí na tříkolkách) 
a z běhu okolo hřiště i přes pře-
kážky.

Předposlední srpnovou sobotu 
proběhla Karibská noc – odpoled-
ne pro děti v maskách a večer pro 
dospělé. Párty s míchanými nápoji 
byla jak v Karibiku.

A na úplném konci prázdnin 
přichází pouť. V pátek byla zorga-
nizována taneční zábava, v sobotu 
se za kulturním domem konala již 
tradiční velká grilovačka s hudbou. 
V neděli je každoročně sloužena 
mše svatá s poděkováním za úrodu 
a odpoledne na návsi vyhrává hudba 
a prodává se občerstvení.

V září proběhla další beseda. 
Tentokrát do naší obce zavítal ces-
tovatel a mořeplavec na mořském 
kajaku pan Chládek. Na podzim 
máme také bramborobraní, tedy 
společné posezení a chlubení se 
s tím, co kdo umí připravit dobrého 
z brambor.

Za připomenutí stojí i výkon 
s Rudou spjatého týmu Becaro, kte-
rý se zúčastnil koulení dřevěného 
kola z Lednice do Brna (69 km), 
kde se naši borci umístili na úžas-
ném druhém místě z 30 tříčlenných 
družstev.

Jak se rok chýlí ke konci, ubývá 
sice akcí, ale je tu ještě Halloween, 
kde si děti společně s rodiči nachys-
tají před dům vyřezané a osvětlené 
dýně a při zhasnutém veřejném 
osvětlení je to nádhera vidět taková 
strašidla. Především děti si průvod 
užívají.

Na zahájení adventu bylo v kul-

Českobratrská církev evangelická
● 14. 1.: 18 hodin – biblická hodina 
● 15. 1.: 18 hodin – biblická hodina (Křižanov)
● 17. 1.:  9 hodin – bohoslužby, 14 hodin – biblická hodina (Jabloňov), 
 16 hodin – biblická hodina (Jestřabí)
● 19. 1.: 17 hodin – biblická hodina (Hrbov)
● není-li uvedeno jinak, konají se setkání v Husově domě (U Světlé 24)  -pj-

Pořad bohoslužeb v kostele sv. Mikuláše nebyl redakci v době 
uzávěrky k dispozici.                                      -red-

Netopýři, žáby, 
hadi a jiná havěť

…tak se jmenuje výstava fotogra-
fi í přírody Mgr. Vlastislava Káni 
instalovaná nyní v sále městské 
knihovny. Péčí SEV Ostrůvek, 
městské knihovny a autora samého 
se za přispění ministerstva životního 
prostředí podařilo vytisknout a shro-
máždit průřez pěti lety cest po naší 
a rumunské přírodě, cest za zvířaty, 
jež většina spořádaných občanů po-
važuje prostě za havěť. Jen málokdo 
ví, jak krásní mohou být netopýři 
v jeskyních a na půdách domů, jak 
elegantní dovede být lovící užovka 
a jak fascinující jsou takové docela 
obyčejné žáby… Trpělivost, čas 
a nadšení však často nestačí, je třeba 
dobře znát život fotografovaných 
tvorů, vědět o nich víc, mnohem víc, 
než běžný člověk byť jen tuší. Proto 
je autorem přírodovědec a chirop-
terolog, ne jen nadšený pozorovatel 
a dokumentátor velké epopeje té 
naší zdánlivě malé přírody, ale i pe-
dagog, jenž do přírody a k jejímu 
poznávání přivedl řadu mladých 
lidí. Snad i tato výstava bude pro ně 
inspirací a pozvánkou k poznávání 
toho, co možná již brzy budou znát 
jen z blednoucích fotografi í a pobli-
kávajících monitorů. 

Výstavu můžete navštívit až 
do 19. ledna 2010 v provozních 
hodinách knihovny a těšíme se na 
shledání při malé dernisáži, která 
proběhne 19. 1. od 17 h v prostorách 
knihovny.                SEV Ostrůvek,

Městská knihovna a autor

Gurmánské 
speciality 

na Hotelové škole
Součástí vzdělávání studentů Ho-

telové školy Světlá je vedle výuky 
a povinné praxe také pestrá nabídka 
odborných kurzů, ve kterých mají 
žáci možnost rozvíjet své praktické 
gastronomické dovednosti. Tradič-
ně nabízíme barmanský kurz, kurz 
studené kuchyně a sommeliérský 
kurz pro zájemce o víno. Nověji 
mají žáci možnost naučit se vyřezá-
vat ovoce a zeleninu (odborně zvá-
no carving), vytvářet čokoládové 
pralinky a cukrářské ozdoby a také 
se stát odborníkem na kávu čili 
baristou. Každý z kurzů má přesně 
stanovenou náplň, výuka probíhá 
skupinově pod vedením specialisty 
pro daný obor. Během několika dnů 
intenzivní práce získají účastníci 
zkušenosti se zpracováním tradič-
ních i speciálních surovin a poznají 
nové potravinářské technologie. Při 
práci mohou uplatnit a rozvíjet svou 
fantazii a tvořivost. Po závěrečné 
zkoušce absolventi získají osvěd-
čení, které rozšiřuje uplatnění na 
trhu práce. Před Vánocemi se konal 
čtyřdenní kurz studené kuchyně 
a pro velký zájem studentů ho 
budeme koncem ledna opakovat. 
Úroveň gastronomických doved-
ností našich žáků, jejich odbornost 
a vynalézavost můžete posoudit 
sami na tradiční výstavě Gastro-
den. Letošní 33. ročník plánujeme 
na 12. května. Už teď jste srdečně 
zváni!   MVDr. Růžena Marková

turním domě Karaoke show, kde 
jsme si zazpívali a pobavili se. 
Během roku se na Rudě pořádaly 
i dobře zajištěné rockové zábavy 
s velkou návštěvností. Především 
hrála kapela Accort.

Poslední akcí v roce 2009 byl 
vánoční turnaj ve stolním tenise.

Ke všem bych chtěl ještě přidat 
úspěchy mladých hasičů a doros-
tenců. Už 7 let funguje v naší obci 
kolektiv mladých hasičů, kteří 
v posledních letech obsazují přední 
příčky v okresních i krajských sou-
těžích. Naši nejmladší hasiči v loň-
ském roce na okresním kole hry 
Plamen vybojovali 3. místo, starší 
žáci získali 5. místo, dorostencům 
a dorostenkám se podařil double, 
kdy vyhráli dvě dorostenecké kate-
gorie v okresním kole, a poté naši 
hasiči postoupili do krajského kola, 
kde skončili shodně na 3. místě.

V obci jsme v roce 2009 také do-
končili rekonstrukci autobusových 
zastávek. Přestavěli „tancák“ na 
návsi, kde si často hrají malé i větší 
děti, většinou pod dozorem mami-
nek. Největší stavební akce začala 
až na pokraji zimy, kdy se začaly 
pokládat inženýrské sítě v lokalitě 
Dvořiště. Tam by v následujících 
letech mělo vzniknout několik 
rodinných domů.

To je asi vše, co se v naší obci 
dělo, prostě nečekáme, až nás při-
jdou pobavit umělci, ale zábavu si 
převážně připravujeme sami.

Jediné, co se u nás v současné 
době nedaří, jsou miminka, po tři 
roky každý rok pouze jedno, a to je 
na Rudě asi 18 mládenců.

Jaromír Křehlík



sklepený, polořadový dům, CP 
– 499 m2, ZP, 311 m2. Nové plyn. 
topení a el. Cena 1.990.000 Kč. Tel.: 
775 214 919.
■ Prodám garáž ve Velkém Me-
ziř íčí, na Fajtově kopci. Cena 
dohodou. Tel.: 608 223 951 po 14. 
hodině.
■ Prodám zahradu na „Palčá-
kách“ o výměře 522 m2. Cena 
dohodou. Tel.: 603 280 503.

Pronájem
■ Pronajmu na delší období byt 
3+1 ve VM – Bezděkov, vlastní ply-
nové vytápění. Tel.: 774 836 208.
■ Pronajmu garáž na ul. Bezručo-
va. Tel.: 604 327 528, 605 371 350.
■ Pronajmu byt 3+1 ve Velkém 
Meziříčí, částečně zařízený, 1. 
patro, velmi pěkný, možno ihned. 
Tel.: 732 183 331.
■ Dlouhodobě pronajmu byt 3+1, 
ul. Mírová. Tel.: 604 305 220.
■ Dlouhodobě pronajmu 2+kk 
v Čechových sadech, zařízený, 
volný ihned. Pouze solidní jednání. 
Tel.: 774 669 380, 777 149 040 – 
pouze SMS.
■ Pronajmu byt 3kk 1. kategorie 
ve VM, ul. Sluneční, dlouhodobě. 
Tel. po 16. hodině 776 689 095.
■ Pronajmu byt 3+1 ve Velkém 
Meziříčí. Tel.: 602 661 053.
■ Pronajmu byt 3+1 na Družstev-
ní ulici 1347 ve Velkém Meziříčí 
s garáží. Byt se nachází v domě 
v příjemném prostředí s okrasnou 
zahradou. Cena dohodou. Tel.: 
721 223 709.
Různé

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

■ Doučím profesionálně 
Mat, Fyz a základy AJ, NJ 
a RJ, úrovně II. st. ZŠ. Připra-
vím k PZ na SŠ (Mat). Tel.: 
774 621 703.

■ Hledám spolucestujícího na 
denní dojíždění do Brna. Čas od-
jezdu a příjezdu dle domluvy. Tel.: 
732 781 732.

■ Nabízím úklid sněhu ze 
zátěžových střech včetně ná-
mrazy. Tel.: 722 604 686.

■ Nabízím opravu a pří-
pravu zahradní sekačky na 
novou sezonu, opravu a servis 
menších 2 a 4 taktních spa-
lovacích motorů do výkonu 
20 kW. Tel.: 604 242 046.

■ Hledám někoho, kdo jezdí 
denně do zaměstnání do Tře-
bíče. Ozvěte se prosím na tel.: 
605 424 687.

cena 19.000 Kč. Tel.: 608 034 567.
■ Akvárium, 160 l, i s osvětlením. 
Cena 500 Kč. Tel.: 728 146 935.
■ Třísky na zátop do krbu. Lev-
ně. Tel.: 603 592 552.
■ Štěňata bernských salašnic-
kých psů, bez PP, odběr pů l-
ka ledna. Cena dohodou. Tel.: 
607 569 379.
■ Elektrický skútr pro invalidu. 
Cena dohodou. Tel.: 566 522 517.
■  Na Škodu Fel ici i veškeré 
díly z rozebraného auta. Tel.: 
608 034 567.
■ Štěně westíka – fenku bez PP, lev-
ně. Odběr ihned. Tel.: 721 382 479.
■ Dámský černý perziánový ko-
žich, vel. 48–50; menší pomníček 
s podstavcem do 1.000 Kč; dřevě-
nou závěsnou prosklenou poličku, 
délka 110, výška 30 cm za 250 Kč. 
Tel.: 602 836 262.
■ Štěňata jorkšírských teriérů. 
Dva kluci a jedna holka. Rodiče 
3 kg bez PP. Odběr druhá polovina 
ledna. Odčervená, očkovaná. Tel.: 
608 886 296.
■ Jehňata, stáří 2 měsíce. Tel.: 
608 108 322.
■ Palivové dřevo 500 Kč/prm. 
Tel.: 737 748 776.
■ Dubové fošny, síla 50 mm, 10 m3, 
cena dohodou. Tel.: 605 125 451.
■ ČZ 175, typ 477/1, r. v. 1971 + 
náhr. motor, pneu. Cena dohodou. 
Tel.: 732 160 903.
■ Vypreparované káně na dřevě-
ném samorostu, rozpětí křídel 1 m. 
Levně. Tel.: 776 708 479.
■ Letní pneu. 165/65 14R, 5 ks, na 
discích, všechny za 2.000 Kč. Auto-
baterii 12 V, 55 Ah, nová, 1.300 Kč. 
Volat po 17. hodině. Tel.: 737 559 156.
■ Prase, váha 180 – 200 kg, cena 
za 1 kg živé váhy 34 Kč. Tel.: 
739 619 677.
■ Mrazák pultový 250 l, zesílená 
izolace, ekonomický provoz, velmi 
zachovalý. Cena 2.000 Kč. Tel.: 
608 980 834.
Koupím
■ Spodní frézku a dlabačku. Tel.: 
733 502 674.
Nemovitosti
■ Prodám RD 4+1 v Křižanově, 
bez zahrady, studna, plyn, kou-
pelna, 2× WC, možno k bydlení 
i podnikání, hypotéka možná, cena 
599.000 Kč. Tel.: 777 587 965.

