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Zde je místo pro vaši inzerci!

Inzerentům nabízíme exkluzivní místo pro inzer-
ci v hlavičce novin za výhodou cenu.

Prostor je možné rezervovat i na delší dobu. 

Více na tel.: 566 782 009, 739 100 979

 Zde je prostor pro vaši reklamu

Výhodné místo za výhodnou cenu!

Setkání se starostou bude, 
zítřejší chat se nekoná
Pravidelné setkání starosty Rado-
vana Necida s občany se uskuteč-
ní ve čtvrtek 7. června 2012. 
Proběhne od 16 hodin v loutkové 
scéně Jupiter clubu, Náměstí 17, 
Velké Meziříčí. Zítřejší chat na 
webu města ale odpadá z důvodu 
služební cesty starosty mimo ČR.

V příštím čísle najdete na plakátu uveřejněném 
uvnitř listu podrobnosti k blížícímu se Evropskému 
festivalu filozofie, který se koná opět ve Velkém 
Meziříčí 

18. až 24. června 2012

Blíží se filozofický festival

Letošní ročník charitativního 
koncertu Muzikanti dětem 
vynesl bezmála osmdesát tisíc 
korun. 

Handicap Sport Club Velké Me-
ziříčí, pro který se sobotní akce 
konala, si tak odnesl na prvním 
šeku 40 tisíc korun od sponzo-
rů a na druhém šeku 39.800 Kč, 
což byly peníze vybrané během 
konání koncertu na náměstí 26. 
5. jednak do pokladniček, pak ze 
stánku, kde se prodávaly reklam-
ní předměty s logem Muzikantů 
či HSCVM, a ještě ze stánku, kde 
se míchaly koktejly. Návštěvnost 
téměř celodenního koncertu, kte-
rý začal ve 14 hodin a končil po 
22. hodině, pořadatelé odhadují 
na zhruba dva tisíce lidí. Kromě 
diváků letos přálo akci i počasí, 
takže pořadatelé mohou být evi-
dentně spokojeni. „Částka, vy-
braná na náměstí, byla nejvyšší za 
všechny ročníky,“ upřesnili pořá-
dající.  Ti připravili pro poslucha-
če bohatý program, který zahájil 
orchestr a sbor z velkomeziříčské 
základní umělecké školy. Z dal-
ších domácích účinkujících se 
pak na podiu před radnicí vystří-

dala například taneční skupina 
Crazy team či hudební sdružení 
manželů Poláškových a Konva-
linkových, hrajících pod názvem 
KuSPoKon. Účinkování musela 
kvůli indispozici zrušit domácí 
kapela Pearlštejn. V odpoledním 
bloku se představila zpěvačka 
Jana Lota a zlatým hřebem večera 

byla další mladá zpěvačka Debbi, 
a další. Zazpívat si na pódiu ale 
mohli i odvážlivci z řad poslu-
chačů, kdy moderátor o přestávce 
pozval zejména děti.
Kromě hudebních vystoupení 
byly připraveny i doprovodné 
akce, zvláště děti se vyřádily ve 
skákacím hradu nebo hrály ku-

želky či bocciu. Krom toho si 
mohly vyzkoušet, jak se jezdí na 
invalidním vozíku. 
Zmíněný koncert už pomohl  
Sdružení Slepíši, Dětskému stře-
disku Březejc, Nese VM (2x), 
ÚSP Křižanov, a nyní Handicap 
Sport Clubu Velké Meziříčí.

Iva Horká
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MAS Most Vysočiny, o.p.s.  zve všechny zájemce,  
kteří se chtějí svou prací podílet na rozvoji regionu 
Velkomeziříčsko – Bítešsko na setkání.
To se uskuteční ve čtvrtek 31. května 2012 
v 15 hodin v kinosále Jupiter clubu, s.r.o., budo-

va na náměstí č. 17 ve Velkém Meziříčí.
Program: 
1. informace o místních akčních skupinách
2. činnost MAS Most Vysočiny, o.p.s. 
3. možnosti členství

Výzva MAS Most Vysočiny, o.p.s. 

-mmv-

Děti dostaly bezmála 80 tisíc Kč

Festival muzejních nocí
2. 6. 2012

Muzeum Velké Meziříčí
Součástí akce budou noční prohlídky. 

Rezervace vstupenek na telefonním čísle: 
566 522 773

Více na straně 6.

Planý poplach vyděsil lidi a ukázal slabiny

Rozhledna nad městem 
může vyrůst už příští rok
Pokud se podaří získat ev-
ropskou dotaci, nestojí stavbě 
rozhledny na Fajtově kopci nad 
Velkým Meziříčím nic v cestě. 
První návštěvníky a turisty by 
mohla přivítat už příští rok.

Zastupitelé totiž schválili, že se 
město stane investorem stavby 
namísto sportovního Ski klubu. 
„Město má zejména kvůli své fi-
nanční síle a stabilitě podstatně 
vyšší šanci, že uspěje se žádostí o 
evropské peníze,“ zdůvodnil sta-
rosta R. Necid rozhodnutí zastu-
pitelstva. Plánovaná rozhledna 
na Fajtově kopci má originální 
tvar šroubovice a pro své stejně 
originální osvětlení bude výraz-
nou dominantou města i v noci. 

Stavbu dlouhodobě plánoval Ski 
klub, který na kopci provozuje 
oblíbenou sjezdovku se záze-
mím. Získal dokonce už i staveb-
ní povolení. Město se mělo na 
celé akci původně podílet finanč-
ním příspěvkem, objevila se ale 
možnost požádat o bruselskou 
dotaci. „Podle pravidel je mož-
né získat až 85% příspěvek, a to 
by znamenalo, že se celý proces 
stavby výrazně urychlí. Zastupi-
telé proto neváhali převzít inves-
torství,“ řekl starosta. Město dnes 
připravuje žádost a už na podzim 
by se mělo dozvědět, zda má se 
záměrem šanci. „Na jaře se roz-
hodne definitivně a pokud uspě-
jeme, půjde to ráz na ráz,“ těší se 
starosta -měú-

Nejistotu i strach zažili obyvatelé Velkého Mezi-
říčí v úterý 22. května kolem devatenácté hodiny. 
Nejprve přišla prudká lokální bouřka provázená 
silným hromobitím a blesky, poté následoval 
zmatek. Blesk udeřil mimo jiné do radnice a 
spustil automatický systém varování, takže 
začala houkat siréna a místní rozhlas odvysílal 
hlášení vyzývající občany k evakuaci.

Šlo o planý poplach. To ovšem v tu chvíli nikdo z 
Velkomeziříčských netušil, a to ani z vedení města. 
Lidé se vykláněli z oken nebo vybíhali před domy, 
aby zachytili varovné hlášení, kterému v některých 
částech města nebylo vůbec rozumět. Domýšleli se, 
co a kde se stalo. „Nikdo nevěděl, co se děje. Volali 
jsme si, ale naše mobilní telefony přestaly být rázem 
funkční, neboť byly zahlceny telefonáty a esemes-
kami,“ popisuje starosta Radovan Necid první oka-
mžiky. Po Facebooku se záhy začaly šířit dvě hlavní 
fámy – praskla hráz mostišťské přehrady či udeřil 
blesk do jaderné elektrárny v Dukovanech. Hlášení 

z rozhlasu o tom, aby si občané připravili evakuační 
balíčky a vyčkali, nikomu na klidu nepřidalo. Asi 
nejlépe na tom byli ti, kteří před bouřkou důkladně 
zavřeli okna a žádný poplach nezachytili.

Městský rozhlas „se zbláznil“
Několik minut po spuštění varovného hlášení, což 
začalo asi ve tři čtvrtě na osm, se na radnici sešli 
správci sítě. „Teprve na místě ověřili, že jde o váž-
nou poruchu systému, nikoliv o reálné nebezpečí,“ 
dodává starosta. Snažili se proto evakuační hlášení 
zastavit a městským rozhlasem obyvatele uklidnit, 
že se nic neděje. To se jim ovšem dobré dvě desítky 
minut nedařilo. „Zařízení bylo neovladatelné. Po 
zjištění skutečného technického stavu, kdy systém 
nereagoval na příkazy z klávesnice, bylo provedeno 
jeho vypnutí a zapnutí,“ popisuje Josef Švec, vedou-
cí správního odboru městského úřadu. Ale poté, co 
systém znovu naběhl, se začal chovat stejně poru-
chově. Teprve po dalším restartu si „dalo říct“ a in-
formatici vyhlásili omluvu. Pavel Báča ukazuje modul rozhlasu, který spustil poplach. Foto: M. Strnadová

První šek vynesl dětem 40 tisíc korun, další bezmála totéž. Za HSCVM ho přebírá 
Míša Charvátová.  (Více foto str. 5 a na našem webu.) Foto: Iva Horká

Bezplatný vstup v rámci Mezinárodního dne muzeí přilákal do vel-
komeziříčského muzea 171 návštěvníků. Ačkoli byl pátek 18. května 
2012 běžným pracovním dnem, zájemci o historii si cestu na velkome-
ziříčský zámek našli. Oproti loňsku, kdy převážnou část ze stovky ná-
vštěvníků tvořily školní skupiny, se letos na zámek vydali spíše jednot-
livci. Další z akcí, kterou zdejší muzeum pořádá, je festival muzejních 
nocí s noční prohlídkou zámku tuto sobotu. (Více strana 6.)

Prohlídky zdarma se líbí

-muz-
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Poprvé ve Velkém Meziříčí letos proběhlo oblast-
ní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů. 

Na novém dopravním hřišti v Čechových sadech se 
17. 5. sešly soutěžící děti dvou věkových kategorií 
od čtvrtých až po deváté ročníky základních škol 
(ZŠ) z Velkého Meziříčí i okolí, aby si prověřily svo-
je znalosti z dopravní výchovy. „V obou kategoriích 
zvítězila družstva ZŠ z Osové Bítýšky,“ informoval 
vedoucí odboru dopravy MěÚ Jiří Pospíchal. V prv-
ní kategorii se utkalo pět družstev. Stříbrnou příčku 
vybojovali žáci zdejší ZŠ Školní a třetí skončila spo-
lupořádající ZŠ Oslavická. Druhá kategorie čítala 
šest družstev, druhé místo obsadila ZŠ Sokolovská 
a třetí opět ZŠ Oslavická. Zahájení soutěže, její-
miž pořadateli byly město, BESIP, policie městská 
i státní, DDM a 
ZŠ Oslavická, se 
odehrálo právě 
ve zmiňované zá-
kladní škole, kde 
odstartoval i prv-
ní z úkolů. Byl jím 
test z teoretických 
znalostí pravidel 
silničního provo-
zu. Následovalo 
praktické i teo-
retické zvládnutí 
zásad první po-
moci. Poté děti 
vyrazily s koly do 
terénu, tedy na 
„silnici“ doprav-
ního hřiště, aby 

si vyzkoušely teoretické znalosti pravidel silničního 
provozu přímo v praxi a navíc i jízdou zručnosti 
otestovaly, jak ovládají svůj dopravní prostředek. 
Vítězové soutěže – tedy Osovskobítýšští ¬ postupují 
do krajského kola, které se koná 7.  6. opět v našem 
městě. „Kraj Vysočina pro úspěšné soutěžící obou 
věkových kategorií připravil krásné ceny. Jejich ško-
ly získají po 25 tis. Kč za první místo, pro druhé to 
bude 15 tis. a pro třetí 10 tis.,“ informovala Milosla-
va Vojtová, koordinátorka BESIPu pro Kraj Vyso-
čina. Celostátní finále bude od 19. do 21. června v 
Chomutově a Kadani. Vrcholem bude mezinárodní 
soutěž FIA European Traffic Education Contest, 
kterou každoročně organizuje Mezinárodní auto-
mobilová federace. Cílem soutěže je přispívat ke 
zvýšení efektivity dopravně výchovného působení 

ve školách, správ-
nému a bezpečné-
mu chování dětí v 
silničním provozu 
a ke snižování do-
pravní nehodo-
vosti. Každoročně 
ji vyhlašují minis-
terstva dopravy a 
školství, mládeže 
a tělovýchovy ve 
spolupráci s poli-
cejním prezídiem, 
Ústředním auto-
motoklubem ČR, 
Autoklubem ČR a 
Českým červeným 
křížem.
Martina Strnadová

Nová legislativa nařizuje, že platnost zápisů dětí v 
cestovních dokladech rodičů končí 26. 6. 2012. Poté 
budou moci děti cestovat jen s vlastním cestovním 
dokladem, tj. cestovním pasem nebo občanským 
průkazem (OP) při cestování v rámci EU. K 1. 1. 
2012 došlo k legislativní změně a OP se vydává již 
jen se strojově čitelnými údaji, a to s elektronickým 
čipem nebo bez čipu, pouze na úřadech obcí s roz-
šířenou působností. V našem regionu tedy jen na 
úřadě ve Velkém Meziříčí. K ulehčení došlo v tom, 
že žadatel si nepořizuje fotografie a nevyplňuje žá-
dost. Rodič žádající o doklad pro dítě musí předlo-
žit originál rodného listu dítěte nebo jeho ověřenou 
kopii a svůj platný OP. Ze strany státu však nedošlo 

k navýšení odbavovacích pracovišť, ač jde o výkon 
přenesené státní správy a tyto výdaje jsou realizová-
ny a hrazeny obcím ze státního rozpočtu. 
Omlouváme se za dlouhé fronty u přepážek, ale za 
stávajícího počtu pracovišť a sezonního nárůstu ža-
datelů o cestovní doklad nejsme schopni rychlejšího 
odbavení. Zvláště v pondělí a ve středu odpoledne je 
extrémní nápor. Pokud se chcete vyhnout frontám, 
využijte rezervačního systému na www.mestovm.
cz, v sekci užitečné odkazy – Chci se objednat –, 
a objednejte se na konkrétní den a hodinu, nebo 
přijďte na přepážku v jiných časech. Pracovní doba: 
po a st od 8 do 17, út, čt a pá od 8 do 13 hodin.

-měú-

Výtržníka, který se ukájel před 
dospívajícími dívkami ve Vel-
kém Meziříčí i v Bystřici nad 
Pernštejnem, policisté dopadli. 
Nyní čeká na rozsudek. 

„Je obviněn z přečinu výtržnictví, 
za což mu hrozí trest odnětí svo-
body až na dva roky,“ uvedla Jana 
Martincová, žďárská mluvčí poli-
cie, a dodala, že policie pachatele 
dopadla na základě ohlášení vší-
mavých občanů. Šestadvacetiletý 
muž se svého jednání, které vy-

děsilo minimálně sedm mladých 
dívek, dopouštěl v období téměř 
čtvrt roku, od letošního března 
do května. Jezdil po Žďársku v 
autě a vždy si vyhlédl dívku, kte-
rou oslovil a zeptal se jí na cestu. 
Počkal, až se dívka přiblíží k jeho 
vozidlu a bude mu vysvětlovat 
trasu a začal před ní masturbovat. 
To dívky pochopitelně vyděsilo a 
utekly. Poté svůj nepříjemný zá-
žitek ohlásily na policii. Případy 
se udály vesměs v odpoledních 
hodinách.

Dopadli výtržníka, jenž 
se ukájel před dívkami

Dne 31. května 2012 končí reali-
zace projektu Vzdělávání  v eGo-
vernmentu ORP Velké Meziříčí. 
S jeho pomocí probíhalo vzdě-
lávání úředníků, zaměstnanců a 
členů Zastupitelstva města Velké 
Meziříčí a obcí v našem správním 
obvodu. Po dobu tří let probíha-
ly v nově vybavené učebně kurzy 
na podporu elektronizace veřejné 
správy. Od roku 2009 absolvova-
lo více jak 440 „studentů“ kurzy 

pro práci s elektronickou spiso-
vou službou, datovou schránkou 
i obsluhy portálů CzechPOINT. 
Velký zájem byl také o školení 
Microsoft Office jak z řad začá-
tečníků, tak i pokročilých stu-
dentů.
Všem absolventům kurzů by-
chom chtěli za tým eGON centra 
poděkovat za jejich píli a chuť učit 
se. Věříme, že získané vědomosti 
a dovednosti pomohou odstranit 

nadbytečné papírování a přispějí 
k lepší komunikaci nejen s orgá-
ny veřejné správy, ale i s občany v 
našem regionu.
Tento projekt je spolufinancován 
z Evropských sociálních fondů 
prostřednictvím operačního pro-
gramu Lidské zdroje a zaměst-
nanost a z rozpočtu Města Velké 
Meziříčí.

Bc. Ing. Josef Švec, 
MěÚ Velké Meziříčí

Končí realizace projektu vzdělávání

Způsoby komunikace městské samosprávy s občany, rozvoj města 
ve složité situaci hospodářské krize, nebo podnikání cizinců v 
českých městech. To byla témata besedy starosty Velkého Meziříčí 
s farníky holandských evangelických církví z Baarnu.

Osm hostů do Velkého Meziříčí přijelo na základě pozvání místního 
farního sboru Českobratrské církve evangelické. Vzájemné kontakty 
trvají již 22 let a Velkomeziříčští se s Holanďany schází každý rok. Le-
tos měli v programu také exkurzi v novém domově pro seniory, výlet 
do Pelhřimova a na Křemešník. Besedy se starostou se kromě hostů 
a jejich českých přátel zúčastnili také Sjoerd Van den Berg a Hendrik 
Van der Tol, tedy Holanďané, kteří žijí a pracují v našem regionu. „Ta-
ková setkání jsou pro radnici přínosná už proto, že slyšíme pohled na 
práci samospráv od obyvatel evropským měst. Proto každou takovou 
příležitost vítám,“ shrnul starosta Necid. „Letošní téma setkání zně-
lo „čas“ a byl mu věnován jeden debatní večer i nedělní bohoslužby. 
Oboustranně jsme se shodli, že jsme naše letité kontakty utužili a bu-
deme v nich pokračovat. V příštím roce se my  vypravíme do Holand-
ska,“ dodal místní evangelický farář Pavel Janošík.