■ Prodám RD 3+1 v Kozlově ve 
VM, 1 276 m2, cena 1,2 mil. Kč. 
Tel.: 777 587 965.
■ Prodám cihlový byt 2+1 ve Vel. 
Meziříčí. Osobní vlastnictví, jižní 
strana, nová kuchyň. linka. Tel.: 
721 115 741.
■ Prodám byt 2+1 ve Velké Bíteši. 
Celková plocha je 48 m2, nová ku-
chyň. linka, plastová okna, sklepní 
koje, balkon. Cena 1.010.000 Kč. 
Tel.: 775 214 919.
■ Prodám rodinný dům s dvěma 
bytovými jednotkami ve Velkém 
Meziříčí. Je to cihlový, část. pod-
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oceňování nemovitostí, projekty staveb, energetické výpočty

Ing. Z. Ambrož – autorizovaný inženýr, soudní znalec, energetický expert
Velké Meziříčí, Nad Gymnáziem 40 – tel. 737 558 779 (566 522 309)

Základní i pokračovací kurzy 
snižování nadváhy STOB, od 
26. 1. 2010 ve Velkém Meziříčí.
Bližší info 605 010 666,
e-mail: ekstob@seznam.cz

PRO DÁM • KOUPÍM • VYMÌNÍM

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

JAZYKOVÉ KURZY
angličtina, němčina

ruština a francouzština
Od února 2010 otevíráme 3měsíční kurzy pro začátečníky i pokročilé.

V jednom kurzu max. 6 účastníků.
PŘÍJEM předběžných přihlášek do 31. ledna 2010

na e-mailové adrese: eco-prochazkova@seznam.cz
V přihlášce prosím uveďte: jméno + příjmení, název kurzu

(začátečníci, pokročilí) a telefonní kontakt.
Kontakt:Kontakt: p. Procházková, Mlýnská 1185/6, Velké Meziříčí tel.: +420 602 325 108

Rychle a dobře
vám prodáme za hotové váš
DŮM, CHALUPU či BYT.
Volejte 777 587 965. Pokud 
neprodáme – nic neplatíte!!!

Energetická certifi kace budov

– certifi kovaný soudní znalec pro oceňování nemovitostí
– autorizovaný inženýr projektant a energetický expert

oznamuje, že
kromě vypracovávání znaleckých posudků o ceně nemovitosti, 
vypracovávání projektů v oboru technika prostředí staveb 
atd., je oprávněn provádět též odborná posouzení staveb 
v rámci programu Zelená úsporám a vypracovávat průkazy 
energetické náročnosti budov PENB dle směrnic MŽP a zák. 
406/2000 Sb. v platném znění. Tel. 737 558 779 (566 522 309)

Nepůjde el. proud
Dne 14., 20. a 21. 1. od 7.30 do 14.30 hodin ve VM, ul. Nová, Karlov od 
křiž. s Františkovem po křiž. K Buči;
dne 13. a 18. 1. od 7.30 do 14.30 hodin ve VM, ul. Karlov od křiž. 
s K Buči po č. p. 984, Renault Malce (vyjma bytovek Karlov 1673, 1674, 
Dřevostylu, Dvořák-Trucks).                                                            -e.on-

Zubní pohotovost
16. 1. MUDr. Zdeňka Bajerová, Vratislavovo nám. 12, Nové Město
 na Mor., tel.: 566 616 901
17. 1. MUDr. Zdeňka Ouředníčková, Masarykovo nám. 6, Velká Bíteš, 
 tel.: 566 531 645
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: http://www. nnm. cz

● Dárek pro inzerenty: ke každé objednávce inzerce jedno 
vydání zdarma
Pro nové i stávající inzerenty připravila redakce nabídku. K uza-
vřené objednávce vám přidáme jedno opakování inzerátu 
zdarma. To platí jak pro fi remní, tak i pro soukromou inzerci 
během ledna 2010. 

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

● PR rozhovor – zaplatíte méně, sdělíte více
Rádi byste sdělili veřejnosti novinky z vaší fi rmy – například nový 
výrobek, zavedení nové výroby či rozšíření té stávající a podob-
ně? Nabízíme vám další možnost, jak se zviditelnit, a to i v době 
stávající fi nanční krize. Podařilo se vám udržet zaměstnanost 
na relativně dobré úrovni? Nebo jste třeba našli možnost, jak 
zamezit fi nančnímu či výrobnímu propadu? Formou rozhovoru 
se podělte o svoje zkušenosti, jak s krizí bojujete, zda úspěšně, 
či nikoliv.  
Za takovýto PR článek zaplatíte méně, než za inzerát, ale 
sdělíte více informací, a to včetně fotografi e. Padesát řádků 
ve Wordu, což je cca jedna stránka formátu A4, vás bude stát 
zhruba 2.250 Kč. 

● Vkládání vámi dodaného letáku
Do celého nákladu týdeníku Velkomeziříčsko stojí vkládání 
letáku 2.000 Kč.

Bližší informace získáte na tel. číslech 566 782 009 nebo 739 100 979 
od 8 do 15.30 hodin, e-mailu velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz 
nebo na webových stránkách www.velkomeziricsko.cz.

Prodám
■ Zimní pneu 4 ks, s plech. disky 
z Peugeota 307, 195/65 15R, jeté 
jednu zimu. Rozteč 4×108, cena 
1.250 Kč/ks. Tel.: 605 814 491.
■ Dětské lyžařské přilby Uvex 
(vel. 53–54), starší dámské horské 

kolo, motorovou pilu Stihl, málo 
využívanou. Tel.: 736 240 216.
■ Škodu Felicii 1.3, barva modrá, 
STK 9/2010, dělenou zadní sedač-
ku, mlhovky, rádio, slušný stav, 
cena 19.000 Kč. Tel.: 608 034 567.
■ Škodu Felicii, modrá barva, 
STK 11/2010, mlhovky, děl. zadní 
sedačku, bez koroze, zimní pneu, 

Vlastivědná a genealogická společnost
Občanské sdružení při Jupiter clubu Velké Meziříčí

Plán přednášek na I. pololetí r. 2010
Den: úterý ve 14.30 hodin Místo: JC, vestibul kina

Datum P/B/V Předmět přednášky – besedy Kdo přednáší
19. 1. přednáška Nové objevy v Tasově prof. Josef Unger, CSc.
26. 1. přednáška Život a dílo Františky Stránecké Jiří Severa
 2. 2. přednáška Svatojakubská cesta (fi lm, poslední část) Jiří Michlíček
 9. 2. přednáška  Alpy a Italské Dolomity Mgr. Tomáš Holzner
16. 2. přednáška Jasenice Libor Smejkal
23.2. přednáška Přezimující ptactvo Mgr. Oldřich Hnízdil
 2. 3. přednáška Aktuální otázky zemědělské problematiky v EU Ing. Jan Veleba
16. 3. přednáška Borské minerály prof. Staněk
23. 3. přednáška Hledáme své předky Vladimír Makovský
30. 3. přednáška Kanada Libor Smejkal
 6. 4.  přednáška Historie sportu ve Velkém Meziříčí Petr Zezula
13. 4. přednáška Hamburk – největší říční přístav světa Jan Prchal
20. 4.  přednáška  Z historie obce PUCOV Josef Pěnčík
 4. 5. přednáška Odboj ve vzpomínkách hajného Josefa Pavlase Makovský, Křeček
18. 5.  přednáška Cestovatelské zážitky prof. Josef Fiala

 8. 6. přednáška
 50. výročí Technických služeb

  města Velké Meziříčí Věruš Pavliš

15. 6.  přednáška Gustav Pfl egl Moravský JUDr. Jaromír Karmazín
22. 6. přednáška Spisovatelé Vysočiny Ing. Hynek Jurman

velikosti 43 mvelikosti 43 m22, 45 m, 45 m22,  69 m,  69 m22, 96 m, 96 m22, 96 m, 96 m22 a 114 m a 114 m22,,
ke každému bytu dvojgaráž.ke každému bytu dvojgaráž.

Byty přímo od majitele bez provize!Byty přímo od majitele bez provize!
Volejte 777 790 495,Volejte 777 790 495,

pouze 6 bytů
pouze 6 bytů

Radnická 6, Velké Meziříčí

přijme
vrchního číšníka/servírku
nástup možný ihned
Požadujeme: vzdělání v oboru, samostatnost,
 spolehlivost, bezúhonnost
Nabízíme: práci v mladém kolektivu, fi xní
 základ, odměny

Bližší informace
na tel.: 566 520 900,
777 567 102

Maria Podstatzká Lichtenstein 
Velkostatek, Zámecké schody 
1200/4, 594 01 Velké Meziříčí

přijme

zedníka
do stavební údržby.

Přihlášky včetně životopisu 
podávejte písemně na výše 

uvedenou adresu do 5. 2. 2010.
Nástup možný ihned.

Jedno vydání soukromého řádko-
vého inzerátu do rubriky »Prodám 
– koupím – vyměním« je za cenu 
25 Kč, s rámečkem 35 Kč, s fotogra-
fi í 45 Kč. K inzerátům pod značkou 
je navíc připočítán manipulační 
poplatek 20 Kč. Do rubriky daruji 
bereme inzeráty zdarma. 
Příspěvky do rubrik »Blahopřání – 
vzpomínka – poděkování« jsou za 
cenu 100 Kč bez fotografi e a 150 Kč 
s fotografi í.                       -red-
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Poděkování
Dětské středisko Březejc srdečně děkuje všem, kteří splnili Vánoční 
přání našim klientům pod štědrovečerním stromečkem. Zvláštní 
poděkování patří paní Marii a panu Janu Podstatzkých, představi-
telům města Velké Meziříčí, zastoupeným starostou ing. Františkem 
Bradáčem a místostarostou Josefem Komínkem, kteří byli přítomni 
upřímné radosti obdarovaných. Za možnost realizace uvedené 
akce patří rovněž velké díky celému kulturnímu oddělení Jupiter 
club, s. r. o., Velké Meziříčí.                                           DS Březejc

Vzpomínka na naše přespolní
Mé vyprávění snad sem tam něco 

připomene mezříčským spolužákům 
a kamarádům. Na ně jsem při svém 
vzpomínání myslel především. Ale 
nedá mi nevěnovat vzpomínku i na-
šim přespolním, jakožto určité čeledi 
študáků, která se dále dělila na tyto 
podčeledi: vlakaře, cyklisty, pěší 
a žijící, resp. přezimující na privá-
tech. V našem případě podčeleď vla-
kařů reprezentovali Karel Pavlíček 
a Lída Suchánková, oba z Budišova. 
Věřím, že i na ně se vztahuje to, 
co jsem opsal z vlakařských vzpo-
mínek jedné o něco starší student-
ky, dojíždějící tehdy z Rudíkova. 