Holandští evangelíci se 
zajímali o provoz města

Pro žadatele o cestovní doklad či OP

-ran-

Holanďani přijeli na pozvání evangelického faráře P. 
Janošíka (třetí zprava). Foto: Martina Strnadová

Radní jedou do Tisna
Velkomeziříčští radní ve středu 
odjíždějí do partnerského Tis-
na v Chorvatsku s konkrétním 
návrhem na spolupráci. Tam 
nabídnou založení městské spo-
lečnosti, která by se zabývala zís-
káváním bruselských dotací na 
společné projekty. „Podle dosa-
vadních zkušeností a rad odbor-
níků je forma obecně prospěšné 
společnosti tou nejpružnější a 
pro Brusel nejčitelnější metodou. 
Zároveň si hodně slibujeme od 

mezinárodní spolupráce,“ vy-
světluje starosta. Městské ops-ky 
by postupně měly financovat a 
organizovat výměnné pobyty 
dětí, sportovní turnaje, kulturní 
aktivity i akce pro seniory. Zále-
ží na tom, jak aktivní budeme,“ 
řekl Necid. Pokud s Chorvaty 
najdou společnou řeč, chtějí oslo-
vit i Vansbro, San Benedetto a 
Weilheim, další partnerská města 
VM. Náklady na cestu do Tisna si 
radní hradí sami. -ran-

Mladí cyklisté se utkali v soutěži

Děti cvičily i první pomoc. Foto: M. Strnadová

Ve škole hořelo
Necelá stovka dětí musela 25. 5. 
opustit prostory základní školy 
v Křižanově. 

V jedné z učeben zahořel moto-
rek na promítacím plátně. Cel-
kem osm osob skončilo v péči 
zdravotníků kvůli zdravotním 
obtížím. K události vyjely jed-
notky profesionálních hasičů ze 
stanic Velké Meziříčí a Žďár nad 
Sázavou, které posílili dobrovolní 
hasiči z Velkého Meziříčí a Kři-
žanova. Kvůli zakouření muselo 
upustit budovu školy 92 dětí. 
Sedm dětí a jeden z pedagogů 
si stěžovali na zdravotní obtíže. 

Hasiči jim poskytli předlékař-
skou první pomoc a po příjezdu 
zdravotníků je předali do jejich 
péče. Šest dětí zdravotníci ná-
sledně převezli sanitními vozy k 
dalšímu ošetření do nemocnice. 
Jedno dítě a pedagog byli ošetře-
ni na místě.
Jednotky zakouřené prostory 
učebny a přilehlých chodeb od-
větraly za pomoci přirozené a 
přetlakové ventilace. 
Vzhledem k povaze události jde o 
technickou pomoc, nikoliv o po-
žár. Ve 12.09 byl zásah ukončen.

Ing. Petra Musilová, 
HZS Kraje Vysočina Martina Strnadová

Archiv úřadu bude na Karlově
Archiv velkomeziříčského městského úřadu bude v bývalém areálu 
Agadosu na Karlově, kam se budou stěhovat technické služby (TS). 
Vyžádá si to 400 tisíc korun z neúčelové rezervy rozpočtu města.

„Archiv je nyní asi na čtyřech místech. V patře budovy, nad budoucí 
šatnou pracovníků TS, to bude všechno na jednom místě a v našem 
majetku. My si tím uvolníme spoustu dalších místností. Bude to dobrá 
optimalizace,“ vysvětlil starosta Necid využití patra, které je zatím vol-
né, neboť TS jej neupotřebí. Před přestěhováním archivu městského 
úřadu bude nutno provést stavební úpravy, jako například vybourat 
některé příčky, srovnat podlahy a nastěhovat regály. (Místo si prohlédli 
radní v dubnu – viz foto). Na radnici zůstane jen příruční archiv sta-
vebního odboru, protože ten úředníci potřebují prakticky každý den.

Martina Strnadová, foto: Jiří Michlíček

Žáci si vyzkoušeli test na alkohol
Koncem května na ZŠ Oslavická ve Velkém Meziříčí přednášel stráž-
ník městské policie VM s kurátorem MěÚ VM žákům 8. a 9. tříd. Cí-
lem bylo nejenom seznámit žáky s činností městské policie, ale i pů-
sobit na potlačování sociálně patologických jevů a prohloubit právní 
vědomí mládeže. Žáci byli informováni o jednání, s nimiž se mohou 
setkat a která mají znaky přestupku nebo trestného činu, o nebezpeč-
nosti alkoholu, tabákových výrobků a drog. Mohli vidět „drogový 
kufr“ s atrapami drog a pomůcek, k nerozeznání od skutečných, a tím 
si vytvořit představu o podobách návykových látek, formách balení a 
aplikačních pomůckách. Strážník předvedl i analyzátor alkoholu v de-
chu, který si mohli vyzkoušet (viz foto). Den nato proběhla další před-
náška pro ZŠ a PŠ VM, se zaměřením více na dopravní výchovu dětí.

Text a foto: Petr Dvořák
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Vážení čtenáři, i dnes pokračuje-
me v představování významných 
osobností, se kterými budete mít 
možnost diskutovat na téma fes-
tivalu „Etika a morálka“. Tomáš 
Sedláček se stal pravidelným 
účastníkem našeho festivalu. V 
letošním roce se zde představí již 
potřetí. Tomáš Sedláček je hlav-
ní makroekonom hospodářských 
strategií v ČSOB. Působil také 
jako ekonomický poradce bývalé-
ho prezidenta ČR Václava Havla. 
Je členem NERV, poradního orgánu premiéra ČR 
v boji proti finanční krizi. Je členem Nadace proti 
korupci a zakladatelem Ekonomického klubu, čle-
nem programového výboru nadace Fórum 2000 a 
poradních či dozorčích rad mnoha 
dalších neziskových organizací. 
Publikoval knihu Ekonomie dobra 
a zla, která se stala bestsellerem a 
otevřela řadu diskuzí. Stala se také 
námětem pro jedno z  témat po-
řadu LiStOVáNí, rozšířené vydání 
knihy si získalo i svou popularitu 
mezi německými čtenáři. Na festi-
valu bude hovořit na téma „Etika 
jako tahoun, nikoli brzda“.
O české parlamentní kultuře bude 
hovořit Jan Wintr. Pracuje jako 

odborný asistent na katedře teorie 
práva a právních učení Právnické 
fakulty Univerzity Karlovy i jako 
externí vyučující Filozofické fa-
kulty a Fakulty sociálních věd UK. 
Studoval právo, historii a polito-
logii na UK (PF abs. 2001, FF abs. 
2004 a Ph.D. na PF abs. 2006) a na 
Ludwig-Maximilians-Universität 
v Mnichově (2002-2003). Autor 
monografie Říše principů (2006), 
za kterou obdržel Bolzanovu cenu 
a Cenu Antonína Randy, učebnice 

Principy českého ústavního práva (2006), monogra-
fie Česká parlamentní kultura (2010), spoluautor 
komentáře Listiny základních práv a svobod au-
torského kolektivu vedeného Eliškou Wagnerovou 

(2012) a autor, spoluautor či editor 
desítek dalších odborných textů 
z oblasti teorie práva, ústavního 
práva, právních dějin a politologie. 
Publikuje též v denním tisku.

Milan Dufek
Foto: archiv JC a týdeníku VM 

Ministr vnitra Jan Kubice v polovi-
ně května ocenil v rámci 3. ročníku 
ankety Hasič roku příslušníky, ale 
i občanské zaměstnance Hasičské-
ho záchranného sboru ČR, jež loni 
prokázali například statečnost při 
neobvyklých zásazích, zvládli roz-
sáhlé požáry nebo přispěli ke zvý-
šení prestiže sboru.
V kategorii Hasič roku 2011 měl 
HZS Kraje Vysočina svého favo-
rita - nprap. Pavla Videnského ze 
stanice ve Velkém Meziříčí. Ten 
se umístil jako třetí. Videnský byl 
nominován za úspěšnou záchra-
nu muže, který chtěl vloni v říjnu 
spáchat sebevraždu skokem z dál-
ničního mostu ve Velkém Meziříčí. 
Devětadvacetiletý muž stál na kraji 

mostu ve výšce přibližně sedmase-
dmdesáti metrů a zábradlí se držel 
pouze jednou rukou. V některých 
momentech se zábradlí nedržel vů-
bec a balancoval nad propastí. Pav-
lu Videnskému se podařilo k muži 
postupně přiblížit a přesvědčit jej, 
aby z mostu neskákal. Za pomo-
ci hasičů a policistů potom muž 
přelezl zábradlí, kde si jej do péče 
převzali zdravotníci. Videnský (49) 
pracuje u hasičů od roku 1986, kdy 
nastoupil na post hasiče na stanici 
do Žďáru nad Sázavou. Později byl 
ustanoven do funkce strojníka. O 
devět let později přešel na stanici 
ve Velkém Meziříčí, kde od roku 
2008 zastává post velitele družstva. 

Text a foto: HZS Vysočina

Um předvedli zpěváci z Asie i Evropy Evropský festival filozofie se blíží
6. ročník - 18. až 24. června

Představujeme osobnosti festivalu

Aktuální informace o festivalu 
naleznete na www.festivalfilo-
sofie.cz. V příštím čísle týdení-
ku pak vyjde celý program.