„Do Velkého Meziříčí nás tehdy 
jezdilo hodně. Byli jsme velkou vla-
kařskou rodinou. Někteří jezdili do 
gymnázia, jiní do měšťanky, děvčata 
do Světlé. Náš vláček tahala parní 
lokomotiva, vesele pískávala, jako 
by nás svolávala. Byla nás vždy 
velká spousta, když jsme se vyřítili 
na velkomeziříčské nádraží. Pak 
jsme všichni společně šlapávali 
silnicí k Čechovým sadům, strmou 
pěšinkou dolů přes sad, dole kolem 
vily pana továrníka, přes most a pak 
už ulicí kolem měšťanky k našemu 
gymplu. Jak jsme byli bezstarostní, 
mívali jsme vždy velkou radost 
z toho, když měl vláček zpoždění 
a my jsem pak mohli přijít do školy 
pozdě a mohli se omlouvat. Zažila 
jsem ještě doby, kdy jsme měli pro 
sebe celý vagon s tabulí „Školní 
mládež“. Cesta ráno bývala klid-
nější, buď jsme bývali ještě ospalí 
nebo nás uzemňovaly školní sta-
rosti. Odpoledne už bývala nálada 
veselejší, jezdili jsme domů, a to 
bylo výborné. Často jsem záviděla 
městským, byli ze školy spíš doma 
a měli víc času pro sebe a své zájmy. 

Jak jsem objevoval Mezříč
(12. díl)

Výdaje – (v tis. Kč):
Závazný ukazatel
 Text dotace,  částka § § dle rozp. 
  příspěvky v tis. Kč skladby
Ozdravování hospodářských zvířat  212,0 1014
Pěstební činnost – lesy  595,0 1031
Správa v lesním hospodářství  50,0 1036
Celospolečenská funkce lesu  10,0 1037
Vnitřní obchod, služby, cest. ruch – IC  703,0 2141
Silnice  3.244,3 2212
Provoz veřejné silniční dopravy  1.385,0 2221
 – z toho: dotace na dopr. obslužnost 405,0
dotace na provoz MHD 980,0
Bezpečnost silničního provozu  40,0 2223
Ostatní záležitosti v SD  420,0 2229
Pitná voda  2.800,0 2310
 – z toho: příspěvek Svazu VaK 1.200,0
 – přísp. SVaK – vod. Bezděkov 500,0
 – přísp. SVaK – vod. Vrchovecká 840,0
 – přísp. SVaK – proj. voda+kanal. 250,0
 
Odvádění a čistění odpad. vod  6.582,0 2321
z toho: přísp. Svak – kan. Nádraž.,Třebíč. 2.500,0
přísp. SVaK – kan. Kostel., Novosady 700,0
přísp. SVaK – kan. Na Výsluní – PD 70,0
přísp. SVaK – kan. Bezděkov 1.000,0
přísp. SVaK – inženýrská čin. ČOV 1.265,0
přísp. SVaK – proj. voda+kanal. 250,0
Prevence znečišťování vody  20,0 2322
Úpravy drobných vodních toků  2.345,0 2333
Ost. záležitosti vody v zem. krajině  0,0 2349
Předškolní zařízení  4.230,0 3111
 – z toho: příspěvek MŠ Vel. Meziříčí 3.230,0
Základní školy  13.019,3 3113
 – z toho: přísp. na provoz ZŠ Sokolov. 3.500,0
 přísp. na provoz ZŠ Oslavická 2.700,0
 přísp. na provoz ZŠ Školní 2.600,0
 přísp. na provoz ZŠ Mostiště 1.350,0
 přísp. na provoz ZŠ Lhotky 550,0
Školní stravování:  142,0 3141
Základní umělecké školy  0,0 3231
Činnosti knihovnické  2.813,0 3314
 – z toho: příspěvek na provoz knihovny 2.600,0
Činnost muzeí a galerií: z toho  2.900,0 3315
 – příspěvek na provoz Muzea:  2.900,0
Vydavatelská činnost  0,0 3316
Ostatní záležitosti kultury:  200,0 3319
Concentus Moraviae – dotace 37,0
(Mezinár. centrum slovan. hudby Brno, Vápenka 14, IČO: 26235064)
Zachování a obnova kulturních památek  1.500,0 3322
 – povinný podíl města formou dotace
Pořízení, zach. a obnova kultur. památek  0,0 3326
Rozhlas a televize  220,0 3341
Zájmová činnost v kultuře  3.610,0 3392
 – z toho: dotace na činnosti JC 3.500,0
(Jupiter club, Náměstí 17, IČO: 46967036)

Rozpočet hospodaření města Velké Meziříčí pro rok 2010
(Pokračování ze strany 2.)

Jupiter club, s. r. o., opět pořádá ve spolupráci s Hankou Cejpkovou

keramický kurz.
Seznámení se s různými technika-
mi modelování a výrobou dekora-
tivní a užitkové keramiky, práce na 
hrnčířském kruhu. 
Od čtvrtka 11. 2. 2010 do začátku 
června 2010 (vždy ve čtvrtek), 
možnost účasti rodič + dítě od 4 
let. Bližší informace na progra-
movém oddělení Jupiter clubu, 
tel. 566 782 004, 566 782 005, 5
66 782 006.                     -prog-

SDH Netín
vás srdečně zve na

Ost. záležitosti kultury, církví a SP  535,0 3399
Péče o sportovní zařízení  1.022,0 3412
Ostatní tělovýchovná činnost  3.001,0 3419
Využití volného času dětí a mládeže  520,0 3421
z toho: příspěvek na provoz DDM 520,0
Ostatní zájm. činnost a rekreace  357,0 3429
Zdravotnická záchranná služba  0,0 3533
Ost. spec. zdravot. programy – Zdravé město 
(grantový program)  80,0 3549
Bytové hospodářství  500,0 3612
Ostatní programy rozvoje bydlení  0,0 3619
Veřejné osvětlení  2.933,0 3631
Pohřebnictví  1.409,0 3632
Komunál. služby a územní rozvoj j. n.  5.116,0 3639
z toho: přísp. růz. svazům vč. mikroreg. 370,0
Sběr a svoz komunálních odpadů  7.450,0 3722
Využ. a zneškod. komunál. odpadů  1.200,0 3725
Prevence vzniku odpadů  2.195,0 3727
Ostatní nakládání s odpady  160,0 3729
Monitoring půdy a podz. vody  20,0 3733
Chráněné části přírody  10,0 3742
Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň  5.334,0 3745
Ekologická výchova a osvěta  20,0 3792
Ost. ekologické záležitosti  10,0 3799
Dávky sociální pomoci   Pol. 5410
Ost. soc. péče a pomoc dětem a ml.  361,0 4329
z toho: dotace pro Centrum pro rod. s d. 250,0
dotace – prog. primár. prevence 96,0
Domovy pro matky s dětmi  30,0 4333
Domov pro matky (otce) Ječmínek ZR 30,0  
Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi  40,0 4341
Pečovatelská služba  3.610,0 4351
z toho: příspěvek na provoz DPS 3.200,0
osob. asistence (při stac. NESA) 410,0
Denní stacionář NESA  730,0 § 4356
z toho: – dotace Diecézní charita Brno
Třída kpt. Jaroše 1928/9 Brno-Černá Pole
IČ: 44990260  730,0
Ost. zál. soc. věcí a politiky zaměstnan.  45,0 4399
Ochrana obyvatelstva  115,0 5212
Bezpečnost a veřejný pořádek  2.714,0 5311
Ostat.zálež.bezpečnosti, veř. pořádku  159,0 
Požární ochrana  1.456,0 5512
Zastupitelstva obcí  2.033,0 6112
Činnost místní správy  49.797,4 6171
Obec. příjmy a výdaje z fi nanč. operací  150,0 6310
Pojištění funkčně nespecifi kované  1.000,0 6320
Ostatní fi nanční operace  200,0 6399
Ost. činnosti jinde nezařazené  14.083,6 6409
 – z toho rezerva neúčelová  9.983,6
Celkem  38.533,0 155.436,6

Rozdíl příjmů a výdajů: přebytek + 4.875,0
Tř. 8 – Financování celkem – 4.875,0
Zpracovala: Květuše Žáková, pracovnice odboru fi nančního, ing. Pavla 
Pólová, vedoucí odboru fi nančního

My vlakaři jsme na tom byli hůř. Na 
odjezd vlaku jsme čekávali ve škole, 
a to ve vlakařské třídě. Z aktovek 
se povytahovala hubená svačina, 
nebyly obědy, nemohli jsem si jít 
koupit něco dobrého, předně jsme 
na to neměli peníze a ani toho ne-
bylo, vše bylo na lístky. Ale nám to 
tehdy nevadilo. Na nádraží se chodí-
valo městem a pak uličkou, která se 
šplhala strmě do kopce k nádraží.“ 
Tolik naše starší kolegyně. 

Na vlakaře z naší třídy mi zůsta-
ly přinejmenším dvě vzpomínky. 
První, jak za zimního rána, něco po 
osmé, celí zasněžení, tváře vyštípa-
né do červena od zimy, vcházejí do 
třídy. Druhá, jak po skončení vyu-
čování, ve vyprazdňující se třídě, se 
Lída s rozkoší uvelebuje na krytu 
chladnoucího ústředního topení.

Jinak – pokusil jsem se zhruba 
vypočítat (snad správně, pane pro-
fesore Honzo?!) počet kilometrů, 
který naši vlakaři cestováním do 
gymplu urazili. Odhadem jsem 
odpočítal prázdniny, Vánoce, uhel-
né prázdniny a nakonec ty měsíce 
koncem války, kdy gymnázium 
zabrali pro německý lazaret. Jest-
liže potom Karel a Lída cestovali 
ročně v průměru dvě stě dní a den-
ně dvakrát asi patnáct kilometrů, 
mohlo by to být celkově 30 km krát 
200 dní krát 8 roků – dohromady 
48 000 km, čili jednou okolo rov-
níku plus ještě 10 000 km do ves-
míru. Takže, klobouk dolů, vážení. 

Ale co náš cyklista Jarek Sojka? – 
Jestliže absolvoval za 200 dní ročně, 
krát 8 let, dohromady 1 600krát trasu 

Kochánov – Velké Meziříčí a zpět, 
odhadem 15 km denně, dospěl jsem 
k číslu 24 000 km, čili polovině 
z čísla vlakařů, ale vlastnonožně, 
v každé roční době za každého po-
časí. Na to už je ten klobouk málo. 

Nevím, jak to bylo s Vojtou Ko-
šábkem z Osového. Ale jestli dochá-
zel denně, tak potom zase počet dní, 
krát denní kilometry, krát roky – 
a potom je už jasné, od čeho má Voj-
ta tak vypracovaná lýtka a vůbec 
dodnes záviděníhodnou kondičku. 

Zůstává nenápadný Dušen Ba-
bánek, kdysi ze Zhoře Zálesní, 
v temných hvozdech, bokem od 
Devíti křížů. Ani tu nevím, jak to 
bylo s jeho docházením ke gymnazi-
ální studnici vědění. Ale na jednom 
z našich setkání se zmínil o tom, že 
na privátech, zřejmě u vdov živících 
se podnájemníky, to nebyl vždycky 
med. Znásobeno, podtrhnuto a se-
čteno: neměli jste to, naši přespolní, 
lehké, obětovali jste pro své studium 
podstatně víc než my, Mezříčáci. 
A tak nepohrdněte aspoň tímto 
opožděným, ale upřímným proje-
vem opravdu zaslouženého uznání. 