Do ulic vyšlo 11 500 dobrovolníků

Veřejná sbírka, jejíž výtěžek jde na prevenci onkolo-
gických onemocnění, proběhla ve středu 16. 5. 2012 
také ve Velkém Meziříčí. Podle údajů z tiskové zprá-
vy Ligy proti rakovině bylo distribuováno osm set 
tisíc kytiček s oranžovou stužkou, zapojilo se všech 
14 krajů, všech 77 okresů, 930 měst a obcí. Bylo vy-
dáno 5 750 pokladních vaků. Do ulic vyšlo 11 500 
dobrovolníků ve žlutých tričkách a do akce se při-
hlásilo 800 subjektů – z toho kupříkladu 158 střed-
ních a 146 základních škol, 67 hasičských spolků, 64 
junáckých oddílů, 57 pacientských klubů, dále pak 
pionýři, knihkupectví, Český svaz žen, Český červe-
ný kříž, Česká pošta a další organizace a jednotlivci 
či firmy. KDU-ČSL Jihomoravského kraje objednala 
400 vaků a 20 tisíc kytiček pro prodej ve více jak 150 
městech a obcích v JM kraji. Výsledky sbírky příště.

Text a foto: Iva Horká

Český den proti rakovině v číslechP. Videnský dostal ocenění Hasič roku

Zpěvák Jakub Pustina přivezl ve 
čtvrtek 24. května do koncertní-
ho sálu Jupiter clubu ve Velkém 
Meziříčí vítěze letošní meziná-
rodní pěvecké soutěže, pořáda-
né pod jeho záštitou. Publiku se 
představili korejská mezzosopra-

nistka Miyoung Jung, jež získala 
první cenu v soutěži, ukrajinský 
kontratenorista Vadym Mitryaev 
(2. cena), s třetí cenou polská 
sopranistka Olga Rusin a koneč-
ně s cenou starostky města Žďár 
nad Sázavou Sijia Lu, sopranistka 

z Číny. O hudební doprovod na 
piano se postaral Richard Pohl. 
Jakub Pustina zpěváky uvedl, ale 
tentokrát s nimi nezazpíval kvůli 
nemoci. I tak byl koncert zážit-
kem. 

Pokračování na straně 4

Sijia Lu zazpívala spolu s Vadymem Mitryaevem Rossiniho Kočičí duet. Foto: 
Martina Strnadová

Populární herečka Jiřina 
Bohdalová vystoupila v talk 
show v Jupiter clubu ve Velkém 
Meziříčí. Pořadem provázel 
Václav Daniel Kosík, který 
v úvodu požádal diváky, aby 
napsali svoje dotazy pro paní 
herečku do připravených dvou 
zápisníků. Potom J. Bohdalové 
pokládal otázky publika. První 
z nich sice nepocházela od 
místních obdivovatelů herečky, 
ale z jiného města - to proto, 
že lidé v kinosále ještě neměli ty 
svoje otázky napsané.

Na první dotaz „Co vám pomá-
há, když nemáte náladu ani vstát 
z postele a pak musíte stejně vyjít 
na jeviště?“ Bohdalová odpově-
děla, že herectví je stejně jako ka-
ždá jiná profese. A stejně jako jí, 
tak se nechce do práce ani mno-
hým z nás. „Ale já mám takovou 
zkušenost, že když jsem někdy 
otrávená z nějakého důvodu, 
třeba je mi vedro v kostýmu, tak 
potom to představení odehraji 
dobře a mám po něm fajn pocit. 
No a jindy jsem fit, cítím se skvě-

le, do práce se těším, a ono se mi 
to představení moc nepovede,“ 
řekla Jiřina Bohdalová, matka 
herečky Simony Stašové. Pak se 
mimo jiné svěřila s tím, že nemé-
ně důležití jsou diváci, kteří jsou 
podle jejích slov součástí divadla. 
Dobré publikum dokáže herce 
povzbudit, nabudit, motivovat, a 
ten pak o mnoho lépe hraje. „A 
já takovým divákům děkuju. A 
když mi pak ještě třeba nějaká 
paní poděkuje u auta, když už 
odjíždím, tak je to opravdu skvě-
lý pocit,“ vyznala se herečka. V 
dalších dotazech se jí někdo ptal, 
jak to dělá, že má ve svém věku 
tak hezkou pleť i vlasy. „Meju se 
mejdlem a pak na to naplácám, 
co najdu doma. A když nic ne-
najdu, tak se namažu vyškvaře-
ným sádlem, protože mám totiž 
suchou pleť. Z toho takový ty 
prodejci kosmetiky odmdlívaj, 
ale u mě to funguje,“ překvapila 
přítomné držitelka Thálie 2010 za 
celoživotní mistrovství v činohře, 
„a bohatý vlasy mám prej podle 
maminky proto, že když jsem 
byla malá, tak jsem si na hlavu 

vylila klíh v tatínkově truhlář-
ské dílně. No a protože to nešlo 
z vlasů dostat, tak přišla na řadu 
mašinka a hlavu mi oholili. Ma-
minka pak byla přesvědčená, že 
to je důvod, proč mám tak pěkný 
vlasy.“ Poté přišla otázka, kolikrát 
dělala přijímač-
ky na DAMU. 
Tak třikrát. Me-
zitím pracovala 
mimo jiné také 
jako učitelka na 
Ostravsku a po-
dle jejích slov ji 
tato práce bavila. 
Četla dětem po-
hádky a už teh-
dy měnila hlasy, 
aby žáky zaujala 
a udržela jejich 
pozornost. Což se jí náramně da-
řilo. A není divu, všichni známe 
její hlas nejrůznějších pohádko-
vých postaviček. „Učitelky musej 
bejt taky tak trochu herečky. A 
musím říct, že kdybych se nedo-
stala na herectví, učila bych do-
dnes. Mě to ohromně bavilo.“ Pak 
přiznala, že si s těma ‘pajďuláka-

ma‘ dočista zkazila hlas. „Proto 
dnes mluvím, tak jak mluvím.“ 
V dalších dotazech zavzpomínala 
na svoje kolegy Miloše Kopec-
kého, Jiřího Sováka, Vladimíra 
Menšíka a Vladimíra Dvořáka. 
Kopecký jí prý věnoval kuchařku 

s velmi vtipným, 
a přitom struč-
ným věnováním 
a měl vytříbený 
humor, Sovák 
trousil blbosti 
a Menšík je vy-
právěl –  krom 
toho měl i ob-
rovskou slov-
ní zásobu –, a 
Dvořák, s nímž 
vystupovala 
v Televarieté, 

byl vtipný  i nesmírně odvážný. 
„Vždycky říkal, že chce dělat ta-
kovej humor, kterýmu bude blbej 
rozumět a chytrýho neurazí,“ 
ohodnotila každého ze svých he-
reckých kolegů. Dalšího z publi-
ka zajímalo, jak se Bohdalové to-
čilo s režisérem Jiřím Strachem. 
O něm řekla, že je velmi citlivý 

a hodně věřící člověk. Obsadil ji 
do role ve filmu Vrásky z lásky. 
„Ten film je o starejch lidech, vo 
který tak jako v dnešní době není 
absolutně žádnej zájem, a právě 
ten film je o naději, že to člověk 
nemá nikdy vzdávat,“ povzbudila 
přítomné ikona českého divadla, 
která oslavila loni osmdesáté na-
rozeniny, takže přesně ví, o čem 
mluví. Je ale na místě podotk-
nout, že ona sama je vskutku 
vitální žena a patrně málokdo 
by jí její věk hádal. Pochopitel-
ně nemohla vynechat Amforu, s 
níž Jiřina Bohdalová cestuje, tak 
přidala historku o nejdelší ces-
tě do Thajska a Austrálie, jak si 
vzala vnukův pas namísto svého 
a pak musela část cesty absolvo-
vat sama. Což pro ni bylo utrpe-
ní a byla z toho – jak několikrát 
zopakovala – „…načisto vedle 
sebe…“. J. Bohdalová míní, že je 
v Amfoře zdravé jádro pěti lidí, 
kam patří i ona sama, a proto 
si říkají ‚zdravé jádro Amfory‘. 
Ostatní žertéři prý ale pro ně 
mají název ‚zátoka sviní‘.
Do soukromí zabrousila v dalším 

dotazu, a to na vnuky. Ten starší 
podle jejího sdělení vystudoval 
přírodní vědy, zaměřil se na ge-
netiku, a posléze se potají přihlá-
sil na Filmovou fakultu v Písku 
na režii. „Když byl malý, tak jsem 
ho všude tahala s sebou, protože 
Simona si utvářela kariéru, a tak 
jsem říkala, že teď se o něho sta-
rám já a až on vyroste, bude reži-
sér, a když už mě nikdo nebude 
chtít, obsadí mě do filmu on,“ 
prozradila s úsměvem umělkyně. 
O mladším vnukovi zatím neví, 
co bude dělat. 
Pokud by se o jedné z našich 
nejvýraznějších hereček chtěl ně-
kdo dozvědět víc, může si přečíst 
knihu Slávky Kopecké Fenomén 
Bohdalka.  V ní najde  texty  se-
psané a sestavené k životnímu 
jubileu Jiřiny Bohdalové. Vtipné 
gratulace doplňuje sada padnou-
cích klíčů otevírajících cestu k 
duši populární a nezaměnitelné 
herečky. Knížka vyšla loni a jsou 
v ní i četné rodinné a profesní fo-
tografie zaznamenávající tok času 
– neuvěřitelných 80 let.