Mezříčské parky
To byly staré Čechovy sady, „Če-

cháky“, na úbočí nad středem města. 
Současně zkratka z Dolního města 
k nádraží, i pro naše vlakaře, i gym-
nazisty z Malé stránky a mládeže 
z Oslavice. V Čechákách se randilo 
a špehovaly se milenecké dvojice – 
jejich skutečným eldorádem však 
byl spíš lesík s hustými smrčky 
nad „Malcovou“ kapličkou (já vím, 
že to byla prý „Mácova“, ale když 
to takhle nikdo nikdy neřekl). Ru-
dolfův park byl od jara do podzimu 
dějištěm hlavně zápasů populární 
házené a tanečních zábav, v zimě 
frekventovaným kluzištěm. Do 
„Rudolfáku“ jsme často směřovali 
po nedělní mši v gymnaziální aule. 
Největší a nejhezčí byl zámecký 
park, po válce zpřístupněný, s vo-
lejbalovým hřištěm, s možností pro-
cházek i randění v každé roční době, 
s lavičkami, kde se dalo učit nebo si 
číst. Ne náhodou si tam zajdeme i při 
našich maturantských setkáních. 

Střípky z let 1938–1945…
…let dramatických a nezapome-

nutelných. Jejich události předzna-
menala v září 1937 smrt prvního 
prezidenta ČSR T. G. Masaryka 
a s ní vážné i uplakané tváře dospě-
lých okolo nás.           B Kvasnička

 (Pokračování příště.)

30. ledna 2010 od 20 hodin.
Hudba: M.E.Š
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Středa 13. v 18 hodin
ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE
Připravte si talíře.
Zataženo, občas trakaře je příběhem o zvláštním a pozoruhodném měs-
tě nazvaném Chewandswallow. V tomto městě se počasí mění třikrát 
denně – v době snídaně, oběda a večeře. Rozmary počasí jsou totiž vždy 
doprovázeny nadílkou jídla a nápojů. Když prší – z nebe padá ovocná 
šťáva, když sněží – k zemi se snáší bramborová kaše nebo špagety. Hlavní 
postavou příběhu je Flint Lockwood, mladý vynálezce, který sní o vy-
tvoření něčeho, co zlepší život všem lidem na světě. Animovaný rodinný 
fi lm, český dabing. Mládeži přístupný.
Vstupné: 70, 72 Kč 90 minut
Pátek 15., sobota 16. v 19.30 hodin
ZEMSKÝ RÁJ TO NAPOHLED
Mrazivá komedie o tom, jak se dalo žít v 70. letech a zároveň se ne-
nechat zmrazit. Dospívání bývá složité, zvlášť když se píše rok 1968, 
venku se prohánějí cizí tanky, doma se střídají tatínkové mnoha různých 
poloh. A maminka, navzdory své vnitřní síle, na všechno nestačí. Jak bylo 
v takových podmínkách možné prožít a přežít už tak náročná 70. léta? Jak 
šlo udržet si radost ze života, city pro lásku a chuť na smích? I o tom je 
mrazivá komedie Ireny Pavláskové. Hlavní linkou fi lmu je příběh Mar-
ty, jejích dvou dospívajících dcer – Majdy a Gábiny – a jejich postupně 
přicházejících a odcházejících „tatínků“.
Zatímco někteří „tatínkové“ se postupně snaží zvrátit kolo alespoň čes-
kých dějin, Marta a její dcery vzdorují výsledkům a následkům, které tyto 
jejich pokusy u komunistického režimu zákonitě vyvolávají. Svět „velké 
politiky“ a velkých cílů se tak střetává, doplňuje a prolíná s každodenní 
životní realitou. A že v průběhu toho vznikají i veselé situace? Vždyť 
schopnost ironie a smysl pro humor byly v té době nezbytnou součástí 
každého balíčku pro přežití, který dával sílu, vůli a chuť žít a neselhat 
hlavně sám před sebou. Autenticky vyprávěný příběh z nedávné minulosti 
zaujme svou pravdivostí a jemným vnitřním dramatem, zároveň rozveselí 
i dojme. V hlavní roli V. Cibulková, D. Marková, T. Voříšková, J. Dvořák, 
M. Etzler, J. Zadražil, O. Vetchý. Mládeži přístupný.
Vstupné: 72, 74 Kč 119 minut
Úterý 19., středa 20. v 19.30 hodin
3 SEZONY V PEKLE
Dokud sníš, nejseš mrtvej!
Píše se rok 1947 a doba přeje smyslnosti, extravaganci, humoru a neko-
nečnému očekávání. Ivanu Heinzovi, pohlednému dandymu a vtipnému 
provokatérovi, je právě devatenáct. Utíká z domova, aby se vydal na 
nekonvenční pouť oslavující svobodu a umělecké ideály. Žije přítomným 
okamžikem, obdivem ke krásným ženám. Život se zdá být báječný, pokud 
ho vychutnáváte v cigaretovém kouři, lehkém opojení likérem a po boku 
fascinující, krásné a zkušené ženy. Ivan píše básně a vrhá se nadšeně 
do zničující romance s nezávislou a bisexuální Janou. Akční život plný 
inspirujících erotických her, výbuchů smíchu, dobové taneční hudby, ale 
i dramatických politických změn prožívají čerství milenci naplno. Žijí 
svou velkou milostnou romanci. Komu by se v téhle chvíli chtělo třeba do 
armády, která na Ivana kývá prstem. Komunistický režim začíná ukazovat 
i svou represivní tvář. Ivan a Jana se vyhýbají práci, spřádají fantastické 
plány do budoucnosti, živí se drobnými krádežemi a plánují útěk do Paříže. 
Střet s mocí však přichází tvrdě a nečekaně… Režie Tomáš Mašín.
Hrají K. Hádek, M. Ruppert, T. Pauhofová, K. Gruszkaová, M. Huba, 
J. Kraus. Milostná romance ČR, SR. Mládeži přístupný od 13 let.
Vstupné: 74, 76 Kč 110 minut
Sobota 23. v 19.30 hodin
PAMĚTNICE
POSLEDNÍ ŠKOLNÍ SRAZ ZAČÍNÁ
Poetický příběh o nepochybně posledním školním srazu a soužití dvou 
různých osobností. Bývalí spolužáci se scházejí po šedesáti letech na 
školním srazu, nepochybně posledním, tváří v tvář spolužačce Milušce 
Bínové. Bínová, kdysi nejoblíbenější spolužačka, dnes přijíždí po letech 
do rodného města, rozhodnutá zjistit, který z jejích spolužáků jí kdysi 
zničil život. Bínová se ovšem nevrací pouze po letech do rodného města 
a ke spolužákům, ale musí si také najít cestu ke své rodině a vnukovi, 
který se pokouší sraz zorganizovat. Pamětnice však není fi lmem o pomstě, 
jak by se mohlo zdát, ale o životě dnešních seniorů, o jejich vztazích 
s rodinou, se společností a vzájemných vztazích mezi generacemi. Režie 
Vlado Štancel.
Hrají L. Švormová, T. Magnusek, D. Gondík, R. Tomášek, V. Brabec, 
S. Zindulka, J. Somr, L. Lipský a další. Poetická komedie ČR. Mládeži 
přístupný.
Vstupné: 64, 66 Kč 95 minut
Úterý 26. v 18 hodin, středa 27. v 19.30 hodin
TWILIGHT SÁGA: NOVÝ MĚSÍC
Poté, co se Bella zotaví z útoku upíra, který ji málem stál život, chystá 
se s Edwardem a jeho rodinou oslavit své 18. narozeniny. Nešťastnou 
náhodou se však Bella při oslavě poraní a pohled na čerstvou krev je pro 
rodinu Cullenových až příliš lákavý. Rozhodnou se pro Bellino bezpečí 
opustit městečko Forks. To však Belle zlomí srdce. Už se zdá, že se ze 
svého smutku nikdy nedostane, ale nový smysl života překvapivě nachází 
v nezodpovědném chování a stále hlubším přátelství s Jakobem Blackem. 
Nebezpečí však na ni stále číhá v různých podobách.
Režie Chris Weitz. Hrají: K. Stewartová, R. Pattinson, T. Lautner, A. Gre-
eneová, P. Facinelli.
Fantasy horor USA, pův. znění, české titulky. Mládeži přístupný od 13 let.
Vstupné: 64, 66 Kč 130 minut
Čtvrtek 28. v 19 hodin
Filmový klub
DŮM K POVĚŠENÍ
Hlavní hrdina fi lmu Perhan žije se svou babičkou Hatidžou, 
strýcem Merdžanem a nemocnou sestrou Danirou v romské 
osadě, ze které jsou pravidelně unášeny děti do Itálie, kde jsou využívány 
Ahmedovou mafi í k různým zločinům. Kusturica svým fi lmem reagoval 
na článek v novinách, kdy skupina jugoslávských Romů byla zatčena 
italskou policií a obviněna z vykupování dětí z chudých romských rodin. 
Drama Jugoslávie, Velké Británie, Itálie 1988. Původní znění, české 
titulky. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 49, 75 Kč 136 minut

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

KINO JUPITER CLUB – LEDEN 

DIVADELNÍ SEZONA JARO 2010

Středa 10. února v 19.30 hodin
AGENTURA ADF

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

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

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

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

Cena permanentky 900 Kč a 800 Kč

LOUTKOVÉ PŘEDSTAVENÍ
Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá na malé scéně loutková divadla, 
a to v sobotu 23. ledna 2010 od 15 hodin s názvem

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

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Vzpomínky Poděkování
Čas plyne,
ale vzpomínky zůstávají. 
Dne 9. 1. 2010 to byly 2 roky, kdy nás navždy opustil pan
Zdeněk Broža
z Jabloňova. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Manželka a děti s rodinami.

Kdo věří – nezemřel.
Dne 9. ledna 2010 jsme vzpomněli 
5. smutné výročí od tragické smrti 
naší milované dcerušky 
Katušky Havlíkové, 
která by se 19. ledna dožila 19 let. 
Nikdy nezapomenou rodiče, bratr 

Miloš s rodinou, sestry Katuška 
a Karolínka a babička.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají. 
Dne 10. 1. 2010 to bylo 30 let, kdy 
nás opustil pan 
Josef Nováček 
z Martinic. 
Vzpomínají manželka Božena, děti 

Lenka, Luděk a Pavlína
s rodinami. 

Těžko je zapomenout, 
když slzy v očích stojí. 
Těžko je vzpomínat, 
když srdce stále bolí. 
Čas prý rány hojí, 
je to ovšem zdání, 
stále je v srdci bolest 
a tiché vzpomínání.
Dne 15. 1. 2010 uplyne 1. smutné 
výročí úmrtí pana 
Josefa Peška 
z Měřína. 
Stále vzpomínají manželka a dcery.

Na stěně zšeřelého pokoje
mihotá světlo od svíček
a já si říkám… čím to je?
Navzdory času a prostoru
ožívá kouzlo vzpomínek…
kéž naše srdce schovává ne odraz, 
ale plamínek.
Dne 17. ledna uplyne 10 let, kdy 
nás navždy opustil náš milovaný 
manžel, tatínek, dědeček a pradě-
deček, pan
Jiří Holý
z Velkého Meziříčí, bytem Březské 
č. 57.
Stále vzpomínají manželka Marie, 
dcera Marie a syn Jiří s rodinami.

Kdo v srdci žije, neumírá.
Dne 18. ledna 2010 uplyne 10 let od 
úmrtí pana
Antonína Smejkala
z Otína.

Stále vzpomíná rodina.

Dne 19. ledna uplynou dva smutné 
roky, kdy od nás navždy odešel náš 
drahý manžel, tatínek a dědeček, 
pan
Alois Severa
z Velkého Meziříčí.
Kdo jste ho znali, věnujte mu s námi 
tichou vzpomínku.

Děkuje rodina.

* * *

Poděkování řediteli fi rmy BUILDINGcentrum panu Karlu Věžníkovi 
za vstřícný přístup a pomoc, kterou poskytl při vážném onemocnění mé 
manželky. 

Děkuje zaměstnanec s rodinou. 