Iva Horká

Jiřina Bohdalová: Člověk to nemá nikdy vzdávat

Jiřina Bohdalová na 
snímku Ivana Chluda.
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Zprávy z jednání Rady města
z 16. 5. 2012

1. Rada města 
schválila:
* návrh smlouvy o smlouvě bu-
doucí na zřízení věcného břeme-
ne ve prospěch E.ON Distribuce, 
a. s., České Budějovice k tíži po-
zemku města parc. č. 3800/66 
v Hliništích, k. ú. Velké Meziříčí 
s právem uložení zemního kabelu 
NN do tohoto pozemku, právem 
provozování, údržby a oprav na 
dobu trvání stavby
* návrh smlouvy o smlouvě bu-
doucí na zřízení věcného břeme-
ne ve prospěch E.ON Distribu-
ce, a. s., České Budějovice k tíži 
pozemku města parc. č. 2767 na 
ul. Karlov, k. ú. Velké Meziříčí s 
právem uložení zemního vedení 
NN do tohoto pozemku, právem 
provozování, údržby a oprav na 
dobu trvání stavby 
* návrh smlouvy o smlouvě bu-
doucí o zřízení věcného břemene 
pro E.ON Distribuce, a. s., České 
Budějovice k tíži pozemků města 
parc.č. 5810/39 a 5826/1 na ul. 
Jižní, k. ú. Velké Meziříčí s prá-
vem uložení zemního kabelové-
ho vedení NN
* rozpočtové opatření: zdroj: 
5 tis. Kč – § 6409 rezerva m. č. 
Lhotky, rozdělení: 5 tis. Kč – § 
3311 náklady hrazené městem – 
oslavy vzniku MŠ Lhotky
* rozpočtové opatření: zdroj: 15 

tis. Kč – § 6409 neúčelová re-
zerva, rozdělení: 15 tis. Kč – § 
3313 náklady hrazené městem – 
doprava žáků na soutěže na ZŠ 
Školní
* rozpočtové opatření: zdroj: 13,6 
tis. Kč – § 6409 neúčelová re-
zerva, rozdělení: 13,6 tis. Kč – § 
3612 výměna okenních dvojskel 
za protihluková – bytový dům 
Rybářství, a. s., na Zámecké ulici 
* rozpočtové opatření: zdroj: 50 
tis. Kč – § 6409 rezerva na pro-
jekty, rozdělení: 50 tis. Kč – § 
3722 aktualizace projektu III. 
etapa skládky TKO
* rozpočtové opatření: zdroj: 1,2 
tis. Kč – § 6409 rezerva m. č. Olší 
nad Oslavou, rozdělení: 1,2 tis. 
Kč – § 2212 výpočet výše odvodů 
pro vynětí ze ZPF (infrastruktura 
pro RD v Olší n. Oslavou)
* rozpočtové opatření: zdroj: 3,6 
tis. Kč – § 6409 rezerva na pro-
jekty, rozdělení: 3,6 tis. Kč – § 
3412 vypracování projektových 
podkladů pro žádost o dotaci na 
akci Dokončení velkého okruhu 
dopravního hřiště Čechovy sady 
VM
* rozpočtové opatření: zdroj: 2 tis. 
Kč – § 6409 rezerva m. č. Lhotky, 
rozdělení: 2 tis. Kč – § 2212 vy-
pracování elaborátu Odnětí půdy 
ze ZPF pro akci „Chodník Dolní 
Radslavice“
* rozpočtové opatření: zdroj: 305 
tis. Kč – § 6409 neúčelová rezer-
va, rozdělení: 305 tis. Kč – § 3412 
realizace akce „Dokončení velké-
ho okruhu dopravního hřiště Če-

chovy sady VM“ – podíl k dotaci
* rozpočtové opatření: zdroj: 2 
tis. Kč – § 6409 rezerva pro dota-
ce a dary. Rozdělení: 2 tis. Kč – § 
3543 dotace pro Asociaci rodičů 
a přátel zdravotně postižených 
dětí v ČR, o. s., se sídlem Černá, 
594 42 Měřín, účel: náklady spo-
jené s představením loutkového 
divadla dne 9. 6. 2012
* rozpočtové opatření: zdroj: 4 
tis. Kč – § 6409 rezerva pro dota-
ce a dary, rozdělení: 4 tis. Kč – § 
3419 dotace, účel: zajištění pořá-
dání mezinárodního fotbalového 
turnaje hráčů starších 35 let na 
Moravě 
* rozpočtové opatření: zdroj: 36 
tis. Kč – § 6409 rezerva na pro-
jekty, rozdělení: 36 tis. Kč – § 
3429 zpracování projektového 
záměru na vybudování rozhled-
ny na Fajtově kopci ve Velkém 
Meziříčí
* umístění poutače na propagaci 
Festivalu filozofie na Náměstí ve 
Velkém Meziříčí v prostoru před 
pomníkem v termínu 21. 5.–26. 
6. 2012

2. Rada města 
souhlasila:
* se zveřejněním záměru výpůjč-
ky části pozemku parc. č. 976/1 o 
výměře 1 000 m2, k. ú. Velké Me-
ziříčí za účelem sečení trávy. Po 
uplynutí zákonné lhůty ke zveřej-
nění bude Radě města předložen 
návrh podmínek pro výpůjčku
* s uzavřením nájemní smlouvy 

mezi městem a občanským sdru-
žením Agility Velké Meziříčí na 
pronájem části o výměře 1 000 
m2 z pozemku parc. č. 5492 v k. 
ú. Velké Meziříčí za účelem zříze-
ní kynologického cvičiště
* se zapojením transferů účelově 
určených, přijatých na účet měs-
ta v květnu 2012, do upraveného 
rozpočtu města Velké Meziříčí 
v r. 2012 
* s umístěním reklamy na vjezdo-
vých lístcích – povolení k vjezdu 
s motorovým vozidlem do vybra-
ných míst a částí Velkého Mezi-
říčí, které budou potištěny re-
klamou společností art21, s. r. o. 
Distribuce vjezdových lístků pro-
běhne v měsíci červnu. Náklady 
spojené s tiskem vjezdových líst-
ků hradí společnost art21, s .r. o. 
Vjezdové lístky budou splňovat 
formální náležitosti:
1) 1/3 plochy vjezdového líst-
ku bude vyhrazena pro potřeby 
města. 2) Vjezdové lístky budou 
splňovat náležitosti daňového 
dokladu. 3) Na každém dokladu 
bude vytištěno jedinečné iden-
tifikační číslo z dohodnuté řady. 
Závěrečnou korekturu vjezdo-
vých lístků provede Město Velké 
Meziříčí
* s umístěním reklamy na vjez-
dových lístcích – povolení k vjez-
du s motorovým vozidlem do 
vybraných míst a částí Velkého 
Meziříčí, které budou potištěny 
reklamou firmy MusicData, s. r. 
o. Distribuce vjezdových lístků 
proběhne v délce dvou měsíců 

červenec a srpen. Náklady spo-
jené s tiskem vjezdových lístků 
hradí firma MusicData, s. r. o. 
Vjezdové lístky budou splňo-
vat formální náležitosti: 1) 1/3 
plochy vjezdového lístku bude 
vyhrazena pro potřeby města. 2) 
Vjezdové lístky budou splňovat 
náležitosti daňového dokladu. 3) 
Na každém dokladu bude vytiště-
no jedinečné identifikační číslo z 
dohodnuté řady. Závěrečnou ko-
rekturu vjezdových lístků prove-
de Město Velké Meziříčí
* aby společnost art21, s. r. o., 
tiskla vjezdové lístky – povolení k 
vjezdu s motorovým vozidlem do 
vybraných míst a částí Velkého 
Meziříčí po dobu 12 měsíců po-
čínaje měsícem září s reklamním 
potiskem zájemců o umístění re-
klamy za těchto podmínek: 1) 1/3 
plochy vjezdového lístku bude 
vyhrazena pro potřeby města. 2) 
Vjezdové lístky budou splňovat 
náležitosti daňového dokladu. 3) 
Na každém dokladu bude vytiš-
těno jedinečné identifikační číslo 
z dohodnuté řady. Závěrečnou 
korekturu vjezdových lístků pro-
vede Město Velké Meziříčí

3. Rada města 
povolila:
* v souladu s § 23 odst. 5 záko-
na 561/2004 Sb. (školský zákon) 
výjimku z nejvyššího počtu dětí 
v mateřských školách pro školní 
rok 2012/2013 takto: MŠ Soko-
lovská 100 dětí (25, 25, 25, 25), 

MŠ Sportovní 78 dětí (26, 26, 26), 
MŠ Čechova 100 dětí (25, 26, 26, 
23), MŠ Nad Plovárnou 50 dětí 
(25, 25), MŠ Mírová 56 dětí (28, 
28), MŠ Olší 28 dětí

4. Rada města 
jmenovala:
* podle § 166 odst. 2 zákona č. 
561/2004 Sb., (školský zákon), 
v platném znění s účinností od 
1. srpna 2012 na období šesti let, 
tedy na dobu určitou do 31. čer-
vence 2018 na vedoucí pracovní 
místa Mgr. Evu Součkovou ředi-
telkou Základní školy a mateřské 
školy Velké Meziříčí, Lhotky 42, 
příspěvkové organizace a Mgr. Ji-
tku Hublovou ředitelkou Základ-
ní školy a mateřské školy Velké 
Meziříčí, Mostiště 50, příspěvko-
vé organizace

5. Rada města vzala 
na vědomí:
* předložené zprávy o hospoda-
ření školských a kulturních pří-
spěvkových organizací města za 
1. čtvrtletí 2012
* přehled organizací, v nichž je 
město Velké Meziříčí členem
* výsledek hospodaření společ-
nosti Technické služby VM, s. r. 
o., za 1. Q roku 2012

Ing. Radovan Necid, 
starosta města

Velkomeziříčská Rada města projednala...

 Další info na www.mestovm.cz

Planý poplach hrozí každé obci
Nečekané vyřazení komunikačních linek a spuštění planého poplachu 
po přímém zásahu bleskem bude řešit i krajská bezpečnostní komi-
se. „V každém systému městského rozhlasu je totiž povinně zákonem 
nařízená instalace dvanácti rozličných automatických výstrah. To zna-
mená, že se podobná situace může kdykoliv opakovat v kterémkoliv 
městě. Už mě kontaktoval předseda krajské bezpečnostní komise Jan 
Slámečka a dohodli jsme se na jednání přímo u nás ve městě tak, aby 
se komise mohla s věcí seznámit,“ podotýká ještě starosta a doplňu-
je, že kraj chce o tomto problému obce informovat a hledat případná 
řešení.

Blesk způsobil statisícové škody
Původcem všeho byl blesk, který udeřil krátce po devatenácté hodině 
do věže kostela i do dalších budov na náměstí včetně radnice či spoři-
telny. Vyřadil z provozu veškeré komunikační sítě – modemy, počítače, 
pevné telefony, část kamerového systému. Shořely klíčové prvky po-
čítačové sítě, jako například switch technologické centrum na Obec-
níku, modem pro 
agendu občanských, 
řidičských a ces-
tovních dokladů 
či registr vozidel v 
budově spořitelny. 
Během středy kvůli 
tomu tyto agendy 
nefungovaly. Teprve 
ve čtvrtek dopoled-
ne byla zprovozněna 
linka mezi velko-
meziříčskými ter-
minály a servery na 
ministerstvu vnitra, 
čímž bylo vydávání 
dokladů obnoveno. 
Zastavily se i věžní 
hodiny (viz foto), 
byl poškozen za-
bezpečovací systém 
v kostele, telefonní 
ústředna Hotelu 
Pod Zámkem, nebo 
také osobní počíta-

če některých občanů atd. Škoda jen na majetku města je vyčíslena na 
částku přesahující dvě sta tisíc korun.

Bouřka odhalila slabiny krizového řízení
Bouřka tak důkladně prověřila varovný systém města a odhalila jeho 
slabiny. Ještě během úterního večera po zklidnění situace se sešli radní 
města, aby celou věc projednali. „Máme několik závěrů. Ten nejdůle-
žitější asi je, že krizové řízení je v podstatě nastavené na situace, kdy 
technika alespoň zčásti funguje. Nikdo nepočítal s možností výpadku 
všech komunikačních kanálů a ani se nedivím, protože tak neprav-
děpodobná situace dosud nenastala,“ informuje Necid a dodává, že 
město proto rozšíří svůj krizový plán o podobný model. „V praxi to na-
příklad znamená hlášení tlampači z několika služebních vozů, včetně 
auta městské policie, dále zapojení dobrovolných hasičů do organizace 
informování obyvatel. Důležité bude také nastavení mobilních telefo-
nů všech členů krizového štábu tak, aby se ve vypjaté situaci dovolali 
na klíčová telefonní čísla a naopak neměli přístroje zahlcené voláními 
zvenčí,“ jmenuje starosta. Ten navíc už nyní zadal kompletní revizi 
instalací na radnici i s prověřením síly ochrany před přepětím sítě na 
všech stupních. Pro bezpečnostní radu města ze situace vyplynul úkol 
nachystat plán krizového řízení tak, aby byly všechny technické pro-
středky i lidé na případné události připraveni.

Varovný systém čeká nové technické řešení
Předcházení vzniku takových situací, která se odehrála ve Velkém Me-
ziříčí během úterního večera, by v budoucnu mělo napomoci i nové 
technické řešení městského rozhlasu. To je totiž součástí projektu digi-
tálního protipovodňového plánu, kam patří i varovný a vyrozumívací 
systém. Město požádalo o dotaci na tuto akci a žádost kladně prošla 
všemi stádii posuzování. Realizace projektu je tak na dobré cestě. Díky 
tomu by současný varovný a vyrozumívací systém, který je starý cca 
deset let a již nevyhovuje současným požadavkům a nejnovějším regu-
lím varování obyvatelstva, měl být kompletně nahrazen novým.

Starosta se za selhání techniky omlouvá
„Osobně považuji tuto situaci za přínosnou v tom, že odhalila slabi-
nu v bezpečnostních plánech. Na druhou stranu rozumím tomu, že 
obyvatelé našeho města zažili několik perných okamžiků v situaci, kdy 
jsme nikdo nevěděli, co se děje. Proto se všem spoluobčanům za se-
lhání techniky omlouvám, byť společně cítíme, že řádění silné bouřky 
nebo jiných přírodních živlů nikdo z nás ve Velkém Meziříčí neovliv-
ní,“ uzavřel starosta.

Text a foto: Martina Strnadová

Planý poplach vyděsil lidi ...
Pokračování ze strany 1

Na toto téma proběhne přednáška 31. 5. v novém domově pro seniory 
v Čechových sadech ve Velkém Meziříčí. Koná se v 10 hodin, s opa-
kováním ještě ve 13 a 15 hodin. První přednáška je určena převážně 
seniorům – klientům z domova pro seniory, další dvě pak poslucha-
čům z řad veřejnosti. Domnívám se, že by nebylo na škodu, kdyby 
se dostavili rovněž školáci 2. stupně ZŠ na základě domluvy učitele s  
ředitelkou domova, Bc. Helenou Chalupovou (tel.: 736 541 988, 561 
201 570, 561 201 572, e- mail: reditel@domovvelkemezirici.cz. 
Na přednášce budou diskutovány hlavní příčiny úbytku ozonu v zem-
ské atmosféře, mechanismus destrukce ozonu v atmosféře, měření 
koncentrace ozonu, účast organizace NASA ve výzkumu ozonové 
vrstvy, mezinárodní domluvy na ochranu ozonové vrstvy apod. Po-
sluchači se seznámí s různými typy ultrafialového záření (UV záření), 
negativními vlivy UV záření na rostliny, živočichy a lidskou populaci. 
Bude diskutována otázka vzniku  karcinogenních nádorů při zvýšené 
expozici slunečním zářením a formami ochrany před UV zářením. Na 
přednášce budou rovněž probírány i globální změny na Zemi vyvola-
né lidskou činností.

Na přednášku srdečně zve lektorka RNDr. Eleonora Čermáková, CSc.

Zeslabená ozonová 
vrstva – ohrožení lidstva?

Um předvedli zpěváci...

Pokračování ze strany 3
Účinkující totiž nabídli pestrou 
hudební paletu od národních 
písní všech čtyř rodných zemí 

zpěváků až po klasiku z pera W. 
A. Mozarta, G. Rossiniho, G. Pu-
cciniho, J. Offenbacha či A. Dvo-
řáka.

V duetu Zuzanky a hraběnky z opery Figarova svatba 
od W. A. Mozarta se blýskly Miyoung Jung s Olgou 
Rusin. Foto: Martina Strnadová

Martina Strnadová
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Bydlím v Měříně v rodinném 
domku u silnice II. třídy, a tím-
to podávám stížnost v první řadě 
na stav vozovky před domem. To 
není silnice, ale „tankodrom“. A v 
druhé řadě podávám stížnost na 
projíždějící kamiony městysem 
Měřín a kolem našeho domu, 
jejichž počet prudce roste. Aby 
nemusely firmy platit mýtné, 
jezdí od Velké Bíteše až k Jihla-
vě po silnici, která je souběžná s 
dálnicí D1 a zpět. Provoz na této 
silnici je i tak dost frekventovaný 
a hlučný, ale nám připadá jako 
bychom bydleli přímo u dálnice. 
Úplně nejhorší to je z neděle na 
pondělí v noci (od jedné hodiny 
ranní do čtvrté hodiny cca 100 
kamionů), kdy vůbec nemůže-
me spát, protože když přijíždí 
kamiony od Velkého Meziříčí, 
před naším domem nejede ani 
jeden povolenou rychlostí v 
obci, a potom, když projíždí po 
té „nádherné silnici“, můžu vám 
klidně napsat, co který veze, ale 
to snad pánům nemusím vysvět-
lovat. Člověk si dokáže zvyknout 
na hluk pravidelný, který časem 
přestane vnímat, ale co kamion 
přejíždějící tzv. tankodrom nový 
a nový hluk, na který se nedá 
zvyknout. A úplně ‚nejlepší’ to 
je, když jedou např. čtyři za se-
bou. O klidném odpoledni na 
zahradě nemůže být vůbec řeč, o 
otevření oken v letním období v 
noci také ne. Myslím si, že to vadí 
více občanům, to budou nejlépe 
vědět starostové (Velké Meziříčí, 
Stránecká Zhoř, Měřín), ale nic 