Dne 2. 1. 2010 se konala v kulturním domě v Borech dobročinná taneční 
zábava se skupinou ACCORT. Tuto akci přišlo podpořit přibližně 300 lidí. 
Výtěžek z akce bude věnován sdružení SRDÍČKÁŘI (sdružení rodičů 
dětí se srdeční vadou – www.srdickari.cz). Skupina Accort vytvořila 
úžasnou atmosféru a patří jí velké díky. Poděkování patří těm, kteří se 
zapojili do příprav, průběhu i úklidu a Obecnímu úřadu Bory za zapůjčení 
kulturního domu.

Děkujeme, pořadatelé

Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se přišli rozloučit s naší 
babičkou, paní 
Andělou Trnkovou. 

Za projevenou soustrast a květinové dary děkuje rodina Trnkova.

Fidorka se po týdnu v pořádku 
našla.

Děkujeme všem,
kteří nám pomohli v hledání. 



AKCE V JUPITER CLUBU

Číslo 2 13. ledna 2010 strana 8

předkapela
ARBOK

16. ledna 2010 od 20.00, 
Martinice

Výroční členská schůze Svazu postižených 
civi l izačními chorobami (SPCCH)
se bude konat ve čtvrtek 14. 1. 2010 ve 14.30 hodin na náměstí ve 
velkém sále Jupiter clubu. Na této schůzi mohou členové zaplatit 
členské příspěvky na rok 2010 a přihlásit se na rekondiční pobyty.
Těm členům, kteří nezaplatí členské příspěvky za rok 2009 ani na výroční 
členské schůzi, bude podle stanov organizace členství ukončeno!

Bohumil Doležal, předseda ZO SPCCH VM

16. 1. Třebíč 8. ples Bagru

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí a taneční škola STARLET Brno 
manželů Buryanových pořádají
dne 22. 1. 2010 v 19 hodin PLES V BÍLÉM 
(platí pro kurz v 17 hodin)
dne 23. 1. 2010 v 19 hodin PLES V BÍLÉM 
(platí pro kurz v 19 hodin) na 
závěrečné ukončení kurzů tance 
a společenského chování. Hra-
je taneční skupina M.E.Š., re-
produkovaná hudba, DJ BOND. 
Účastníci tanečního kurzu mají 
vstup zdarma. Prodej vstupenek 
a místenek od 4. ledna 2010, 
kancelář program. oddělení v pra-
covní dny od 8 do 16 hodin. 
Tel. 566 782 004, 566 782 005.
Vstupné: 80 Kč, 20 Kč místenka. Vstup pouze ve společenském oděvu.

Sobota 16. 1. PLES MĚSTA M.E.Š., MIDI MARTIN
Sobota 30. 1. SPORTOVNÍ PLES Hudba KOZÉNKA BAND
Prodej vstupenek v Jupiter clubu od 4. 1. 2010 na prog. oddělení, tel.: 566 782 004, 566 782 005
Sobota 6. 2. HASIČSKÝ PLES MARATON
Sobota 20. 2. STUDENTSKÝ PLES NA ŠIKMÉ PLOŠE, KOZÉNKA BAND
Pátek 5. 3. PLES CHARITATIVNÍ F-BOX, host večera Jakub Smolík

Poznámka: Zpracováno k 11. 12. 2009. Přehled bude průběžně doplňován. Změna vyhrazena!

který se koná 30. ledna 2010 v Jupiter clubu.
K poslechu a tanci hraje Kozénka band. Bohatá tombola. 

FC Velké Meziříčí vás zve na

SKI klub Velké Meziříčí pořádá 16. 1.

se skupinou Kozénka band od 16 hodin

Rukodělný kurz pro dospělé
Středisko ekologické výchovy Ostrůvek připravilo pro zájemce od pat-

nácti do sta let rukodělný kurz pro dospělé. Budeme se zabývat výrobou 
předmětů z keramické hlíny a různými rukodělnými technikami, kterými 
budeme výrobky dotvářet. Pohrajeme si s obilím a lýkem a společně 
zažijeme radost z malování na hedvábí. 

Termín konání kurzu: únor – březen 2010, vždy v úterý od 15 do 
17 hodin (16. 2., 23. 2., 2. 3., 9. 3., 16. 3.) 

Přihlášky očekáváme nejpozději do 5. 2. 2010.
Počet míst je omezen, v případě velkého zájmu bude rozhodovat termín 

přihlášek. Udělejte si radost a přijďte si vyrobit něco, co vás zahřeje u sr-
díčka. Bližší informace: SEV Ostrůvek, Ostrůvek 2, Velké Meziříčí, tel.: 
566 522 831, 731 440 924, e-mail: jana.janova@chaloupky.cz, kontaktní 
osoba: Jana Janová

Sajtna Kochánov pořádá v KD Netín 16. 1. 2010
zábavu se skupinou

U vstupného vás čeká překvapení.

hledá nové spolubojovníky do svých řad.
Kdo se aktivně zajímá o historii, chtěl by se naučit šermovat, 
zažít spoustu krásných zážitků a má nadbytek volného času, ten 
je vítán.
Přijímáme kluky i holky, ženy i muže, přednost mají ti, kterým již 
bylo 18 let, ale po dohodě lze přijmout i mladší ročníky. 
Nuže… kdož zájem máš, vyhledej neb zavolej, jak níže psáno 
jest…
Radek Kamenský, Dolní Radslavice 11, 594 01 Velké Meziříčí,
tel.: 721 531 952, e-mail: radek.radek@centrum.cz

Kopretina – centrum pro rodiče s dětmi
Ostrůvek 2, 594 01 Velké Meziříčí

KD Uhřínov
sobota 13. 2. 2010

se skupinou TOTO BAND.
Rezervace místenek na tel. 566 520 456 po 20. hodině. 

Bohatá tombola, valentýnské překvapení.

Sbor dobrovolných hasičů v Pavlínově
vás srdečně zve na

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

23. 1. 2010 ve 20.00 KD Pavlínov.
Překvapení 2× za večer! ● Hrají: Bosorky

Srdečně zvou pořadatelé.

pondělí 25. ledna 2010 v 9.30 hodin.
Více informací: mob.: 777 183 388, 

e-mail: kopretina.velmez@caritas.cz

Pátek 26. února 2010 od 20 hodin, 
velký sál Jupiter clubu.
K tanci a poslechu hraje skupina JUPITER
(známá z pořadů „Co čas neodvál“).
Rezervace vstupenek na progr. oddělení JC
nebo tel. 566 782 004, 566 782 005.
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ŠACHY

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ

STOLNÍ TENIS

MOTOKROS

HÁZENÁ
Putovní pohár Memoriálu
Eduarda Klapala putuje 

do Havlíčkova Brodu
III. ročník Memoriálu Eduarda 
Klapala v kategorii starších žákyň 
byl poznamenán složitou dopravní 
situací způsobenou vydatnými 
sněhovými srážkami. Z původně 
přihlášených týmů nakonec i přes 
snahu čelit ranní nepřízni počasí 
uvízl v dálniční koloně a svoji účast 
telefonicky zrušil jeden z nejlepších 
týmů této věkové kategorie – DHK 
Zora Olomouc. Pořadatelé tak 
museli operativně změnit časový 
harmonogram, vsadili na dvou-
kolový systém čtyř zúčastněných 
kolektivů.
Favorizovaný tým Havlíčkova Bro-
du nakonec roli turnajového lídra 
zvládl a ve vyrovnaných soubojích 
zejména s domácími hráčkami 
byl vždy o nějaký zásah lepší. 
Velkomeziříčské dokázaly pokořit 
jak Ledeč na Sázavou, tak i Bys-
třici nad Pernštejnem a skončily na 
druhém místě turnaje. Vyhlašování 
výsledků se ujal zástupce rodiny 
Pavel Klapal, který předával ceny 
družstvům i nejlepším jednot-
livcům. Z družstva Havlíčkova 
Brodu převzala ocenění Barbora 
Kubalová, z Velkého Meziříčí Iva 
Závišková, z Ledče nad Sázavou 
Adéla Baumová, z Bystřice nad 
Pernštejnem Andrea Chocholáčo-
vá. Cenu pro turnajovou střelkyni 
získala domácí kanonýrka Markéta 
Partlová, nejlepší brankářkou byla 
pořadateli zvolena Zuzana Vopěn-

ková z Ledče nad Sázavou.
Hrály: Hleba Inna, Syptáková 
Veronika – Partlová Markéta (31), 
Kratochvílová Hana (24), Záviško-
vá Iva (18), Studená Kateřina (8), 
Sedláčková Klára (3), Zezulová 
Kristýna (2), Rosová Terezie, Kou-
delová Tereza, Homolová Michaela. 
Trenéři ing. Záviška Vincenc, Part-
lová Edita, Vidláková Radka.
Pro Velkomeziříčský celek to byla 
jedna z posledních herních prověrek 
před vstupem do turnajů celostátní 
žákovské ligy. Již v sobotu 23. ledna 

se pokusíme na půdě pořadatele – 
Zory Olomouc úspěšně zvládnout 
svoji obnovenou premiéru mezi 
dvaceti nejlepšími celky České 
republiky. V soubojích s pořadatel-
ským týmem, hráčkami Zlína, Plz-
ně a Třebíče bychom měli potvrdit 
hráčské schopnosti a „přetavit“ je 
v postup do dalších kol.
Výsledky: Sokol VM – H. Brod 
11:17, 14:18, – Ledeč n. Sáz. 12:3, 
18:10, – Bystřice n. P. 11:4, 19:7.
1. Jiskra Havlíčkův Brod 87:51  11
2. Sokol Velké Meziříčí 85:59  8

3. Kovo Ledeč nad Sázavou 49:76  4
4. Sokol Bystřice nad Pernštejnem 39:74  1

Pozvánka do sportovní haly 
za Světlou:

Sobota 16. ledna 9.00 – 18.30 h
Neděle 17. ledna 9.00 – 13.30
V. ročník Memoriálu Edu-
arda Klapala mladší žákyně 
– TJ Sokol Velké Meziříčí, 
DHK Slávia Praha, HC Zlín A, 
HC Zlín B, Uherské Hradiště, 
Jiskra Havlíčkův Brod, SK Že-
ravice.                            -záv-

Máme tu nový rok a všichni mo-
tokrosaři již více či méně začali 
s přípravou na novou motokrosovou 
sezonu. Ta uplynulá byla úspěšná, 
velkomeziříčští závodníci dosáhli 
pěkných výsledků a co je hlavní, 
vyhýbalo se jim zranění.
Nejmladší člen Action racing teamu 
Patrik Stupka si v sezoně 2009 
vedl skvěle a díky vyrovnaným 
výsledkům si vyjel krásné 3. místo 
v seriálu Vysočina MX Cup v ka-
tegorii 50 ccm. Dále se také Patrik 
poprvé zúčastnil závodů MMČR 
juniorů. V mezinárodní konkurenci 
se neztratil a skončil na 5. místě.
Novým členem týmu se v uplynulé 
sezoně stal Vítězslav Dvořák, který 
se k motokrosu vrátil po sedmileté 
pauze, kdy skončil kvůli zranění. 
Víťa ukázal, že ani po takové době 
pro něj není problém zajet skvělé 
výsledky – v seriálu Meteor Cup 
(přebor Moravy) nedal svým sou-
peřům žádnou šanci a suverénně 
zvítězil v kategorii Plus 21.
Jiří Bradáč se v seriálu Vysočina 
MX Cup umístil na 13. místě, tuto 
sezonu můžeme ale očekávat určitě 
lepší výsledky, protože Jirka bude 
zřejmě sedlat nový motocykl.
Jediná dívka v týmu Barbora Laňko-
vá se opět účastnila jak mistrovství 