se neděje, každý z občanů bydlící 
u silnice jenom trpí a sleduje, jak 
projíždí a cítí strašnou bezmoc, 
protože oni kamioňáci si mohou 
jezdit, kde chtějí… a ničit silnice, 
na kterých nemusí platit.
Jestli snad někdo nevěří, jak je 
to vážné – nabízím bezplatný 
týdenní pobyt v pokoji našeho 
domku po rodičích, který jsme si 
opravili, abychom v něm prožili 
klidné stáří…
Níže uvádím jeden z dotazů a 
následnou odpověď, kterou jsem 
našla na internetových stránkách 
ministerstva dopravy:
Hrozí objíždění 
zpoplatněných úseků?
Obavy z toho, že po zavedení elek-
tronického mýtného přestanou 
kamiony jezdit po dálnicích, jsou 
přehnané a nepochybně souvisejí s 
předvolební rétorikou opozičních 
a neparlamentních stran. Zkuše-

nosti z Rakouska i Německa jasně 
ukazují, že kamiony dál jezdí po 
zpoplatněných úsecích a že jenom 
malé procento nákladních vozidel 
se snaží tyto úseky objíždět. Je to 
totiž logické, vynaložený čas i vyš-
ší spotřeba pohonných hmot na 
mnohem delší a časově náročnější 
trase vedlejšími cestami jen stěží 
může kompenzovat náklady spo-
jené se zaplacením mýta. Každo-
pádně však lze využít následující 
opatření: 
1) Obchvaty měst zůstanou nezpo-
platněné tak jako dnes. 2) Sazbu 
mýtného lze snížit na minimum 
tam, kde existuje paralelní trasa. 
3) V krajním případě lze zpoplat-
nit i objízdnou trasu. 4) Nic obcím 
nebrání, aby umístily na paralelní 
objízdné trase značku zákaz vjez-
du vozidlům nad dvě tuny.
Nevěřím, že mají starostové tak 
malé pravomoce, aby se situace 
nedala řešit. Je potřeba sepsat pe-

tice nebo pozvat televizi, aby nás 
obyčejné občany bral někdo váž-
ně? Stát přichází o peníze, firmy 
šetří, kamiony ničí silnice v ob-
cích, městysech a městech a do-
plácejí na to opět obyčejní lidé…
(Pozn. autorky: Nejde o kamiony 
ze společnosti LIDL ČR, v. o. s., 
Stránecká Zhoř.)

Jana Hamáčková, Měřín

Kde je slušnost
mladých lidí?
Dne 9. 5. 2012 v 6.40 jsme na-
stoupili v Měříně s manželkou 
do autobusu Velká Bíteš – Jih-
lava. Byla tam dvě volná místa, 
na jedno si sedla manželka a já 
požádal asi 16–17letou dívku, 
zda si mohu přisednout. Je mi 
69 let, ona řekla, že místo drží 
pánovi za mnou. Když jsem se 
otočil, jeho věk jsem odhadl též 
na 16–17 roků. Jen připomí-
nám, že autobus byl plně obsa-
zený školáky, kteří jeli do škol 
v Jihlavě, a nikoho nenapadlo 
nás pustit sednout. Ale proč se 
divím, vždyť děti ze ZŠ v Mě-
říně jedoucí do Str. Zhoře také 
nepouštějí sednout. Nevím jak 
dnes, ale nám rodiče a učitelé 
ve škole často připomínali, že 
se starší lidé v dopr. prostřed-
cích pouští sednout. A proto 
důchodci, chcete-li si sednout 
v autobuse, staňte se řidiči au-
tobusů.

Středa 30. 5.: 7.00 mše sv. – o. Parajka, 9.00 mše sv. – o. L. Sz., Osla-
vice 18.00 mše sv. – o. Prajka. Čtvrtek 31. 5.: 7.00 mše sv. – o. Prajka, 
17.30 májová pobožnost a mše sv. – o. L. Sz., Hrbov 18.00 mše sv. – o. 
Prajka, Mostiště 18.00 mše sv. – o. Parajka
Pátek 1. 6.: 8.00 mše sv. – o. Prajka, 14.00‒15.30 příležitost ke svá-
tosti smíření a pokání, 16.30 mše sv. – o. L. Sz., domov pro seniory 
13.00 mše sv. – o. Parajka
Sobota 2. 6.: 7.00 mše sv. – o. Prajka, 9.30 mše sv. s udělováním svá-
tosti biřmování, 18.00 mše sv. – o. Parajka, Lavičky 7.00 mše sv. – o. 
Parajka
Neděle 3. 6.: 7.30 mše sv. – o. Prajka, 9.00 mše sv. – o. L. Sz., 10.30 
mše sv. pro rodiny s dětmi s udělováním svátosti křtu – o. L. Sz., 
18.00 mše sv. – o. Prajka
Farní oznámení: Ve středu bude v 18.00 náboženství pro mládež a 
starší děti. Ve čtvrtek od 9.00 bude návštěva nemocných, večer bu-
dou modlitby za nová kněžská povolání, v 17.30 bude májová po-
božnost a po ní mše sv. na tento úmysl. Ve čtvrtek po večerní mši sv. 
bude teologická hodina. V pátek adorace nejsvětější svátosti bude 
od rána do 16.30 a od 21.00 do sobotního rána, 14.00–15.30 bude 
příležitost ke svátosti smíření a pokání. V pátek v 19.00 bude nácvik 
před biřmováním a od 19.30 bude zpověd’ pro kandidáty, kmotry a 
rodiny. V sobotu v 9.30 Mons. Jiří Mikulášek udělí v naší farnosti 
svátost biřmování, v 19.30 bude 2. příprava na manželství. V Netíně 
bude pout’ 1. soboty, autobus odjíždí v 17 hodin od fary. Děkujeme 
všem, kteří pracovali v kostele. Dne 2. června bude v naší farnosti 
biřmování a před touto slavností bude generální úklid kostela, proto 
prosíme farníky o pomoc. Ve středu 30. května od 14 hodin mla-
dé muže a ženy na ometání zdí a úklid ve výškách a ve čtvrtek 31. 
května od 14 hodin úklid celého kostela. Generální úklid se netýká 
pouze žen, které uklízí kostel pravidelně, zveme proto na pomoc ze-
jména biřmovance a jejich rodiče.
Bory mše sv.:
Pátek 1. 6.: Dolní Bory 18.00 mše sv. – o. Parajka
Neděle 3. 6.: Horní Bory 9.45 mše sv. – o. Parajka, Sklené nad Osla-
vou 11.00 – poutní mše sv.
Českobratrská církev evangelická: 3. 6.: 9 hodin – bohoslužby, Hu-
sův dům, U Světlé 24, www.velke-mezirici.evangnet.cz
Apoštolská církev: pravidelná shromáždění se konají každou neděli 
od 9 hodin v areálu bývalých lisoven, Moráňská 134/2, VM. Více 
na: www.ac-vm.cz, Mgr. František Kameník, e-mail: kamenikf@cen-
trum.cz.

BOHOSLUŽBY

První
První přikázání Desatera podle 
našich katechismových příruček, 
podle kterých vyučujeme děti 
a mládež, zní: V jednoho Boha 
věřiti budeš. V textu knihy Exo-
dus i podle katechismu církve 
máme spíše negativní formu – 
určitý zákaz: Nebudeš mít jiného 
Boha mimo mne. Obě tyto formy 
se určitě doplňují a rozšiřují in-
terpretaci prvního přikázání.
První forma, ta kladná, vyzývá 
člověka, aby Boha přijal a klaněl 
se mu. Aby v Boha a také Bohu 
věřil, miloval Ho a Mu důvěřoval. 
On Jediný Bůh je všemohoucí, 
milostivý, ochotný a nakloněný 
dělat dobro. První přikázání nás 
vyzývá k odpovědi na Boží lásku 
naši upřímnou láskou. Člověk 
se Bohu má klanět (adoratio), 
to znamená uznat ho jako Boha, 
jako Stvořitele a Spasitele, Pána 
všeho, co existuje, jako nekoneč-

nou a milosrdnou Lásku. Klanět 
se Bohu znamená chválit ho 
a velebit. Toto klanění a uctívání 
Boha doplňuje zákaz uctívat jiné 
bohy, kromě jediného Pána, který 
se zjevil svému lidu. Zakazuje po-
věru a bezbožectví, mnohobož-
ství (polyteismus), zbožšťování 
toho, co není Bůh. Máme klanění 
a jednoho Boha. Problém dneš-
ního světa není v tom, že nám 
schází klanění, ale je v tom, čemu 
se klaníme. Někteří tvrdí, že nee-
xistují lidé nevěřící, neboť každý 
nějakým způsobem věří – klaní 
se něčemu nebo někomu. Přivést 
člověka k víře v jediného Boha 
má svůj začátek v tom, že odhalí-
me nesmyslnost oněch údajných 
bůžků a určité přirozené cítění 
a uctívaní absolutna nesměřuje-
me na Boha, který se světu zjevil 
jako Otec a Láska.