ČR tak mistrovství Rakouska dívek. 
Zajížděla vyrovnané výsledky 
a v konečném hodnocení z toho 
bylo v Čechách i v Rakousku těsně 
2. místo. Poprvé také dostala šanci 
startovat na mistrovství světa žen 
(Fim Women’s Motocross World 
Championship). Ze sedmi závodů 
jela tř i – v Bulharsku, Francii 
a Německu. I přesto, že nedovezla 
žádný mistrovský bod (vždy zajela 
výsledek okolo 20. místa), získala 
cenné zkušenosti, které určitě zúročí 
v příští sezoně. Podle jejích slov 
je velmi ráda, že se na tak pres-
tižní závody vůbec kvalifikovala 
a mohla se postavit na start s nej-
lepšími závodnicemi z celého světa.
Další jezdci týmu Petr Stupka 
a Martin Chalupa se bohužel ne-
mohli zúčastnit všech závodů, pro-
tože spoustu času věnovali tomu, 
aby tým mohl fungovat, a hlavně 
zbudování nového motokrosového 
areálu v Dolních Heřmanicích. 
Patří jim za to velký dík, stejně tak 
jako všem sponzorům, kteří Action 
racing team podporují – ing. Zde-
nek Toufar, p. Malec a p. Jahoda, 
p. Malec a p. Kadlec.
Závodníci také děkují svým mecha-
nikům – Tomáši Laňkovi a Honzovi 
Kališovi a zároveň i manželkám 
a maminkám za obětavost a trpěli-
vost při tak náročném sportu.   -tz-

Jiří Bradáč, Barbora Laňková, Patrik Stupka, Petr Stupka      Foto: -tz-

Leden 2010
So 16. 1. 13.45 – 15.15
Ne 17. 1. 13.45 – 15.15
So 23. 1. 13.45 – 15.15
Ne 24. 1. 12.45 – 14.15

Mladší a starší žáci bodovali 
o víkendu naplno

Mladší žáci:
HHK VM ml. žáci – VSK Techni-
ka Brno B 10:0 (0:0, 7:0, 3:0)
Branky: 6 Strnad, Tlapák, Tichý, 
Mynář, Juráček. Asistence: 2 Sma-
žil, 2 Tichý, 2 Tlapák, Kampas F., 
Bernat, Strnad, Mynář. Sestava 
HHK: Juda J. – Smažil, Bezák, 
Kampas F., Bernat – Strnad, Tlapák, 
Tichý – Slabý, Juráček, Mynář – Ka-
pusta. Vyloučení: 2:2. Využití: 1:0. 
Zásahy brankářů: 3:40. Diváků: 60.

Mladší žáci:
Hokej Uherský Ostroh – HHK 
VM ml. žáci 1:6 (1:1, 0:2, 0:3)
Branky: 6 Strnad. Asistence: 4 
Tlapák, 3 Tichý. Sestava HHK: 
Juda – Smažil, Bezák, Kampas F., 
Dundálek – Strnad, Tlapák, Tichý 
– Slabý, Juráček, Mynář – Kapusta. 
Vyloučení: 5:1. Bez využití. Zásahy 
brankářů: 29:30. Diváků: 70.
Hokej Uherský Ostroh – HHK 
VM st. žáci 4:6 (1:0, 2:2, 1:4)
Branky: 2 Smejkal, 2 Burian, Kej-
da, Lainka. Asistence: 2 Kampas 
M., Burian, Kampas J., Smejkal, 
Sladký. Sestava HHK: Vitešník 
– Kučera, Sladký, Kampas J., No-
votný, Kejda, Smejkal, Kampas M., 

Marešová, Bernat, Lainka, Burian, 
Jašek, Crha. Diváků: 80.

Program na tento týden:
Sobota 16. 1. 2010 HHK mladší žáci 
– VSK Technika Brno A, utkání 
začíná v 9.00 (ZS Velké Meziříčí)
Sobota 16. 1. 2010 HHK starší žáci – 
VSK Technika Brno A, utkání začíná 
ve 12.00 (ZS Velké Meziříčí) -hhk-

Krajská liga Vysočiny
3. třídy

HHK VM A – SKLH Žďár n. S. 
A 6:5 (1:2, 1:3, 4:0)
Branky: 3x Bíbr A., Pitřík R., Juda 
M., Kroutil R. Sestava: Tlapáková 
L. – Paták D., Kroutil R., Pitřík R., 
Juda M., Bíbr A., Pacal L.
HHK VM B – SKHL Žďár n. S. 
B 3:4 (1:1, 0:1, 2:2)
Branky: 2× Barák M., Třeštík F. Se-
stava: Krůza M., Šandera L., Barák 
M., Bezák M., Třeštík F.

4. třída
HHK VM – SKHL Žďár n. S. 4:4 
(1:2, 2:1, 1:1)
Branky: 3× Úlovec J., Loup P. 
Asistence: 2× Dundálek, Úlovec J. 
Sestava: Tlapáková L. – Dundálek 
D., Řepa V., Úlovec J., Loup P., Ja-
noušek P, Pacal L., Budín N., Juda 
M., Báňa M., Nevěčný O., Nováček 
S., Kroutil R.                            -zú-

Mezinárodní hokej
opět ve Velkém Meziříčí

Jde o amatérský hokej. Důvodem 
je velký úspěch turnaje, který jsme 
uspořádali před dvěma roky a znač-
ný zájem zahraničních účastníků, 
kteří se k nám chtějí znovu podívat. 
Proto jsme se rozhodli opět turnaj 
uspořádat – na konci měsíce března 
se tedy uskuteční 2. ročník.
Turnaje se zúčastní celkem osm 
týmů a mimo domácích Old boys 
přijedou nebo přiletí týmy ze všech 
koutů Evropy a jeden tým bude 
i z Kanady: Les boys Montreal.
Dalšími účastníky jsou z Francie 
Bucaniers Toulon a Argenteuil Pa-
říž, ze Švýcarska Riviera Montreux, 
z Maďarska HC Budapešť, z Ruska 
Moeller Kaliningrad a z Finska tým 
Hot shots Helsinky. Budeme se 
snažit hrát kvalitní hokej, přestože 
nastoupí mužstva s hráči s rozdíl-

ným věkem a výkonností.
Domácí trenér Mirek Horký již 
sestavuje mužstvo, ale předpo-
kládáme, že hrát bude osvědčený 
tým starších hráčů. Cílem turnaje 
nejsou jen výsledky, ale hlavně 
soupeřům ze zahraniční ukázat 
sport a kulturu v našem městě 
a regionu a zaujmout hráče tak, 
aby se k nám rádi vraceli třeba 
i s rodinnými příslušníky. Máme 
jim co ukázat. Jde o více jak 100 
zahraničních účastníků, pro které 
připravujeme doprovodný program, 
jako třeba velkou diskotéku, turnaj 
v bowlingu atd. V současné době 
chystáme hrací systém a pravidla 
turnaje. S ubytováním vyšli ochot-
ně vstříc majitelé tří kvalitních 
místních hotelů. Jsme přesvědčeni, 
že tuto náročnou akci organizačně 
úspěšně zvládneme i v dnešní 
ekonomicky nelehké době. -vid-

Velké Meziříčí B – Žďár n. S. 
E 13:5
body: Kampas 4,5, Buk Radek 
4,5, Klíma Tomáš 2,5, Dvořák 
František 1,5
Velké Meziříčí C – Netín B 13:5
body: Pokorný Martin 4,5, Kořínek 
Stanislav 3,5, Bártík Libor 2,5, Ze-
lený David 1/3, Bednář Ivan 1,5/1
V neděli začala druhá půlka okres-
ních přeborů. Béčko př ivítalo 
poslední Žďár a céčko Netín. Oba 

dva zápasy dopadly dobře pro naše 
družstva. Bezchybné výkony před-
vedli Kampas a Pokorný.        -pk-

Okresní přebor I. třídy
TK Autocolor Oslavice A – SK 
Sokol Lhotky B 15:3
Sestava Lhotky: Doubek 1, Chylík, 
Musil 1, Večeřa 1

Okresní přebor IV. třídy
SK Sokol Lhotky C – TK Autoco-
lor Oslavice C – 11:7
Sestava Lhotky: Dufek 3, Krčál 2,5, 
Nevrtal T. 3,5, Rössler 2        -ach-

Krajský přebor družstev
6. kolo = neděle 10. ledna: Jiskra 
Havlíčkův Brod A – Spartak 
Velké Meziříčí A 3,5:4,5
Body za hosty Kopr, Jan a Dočkal 
po 1 – ing. Nedoma (C), Bárta 
a Janák Jos. po 0,5 – Mgr. Mejzlík 
a Čtveráček 0 b.
I když byli v tomto utkání Brodští 
vysokým favoritem, neboť všichni 
jejich hráči měli mnohem vyšší vý-
konnostní koefi cienty (rating ELO) 
nežli ti, kdo zasedli proti nim, pře-
sto jim Meziříčští dokázali vytřít 
zrak, vypálit rybník, ba i nachytat 
je na hruškách či přistihnout je 
v nedbalkách – a to všechno z toho 
důvodu, že nehodili předem fl inty 
do žita. Svým výkonem překvapil 
hlavně mladý Dočkal, i budiž mu 
vyslovena významná pochvala 
a uznání.

Regionální soutěž – skupina 
Východ

5. kolo: SF Gambit Jihlava C – 
Spartak Velké Meziříčí B 3,5:1,5
Body za hosty Dvořák Jos. 1 – 
Dočkal 0,5 – Kučera (C), Urbánek 
a Dohnalík 0 b.
Utkání dopadlo vcelku podle oče-
kávání; naši si čáku na vítězství 
opravdu mohli dělat jen těžko. 
Zázraky se sice dějí, ale jenom 
málokdy.

6. kolo = 10. 1.:
Tým Spartak VM B měl volno.
Sokol Nové Veselí – Sokol Jámy 
3:2
V sokolském derby dvou žďárských 
příměstských satelitů překývli v sa-
motném závěru domácí pomyslné 
vahadlo sportovního štěstí přece 
jenom na svou stranu. Za hosty 
Pařil (C) a Pelikán po 1 b. – Kunc, 
Homolka a Nedvěd 0 b.           -vp-

Zimní přípravná utkání týmů FC Velké Meziříčí
na umělé trávě ve VM v roce 2010

 Dne Začátek Mužstvo Domácí  Hosté
So 16. 1. 10:15 st. dorost FC VM – Mor. Krumlov
So 16. 1. 12:00 ml. dorost FC VM – Mor. Krumlov
So 23. 1. 10:15 st. dorost FC VM – Sokol Bedřichov
So 23. 1. 12:00 ml. dorost FC VM – Sokol Bedřichov
So 30. 1. 10:15 st. dorost FC VM – 1. SC Znojmo
So 30. 1. 12:00 ml. dorost FC VM – 1. SC Znojmo
So 30. 1. 14:00 muži A FC VM – 1. SC Znojmo
So 30. 1. 16:00 st. žáci A FC VM   FK Kolín
So 6. 2. 10:15 st. dorost FC VM – FC Sp. Velká Bíteš
So 6. 2. 12:00 ml. dorost FC VM – FC Sp. Velká Bíteš
So 6. 2. 14:00 muži A FC VM – Bystřice n. Per.
Ne 7. 2. 10:00 muži B FC VM – Křoví
So 13. 2. 10:15 st. dorost FC VM – Starý Lískovec
So 13. 2. 12:00 ml. dorost FC VM – Starý Lískovec
So 13. 2. 14:00 muži FC VM – Mor. Krumlov
So 20. 2. 10:15 st. dorost FC VM – Slavoj TKZ Polná
So 20. 2. 12:00 ml. dorost FC VM – Slavoj TKZ Polná
So 20. 2. 14:00 muži A FC VM – FK Mutěnice
Ne 21. 2.  9:00 ml. žáci A FC VM – Vrchovina
Ne 21. 2. 10:30 st. žáci A FC VM – Vrchovina
Ne 21. 2. 14:00 muži B FC VM – Bedřichov
So 27. 2. 10:15 st. dorost FC VM – ČAFK Židenice
So 27. 2. 12:00 ml. dorost FC VM – ČAFK Židenice
So 27. 2. 14:00 muži A FC VM – Slavoj TKZ Polná
Ne 28. 2. 12:00 jednotný d. FC VM – Budišov
Ne 28. 2. 14:00 muži B FC VM – Jiskra Měřín
So 6. 3. 10:15 st. dorost FC VM – Humpolec
So 6. 3. 12:00 ml. dorost FC VM – Humpolec
So 6. 3. 14:00 muži A FC VM – Vysočina Jihlava B
Ne 7. 3. 10:15 st. žáci A FC VM – HFK Třebíč
Ne 7. 3. 12:00 ml. žáci A FC VM – HFK Třebíč
Ne 7. 3. 14:00 muži B FC VM – FK Rudíkov
Ne 7. 3. 16:00 jednotný d. FC VM – Jiskra Měřín
So 13. 3. 10:15 st. žáci A FC VM – FC Dosta Bystrc
So 13. 3. 12:00 ml. žáci A FC VM – FC Dosta Bystrc
So 13. 3. 10:15 st. dorost Hoh. Šardice – FC VM
So 13. 3. 12:00 ml. dorost Hoh. Šardice – FC VM
Ne 14. 3. 9:00 st. žáci B FC VM – Slavoj TKZ Polná
Ne 14. 3. 10:30 ml. žáci B FC VM – Slavoj TKZ Polná
Ne 14. 3. 12:00 jednotný d. FC VM – TJ Bory
Ne 14. 3. 14:00 muži B FC VM – FC Sp.Velká Bíteš
Ne 14. 3. ? muži A, MSD Protivanov – FC VM
So 20. 3. 10:15 st. dorost FC VM – Čáslav
So 20. 3. 12:00 ml. dorost FC VM – Čáslav
So 20. 3. 13:45 ml. žáci A FC VM – Svratka Brno
So 20. 3. 15:00 st. žáci A FC VM – Svratka Brno
Ne 21. 3. 10:15 muži A, MSD FC VM – Uherský Brod
Ne 21. 3. 12:00 ml. žáci A ? – FC VM
Ne 21. 3. 14:00 st. žáci A ? – FC VM
Ne 21. 3. 14:00 jednotný d. FC Křižanov – FC VM
Ne 21. 3. 16:00 muži B Věžnice – FC VM            -fcvm-

Pá 29. 1. 10.00 – 11.30
So 30. 1. 13.45 – 15.15
Ne 31. 1. 12.45 – 14.15
Vstupné – bruslící 20 Kč, doprovod 
10 Kč

TJ DĚTSKÉ STŘEDISKO BŘEZEJC, o. s.
Národní turnaj v boccie

tělocvična 3. ZŠ od 6. února (8.30-17.30) do 7. února (9.00–14.00) 2010
1. liga, 1. kolo

Srdečně zveme příznivce boccii, přijďte podpořit svoje favority
nebo se jen podívat na aktivity handicapovaných sportovců.
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LYŽOVÁNÍ

VOLEJBAL

BLAHOPŘEJEME – 65

MĚSTSKÁ HOKEJOVÁ LIGA

HOKEJ
HC Kometa Úvoz – HHK VM 3:3 
(0:0, 2:2, 1:1)
Branky a asistence: 29. Huňař 
(Sedláček), 33. Tůma (Huňař), 
60. Klimeš (Tůma) – 32. Troščák 
(Kočí), 33. Novák (Grmela), 58. No-
vák (Troščák). Sestava HC Kometa 
Úvoz: Nos – Surý A., Sedláček, 
Novák, Surý Z., Hájek, Blumaier, 
Krejčí, Bednář, Roupec, Otoupalík, 
Huňař, Tůma, Staněk, Kolečkář, 
Aulehla, Klimeš. Sestava HHK 
Velké Meziříčí: Pekárek (Hladík) 
– Rosendorfský, Kočí, Stráňovský, 
Musil – Grmela, Troščák, Novák – 
Štěpánek, Janák, Chlubna – Nedo-
ma. Rozhodčí: Kladník – Linhart, 
Toman. Vyloučení: 9:9, navíc Novák 
(HHK) 10 min. OT. Využití: 1:0. Di-
váci: 60. Zásahy brankářů: 18:29.
V ořezané sestavě sehráli v Brně 
naši hráči další utkání krajské ligy. 
Trenér Zavadil měl tentokrát k dis-
pozici pouhých 11 hráčů do pole, 
přesto jsme se prezentovali slušným 
výkonem a proti favoritovi sahali 
do posledních vteřin po vítězství. 
Domácím se podařilo srovnat na 
3:3 až 21 vteřin před závěrečnou 
sirénou.
Výsledky 15. kola: Moravské 
Budějovice – Uherský Brod 6:1, 
Uherské Hradiště – Boskovice 3:5, 
Kroměříž – Uherský Ostroh 1:5, 
Vyškov – Velká Bíteš 4:9.

Program HHK na tento 
týden:

Muži HHK Velké Meziříčí 
doma proti MBK Vyškov 
již tento čtvrtek 14. ledna, 
utkání začíná v 18.00 hodin 
(ZS Velké Meziříčí)
Neděle 17. 1. 2010 HC Uherský 
Brod – HHK Velké Meziříčí, 
utkání začíná v 16.30 hodin 
(ZS Uherský Brod)       -hhk-

Krajská liga mužů JM a Z
Tabulka po 15. kole:

 1. HC Uherské Hradiště 13 9 3 1 68:44 21
 2. HC Mor. Budějovice 13 9 2 2 78:32 20
 3. HC Uherský Brod 13 8 2 3 61:37 18
 4. Hokej Uherský Ostroh 13 6 4 3 44:32 16
 5. HC Kometa Úvoz 13 5 5 3 41:37 15
 6. SK Minerva Boskovice 13 6 3 4 50:50 15
 7. HC Spartak Velká Bíteš 13 4 1 8 45:64 9
 8. HK Kroměříž 13 3 1 9 31:61 7
 9. MBK Vyškov 13 1 3 9 38:69 5
10. HHK Velké Meziříčí 13 1 2 10 29:59 4
11. HC Grewis Plumlov 0 0 0 0  0:0 0

TJ Řečice – HHK VM B 8:2 (0:0; 
1:1; 7:1)
Rozhodčí: Homola, Fiksa, Hájek. 
Branky: 37. Trejbal (Zídek, Mi-
trenga), 44. Kuchař (Brůha), 47. 
Trejbal (Brůha), 55. Trejbal (Brůha), 
56. Šustáček (Zídek), 57. Mitrenga 
(Trejbal), 57. Zítek (Šustáček), 
59. Mitrenga (Kuchař) – 33. Malec 
(Šlapal), 52. Šlapal. Vyloučení: 9:10 
navíc Navrátil a Kudláček M., oba 10 
min za nesportovní chování; využití 
3:0; oslabení 0:0. Střely na branku: 
41:36. Sestava V. Meziříčí: Štourač 
(Šeba) – Kudláček M., Invald – 
Trnka, Bradáč – Zelníček – Šoukal, 
Šlapal, Malec – Vondráček, Peterka, 
Navrátil – Šmejkal, Martinec.
V prvních dvou třetinách se na zim-
ním stadionu ve Žďáru nad Sázavou 
hrál vyrovnaný hokej, kdy obě muž-
stva hlavně pozorně bránila a i díky 
spolehlivě chytajícím gólmanům 
padly pouze dvě branky. Hosty 
poslal do vedení Malec gólem po 
objetí branky. Domácí vyrovnali 
v přesilovce 5:3.
Ve třetí části domácí odskočili na 
rozdíl dvou branek, na což ještě 
dokázal odpovědět Šlapal přesnou 
střelou po vyhraném buly. Potom se 
však začaly dít věci, kdy Řečice roz-
hodla během pěti minut o výsledku 
zápasu. Nejprve po nedorozumění 
na útočné modré hráči HHK nechali 
za sebou volného Trejbala. Následo-
vala dvojnásobná přesilovka domá-
cích, při které padly další dva góly. 
Ti potom ve vítězné euforii přidali 
do konce zápasu ještě dvě trefy. 
Dalo by se říct, že co střela to gól. 
Hosté k tomu ovšem vydatně po-
mohli svými chybami při bránění, 
jestli se to tak dá vůbec nazvat.
Další zápas hrajeme v neděli 
17. 1. 2010 v 15:45 na domácím 
ledě proti bítešskému béčku.
Další výsledky: Nedvědice – 
Náměšť – odloženo pro vytrvalé 
sněžení, V. Bítýška – Mostiště 6:2, 
V. Bíteš – Křižanov 10:6          -ht-

Tabulka Okresního přeboru
po 11. kole

1. Náměšť n. Osl. 9 8 1 0 73:26 17
2. Mostiště 10 8 0 2 54:40 16
3. Vev. Bítýška 10 6 1 3 51:36 13
4. Řečice 10 6 0 4 72:64 12
5. Velká Bíteš B 10 5 0 5 52:57 10
6. V. Meziříčí B 10 4 1 5 49:41 9
7. Křižanov 10 1 2 7 52:68 4
8. Nedvědice B 8 1 1 6 20:58 3
9. Šerkovice 9 0 2 7 31:64 2

15. kolo
Extraliga

Březka – Stanoviště – Omega 
VB 6:4
Burian Pe., Burian V., Báňa, Hlad-
ký 2, Rouš – Dobrovolný 2, Kroutil, 
Budín
SK Vídeň – HC Bory 1:5
Nedoma – Pachl, Janda, Březina, 
Jajtner, Pálka
SK Lavičky – Hor. Heřmanice 8:3
Dvořák 4, Čech 2, Pařízek, Stupka 
– Komínek, Kutílek, Horký
NHÚ Balinka VM – Eurobagging 
VM 2:5
Necid, Pokorný – Štveráček 2, 
Maloušek, Černý, Přidal
Technické služby VM – Agromo-
tor VM 4:7
Todorov, Šlapal, Horký, Kružík 
– Bíbr 3, Sobotka 2, Zachoval, 
Fischer

Extraliga
 1. Sanborn VM 14 13 1  0 118:34  27
 2. Březka – Stanoviště 14  9 3  2 80:41   21
 3. Technické služby VM 15  9 1  5 70:57   19
 4. HC Bory 14  8 0  6 77:49   16
 5. SK Omega VB 14  8 0  6 56:45   16
 6. Agromotor VM  14  8 0  6 75:72   16
 7. SK Lavičky 15  7 0  8 49:72  14
 8. SK Vídeň 15  6 1  8 42:55   13
 9. Eurobagging VM  15  4 0 11 41:93    8
10. NHÚ Balinka VM 15  3 0 12 37:74    6
11. Horní Heřmanice 15  2 0 13 56:109   4

1. liga
Auto Dobrovolný VM – Farma 
Měřín 3:9
Říha, Křivský, Uchytil – Štoček J. 
2, Štoček F. 2, Sýkora 2, Kocanda, 
Kožený, Motyčka
SK Afcon Kunšovec VM – HCF 
Dráhy VM 5:3
Horký, Nováček, Duchtík, Klapal, 
Pyrochta – Holub, Kácal, Tomšík
HC Tasov – SPL Radostín nad 
Osl. 3:4
Hamáček 2, Páral – Váša 2, Láz-
nička, Vaněk
HC Pikárec – River VM 3:3
Marek, Vařejka, Šumichrást – 
Míča, Kozina, Rous
SK Netín – SK Stránecká Zhoř 
15:4
Plhák M. 5, Plhák T., Dvořák, Sý-
kora, Kolář 3, Beran, Wasserbauer 
3 – Vlach                                -fan-

1. liga
 1. SK Netín 14 13 1  0 120:26 27
 2. SK Afcon Kunšovec VM 14 11 0  3  84:50 22
 3. HC Benetice 14  8 2  4  62:50  18
 4. HC Pikárec 15  7 2  6  61:51  16
 5. Farma Měřín 15  7 2  6  61:57  16
 6. HCF Dráhy VM 15  6 2  7  45:52  14
 7. SPL Radostín nad Osl. 15  7 0  8  54:65  14
 8. Auto Dobrovolný VM 14  6 1  7  69:79  13
 9. HC River VM 15  4 2  9  47:61  10
10. SK Stránecká Zhoř 15  3 0 12  51:112  6
11. HC Tasov 14  1 2 11  32:83  4

Posádka týmu OffroadSport cz 
Zapletal – Ouředníček měla vážnou 
nehodu na 309. kilometru 6. etapy 
Rallye Dakar 2010. Do této chvíle se 
sehraná dvojice držela výborného 
25. místa v kategorii vozů.
„Najednou se za horizontem objevi-
la velká díra (viz foto), která nebyla 
nikde v itineráři, a my jsme do ní 
vletěli. Pamatuji si tupý náraz a křik 
Mirka, že má zlomenou páteř,“ po-
psal vážnou situaci Tomáš Ouřední-
ček. Ten neváhal ani minutu a ihned 
mačkal červené tlačítko iritracku. 
Pomocí tohoto zařízení organizá-
toři okamžitě vědí, že je posádka 
ve vážné situaci. Do pěti minut se 
u rozbitého Mitsubishi L200 (viz 
foto) objevil vrtulník, který poskytl 
první pomoc a převezl zraněného 
Miroslava Zapletala i s Tomášem 
Ouředníčkem do bivaku.
Zatímco navigátora po vyšetření 
a chiropraktické masáži propus-
tili, český pilot tolik štěstí neměl 
a s podezřením na prasklý obratel 
jej odvezli do nemocnice v Iquique. 
Tam doktoři diagnózu potvrdili 
a rozhodli o nezbytné operaci. 
Miroslav Zapletal byl tedy trans-
portován do velké moderní kliniky 
v Santiago de Chile, kde se 8. 1. 
zákroku podrobil. Operace, kterou 
prováděl lékař chilské prezidentky 
(velká kapacita země), proběhla bez 
komplikací. Nyní je pacient na JIP. 
Podle slov doktorů by ho mohli do 
10 dnů převézt ve speciálním „kru-
nýři“ do České republiky.

Tomáš Ouředníček se v Santiago 
de Chile za svým pilotem zastavil. 
„Mluvil jsem s ošetřujícím léka-
řem. Mirek naštěstí nemá žádné 
neurologické problémy. Hůře se mu 
dýchá, ale to je prý následek nárazu 
a brzy se to spraví. Personál kliniky 
se o něj vzorně stará. Vyrobili mu 
i seznam důležitých vět (česko-špa-
nělských), aby mohl komunikovat,“ 
říká navigátor.
Miroslav Zapletal na Dakaru v loň-
ském roce pokořil řadu továrních 
týmů a dojel si pro nádherné 7. mís-
to v kategorii vozů a získal také 3. 
místo v kategorii T1.1. Díky těmto 
skvělým výsledkům mohla posádka 
týmu OffroadSport cz startovat 
mezi elitní desítkou. Štěstí jim bo-
hužel nepřálo ani v úvodu závodu.
V druhé etapě 32. ročníku Rallye 
Dakar jim drahocenný čas sebral 
přehřátý benzín a s tím spojená 
porucha čerpadla paliva. Defi nitiv-
ní červenou jim pak vystavil 309. 
kilometr letošní 6. etapy.
Mechanici týmu OffroadSport cz 
jsou nyní na cestě do přístavu, aby 
pak nechali závodní speciál v Bue-
nos Aires nalodit.
Nezbývá mi nic jiného než Miro-
slavu Zapletalovi popřát šťastné 
uzdravení, aby mohl zase brzy 
zasednout po boku Tomáše Ouřed-
níčka v kokpitu jejich ex-továrního 
Mitsubishi L200 a dobýt tak další 
evropské šampionáty.

Za tým OffroadSport cz
Kateřina Zábranská

Husarský počinek juniorů v Praze
Ani mimořádně nepříznivé klima-
tické podmínky o víkendu nezabrá-
nily dalšímu pokračování nejvyšší 
soutěže volejbalových juniorů. 
Extraliga pokračovala již dvanác-
tým kolem, do konce základní části 
tak zbývají již pouze dvě. Našim 
klukům se povedl husarský kousek, 
poprvé v desetileté historii přivezli 
z hlavního města plný počet bodů 
a hodně se přiblížili náročnému cíli, 
který si stanovili. Ukončit základní 
část na druhém místě.
ČZU Praha B – TJ Sp. VM 2:3 
(25, – 17, 22, – 21, – 7)
První zápas byl obrovskou bitvou 
od první do poslední výměny. Do-
mácí, kteří byli v tabulce pravdy 
před naším celkem, dokázali v Me-
ziříčí uhrát pětisetové vítězství, byli 
ve vzájemném duelu favoritem. Na 
našich hráčích však nezanechala 
stopy ani strastiplná tříhodinová 
cesta do metropole a šli od začátku 
za svým cílem. Celek béčka ČZU 
Praha je tvořen výhradně kadety, 
kteří jsou páteří české reprezentace. 
Ti ukázali svoje kvality v koncovce 
prvního setu, kterou vyhráli. Náš 
celek však dokázal vzápětí jasně 
kontrovat a stejný kousek se mu 
povedl ve čtvrtém setu. V rozho-
dujícím pátém setu zcela ovládl hru 
a bezpečně získal první vítězství. 
Před cestou do Prahy Petr Juda vy-
slovil přání jednoho vítězství. A to 
bylo v tuto chvíli doma.
ČZU Praha B – TJ Sp. VM 0:3 
(–22, – 27, – 21)
Druhý zápas, jak se později uká-
zalo, se lámal ve druhém setu. 
Po infarktovém průběhu druhé 
koncovky bylo na světě vedení 2:0, 
a to soupeře zlomilo. Pokoušel se 
sice stále o zvrat, největší motivací 
mu určitě byl fakt, že pražský výběr 
hrál proti celku reprezentačního 
trenéra, zázrak se však nekonal 
a naši kluci si druhé vítězství již 
nedali vzít.
Obrovsky cenný počinek, který 

našemu celku s největší pravděpo-
dobností zajistil výbornou startovní 
pozici do play-off z druhé příčky, se 
určitě dobře hodnotil i Peru Judovi: 
„Výborně hrál Zdeněk Málek, Hon-
za Kučera se trošku hledal, Matěj 
Uchytil začal výborně, ale pak měl 
trochu problém na příjmu, a tak si 
zahrál i Kid (Petr Dvořák). Vyví-
jeli jsme na soupeře tlak podáním 
a neslo to ovoce. Hned první set 
jsme ztratili až v koncovce, ale po 
té cestě se vůbec nedivím. Dokázali 
jsme dvakrát srovnat a v tie-breaku 
už jsme měli navrch. Ve druhém 
zápase byl hodně důležitý druhý 
set, sice jsme 15:20 prohrávali, ale 
nakonec jsme ho vyhráli. Ve třetím 
setu už jsme vedli od začátku. Pokud 
za týden porazíme Jičín, a to by-
chom měli, skončíme druzí. Ostrava 
(má zatím pouze šest porážek) hraje 
s Brnem a pak jede do Prahy.“
Sestava VM: Málek, Vašíček, Vrá-
na, Kliment, Kameník, Uchytil, No-
votný, Kučera, Dvořák, Hybášek.
Zbývající výsledky dvanáctého 
kola: Hradec Králové – Ostrava 
bude se hrát 17. 1., Brno – Zlín – 
3:0, 3:0

Tabulka EX-JRI, sk. B
po 12. dvoukolech:

1. Volejbal Brno 20 18 2 58:13 38
2. TJ Sp. Velké Meziříčí 22 15 7 53:29 37
3. volleyball cz.ČZU Praha B 20 12 8 43:38 32
4. DHL Ostrava 18 12 6 40:29 30
5. Fatra Zlín 20 7 13 35:42 27
6. Slavia Hradec Králové 20 5 15 23:51 25
7. TJ Nový Jičín 20 1 17 9:59 19
Se základní částí se junioři rozloučí 
již za týden v sobotu, na své palu-
bovce přivítají poslední celek soutě-
že z Nového Jičína. Muži by měli ve 
stejném termínu sehrát druhé kolo 
nadstavby krajské jedničky s Pel-
hřimovem (v 9.00 a 13.00). Junioři 
budou hrát v 11.00 a 15.00.

Mužům soupeř nepřijel
Celku mužů se bohužel nepoda-
řilo postoupit do skupiny o první 
až šesté místo, a tak měli přivítat 
poslední celek skupiny B z Jihlavy. 
Soupeř se však nedostavil, a tak se 
bude o výsledku rozhodovat zřejmě 
„u zeleného stolu“.                -kon-

Minulý víkend začal ve Špindlerově 
Mlýně seriál republikových závo-
dů žáků v alpských disciplínách. 
Zúčastnilo se ho více než 190 
závodníků v kategoriích mladších 
a starších žáků a žákyň. Jelo se 
na naší nejnáročnější sjezdovce 
„Stoh“, přičemž svah spíš připo-
mínal ledové kluziště než kopec 
pokrytý sněhem. Podle slov jedno-
ho z autorů slalomové tratě, našeho 
bývalého slavného reprezentanta 
Bohumíra Zemana, však pouze 
taková trať zajistí srovnatelné pod-

V sobotu 16. ledna oslaví 65. naro-
zeniny pan Jiří Dočekal, známý 
také pod přezdívkou Best, který 
vždy zůstal věrný klubu FC Velké 
Meziříčí. S kopanou začal již v žá-
cích pod vedením profesora Minaří-
ka a potom prošel všemi věkovými 
kategoriemi. V dorosteneckém 
týmu si zahrál také se svými brat-
ry Jardou a Milanem. Je to neuvě-
řitelné, ale co se týká sestavy, tak 
ve své fotbalové kariéře vyzkoušel 
všechny posty a v závěru i pozici 
brankáře. Jeho velkým přáním 
bylo se s ní rozloučit v mistrovském 
utkání za B tým mužů v sestavě se 
svým synem Martinem, v posled-
ním zápase podzimu roku 1986. Ale 
to se mu nesplnilo. Přesto na fotbal 
ve Velkém Meziříčí vzpomíná stále 
s láskou, se kterou jej hrával, i když 

s ním musel nejen kvůli zdravotním 
problémům skončit.
Vše nejlepší do spousty dalších let 

věčně usměvavému Jirkovi přejí 
spoluhráči, kamarádi a také výbor 

FC Velké Meziříčí.

mínky všem závodníkům a náležitě 
prověří jejich kvality. Z našich 
slalomářů kopec nejlépe sedl Ka-
rolíně Bednářové, která si zde před 
dvěma lety vyjela mistrovský titul 
a v nedělním slalomu si při velké 
konkurenci dojela pro krásné třetí 
místo a pěkný pohár.Neztratil se 
ani Jirka Novotný pro kterého je 
15. místo mezi staršímu žáky zatím 
nejlepším umístěním ve slalomu. 
Poslední z reprezentantů Ski klubu 
Velké Meziříčí, Karolína Novotná 
neměla závodnické štěstí a ani 
jeden ze dvou náročných slalomů 
nedokončila.                    Ski klub VM

Zleva Jiří Novotný, Karolína Novotná a Karolína Bednářová. 
Foto: archiv Ski klubu VM
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