P. Lukasz Szendzielorz

ŘádkY na neděLi

-ls, pj, kam-

Farnost Velké Meziříčí a Bory
Neděle 15. 4. – svátek Božího mi-
losrdenství: jarní pouť v Oslavici
Neděle 22. 4 – na sv. Marka: pouť 
v Mostištích
Neděle 27. 5 Lavičky 
7. 6. – Lavičky Boží Tělo
Čtvrtek 26. 7. malá pouť ke sv. 
Anně Lavičky
Neděle 3. 6 Sklené n. Oslavou
Neděle 10. 6. Boží tělo V. Meziříčí
Neděle 10. 6. Radenice
Neděle 17. 6 V. M. u sv. Mikuláše 
Neděle 24. 6. Dolní Radslavice
Neděle 1. 7. Petráveč 
Čtvrtek 5. 7. Cyrilov
Neděle 15. 7. Vídeň
Neděle 22. 7. Lhotky
Neděle 29. 7. Kúsky

Rozpis poutí Neděle 5. 8. Oslavice
Neděle 5. 8. Rousměrov
Neděle 12. 8. Netín
Neděle 19. 8. Martinice
Neděle 2. 9. Dolní Bory
Neděle 30. 9. Hrbov
Neděle 30. 9. pout’ ke kapli u 
Lhotek
Neděle 11. 11. Horní Bory
Neděle 18. 11. Martinice
Neděle 30. 12. Vídeň – sv. Rodiny.

-ls-
Pouť ke cti sv. Zdislavy
Neděli 3. června  v Křižanově.
Program: 6.15 hodin - mše sv., 
celebruje P. Mgr. Tomáš Holcner, 
farář v Křižanově. 7.30 a 10.30 
– mše sv., celebruje P. Mgr. Ing. 
Alvarez, Petr Kodeda, OP – pře-
vor znojemského kláštera. 14.00 
hodin – svátostné požehnání. 

Zpěvačka Jana Lota se představila 
publiku odpoledne. Foto: Iva Horká

Zpěvačce Debbi patřilo v programu 
večerní vystoupení. Foto: Iva Horká

FOtOgaLerie z kOncertU mUzikanti dětem - náměStí Vm 26. 5. 2012

PŘíSPěVkY Od čtenáŘů

Kamiony sužují lidem život

 Josef Matějíček

Diváci i počasí letos muzikantům přálo, a tak bylo náměstí 
poměrně dobře zaplněné. Foto: Iva Horká

Lidé v Měříně, bydlící u silnice, trpí kvůli 
projíždějícím kamionům. Foto: Jana Hamáčková

Z domácích skupin se uvedl například orchestr a sbor základní 
umělecké školy (na snímku) či skupina Kuspokon. Foto: Iva Horká
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www.PRACUJMEzDOMU.cz

Spanilá jízda 9. 6. v 11.30 
trasa: Šeborov–Uhřínov–
Otín–Měřín–Blízkov–Ne-
tín–Olší n. Oslavou– Zá-
vist–Lavičky–V. Meziříčí 
–Oslavice–(obchvat)–
Oslavička–(obchvat)–Vl-
čatín–Horní Heřmanice–
Uhřínov–Šeborov.
Část výdělku z akce bude 
věnována tělesně postiže-
ným dětem. 
Info: 
D. Dvořák (604 897 679) 
R. Chalupa (739 062 922) 
P. Uchytil (777 972 919).

30. 6. 2012 
výletiště Lhotky

Předprodej od 1. 6.:
 Smíšené zboží Lhotky, 

Nápoje Homola V. Meziříčí.
Vstupné: předprodej 80 Kč 

na místě 100 Kč. 
Mediálním partnerem akce 

týdeník Velkomeziříčsko.

VÝKUP ZVĚŘINY
MORAVIALOV KRAVSKO 212

sběrna Velké Meziříčí 
Pionýrská 40 

(řadovka vedle činžáků)

tel.: 602 594 773

www.solidnifinance.cz
tel.: 777 479 982

dOStUPnÉ PůJčkY

Obchodní ředitelství 
se sídlem 
ve Velkém Meziříčí 
Náměstí 83/7 

Vypisuje výběrové řízení na pozci:

O D B O R N Í K  P O R A D E N S K É H O  S E RV I S U
v oblasti financí a úvěrů pro oblast Velké Meziříčí, Velká Bíteš, Žďár nad Sázavou.

Získáte:  
▶ plat po zaškolení 35.000–60.000 Kč
▶ jistotu úspěšné stabilní firmy
▶ vzdělání v oblasti bankovnictví a investic
▶ práce vhodná i pro absolventy VŠ
▶ místo v kanceláři  přímo na ředitelství                   
Požadujeme:  
▶ SŠ, VŠ vzdělání
▶ znalost práce s PC (Microsoft office, Internet)
▶ řidičský průkaz sk. B
▶ komunikativnost

Životopis zašlete na e-mail: marie.dopitova@cmss-oz.cz.
Výběrové řízení bude probíhat  v posledním týdnu v červnu 2012.

Kontakt: Marie Dopitová, tel.: 777 214 201.

Velkomeziříčské muzeum se i letos za-
pojí do Festivalu muzejních nocí. Své 
noční brány otevře návštěvníkům v so-
botu 2. června.
První skupina odejde úderem devate-
nácté hodiny, poslední zájemci se na 
trasu vydají půl hodiny před půlnocí.
Příchozí se mohou těšit na barokní 
šerm a dobovou hudbu. Jelikož jsou 
často opomíjeny osudy těch, kteří svými profesemi 
zajišťovali šlech-
tě požadovaný 
komfort a zába-
vu, představí se návštěvníkům také kovář, hrnčíř, 
kejklíř a malíř.
O druhou část programu se postará soubor his-
torického tance Alla Danza, který návštěvníkům 
představí tance z francouzského dvora. Soubor se 
zaměřuje na historicky věrné rekonstrukce starých 
tanců jak z prostředí panovnických a šlechtických 

dvorů, tak z prostředí nižších společen-
ských vrstev.
Plné vstupné činí 80 korun, děti od 6 
do 15 let zaplatí polovinu a děti do 6 let 
mají vstup zdarma. 
Vstupenky je možné rezervovat na te-
lefonním čísle 566 522 773.
Muzeum se večerní akcí zapojí již do 
osmého ročníku Festivalu muzejních 

nocí. Kulturní instituce nabízejí nočním návštěvní-
kům kromě 
prohlídek 
svých stálých 

expozic a výstav také řadu doprovodných i kul-
turních programů a stávají se místy mimořádných 
a nečekaných zážitků a setkávání. Festival se stal 
ojedinělou akcí – významným kulturním a spole-
čenským fenoménem, který nemá svým rozsahem 
v Evropě obdoby. 

-muz-

Muzeum nabídne tradiční noční prohlídky

MODERNIZACE VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO ŽÁKY SE SVP 
S VYUŽITÍM ICT NA ZŠ A PRAKTICKÉ ŠKOLE VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ

Základní škola a Praktická škola ve Velkém Meziříčí inovovala vzdělávací programy 
pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 

To vše díky projektu podpořenému z Evropského sociálního fondu 
a státního rozpočtu České republiky.

Projekt pomohl ke zlepšení výukového prostředí a především zvýšení dovedností a znalostí 
žáků  se   speciálními  vzdělávacími  potřebami.  Důraz byl  kladen  především  na  posílení
ICT a komunikačních dovedností a na speciálně-pedagogické terapeutické výukové potřeby 
žáků s různými formami postižení. Jedním ze zajímavých výstupů projektu je také místnost 
Snoezelen, která stimuluje zrakové, sluchové, čichové i hmatové vjemy a pomáhá žákům nejen 
k výuce, ale i relaxaci.
V rámci projektu probíhaly tyto klíčové aktivity:
 1.  Zlepšování vyučovacích metod pro žáky se SVP, včetně tvorby individuálních   
  vzdělávacích plánů, využití ICT, e-learningu a evaluace
 2.  Pilotní ověření ve výuce
 3.  Zvyšování kompetence pedagogických pracovníků pro výuku žáků se SVP

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.02/03.0009

20.–21. 7.  www.fajtfest.com

kontakt: ecO Velké meziříčí, mlýnská 6, p. Procházková 
tel.: 602 325 108, email: eco-prochazkova@seznam.cz

ŠPaněLŠtinY, angLičtinY, němčinY, rUŠtinY

  - intenzivní týdenní  
  - víkendové 
  - měsíční  
  - celoprázdninové 
  - individuální 

Využijte náš zVÝHOdněnÝ Letní BaLíček: 

kurz pro dva za cenu pro jednoho 
platný v průběhu července a srpna!

Více informací 
vám zašleme 
na vyžádání!

Letní JazYkOVÉ kUrzY
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PrOdám - kOUPím - VYměním

Koupím

Nemovitosti

Daruji

Různé

■ Range Rover, r. v. 2002, objem 
4,6, automat, benzín, tmavozele-
ná metalíza, v plné výbavě včetně 
kožených sedaček. Dále prodám 
MB 124 coupé E200, objem 1,0, 
benzín, manuál, modré, výborný 
stav. Velké Meziříčí. 
Tel.: 737 504 662 i SMS.
■ Bubnovou sekačku DAKR, 
čtyřtakt, 3 roky starou, výborný 
stav, plus nástavec obracák. Dále 
prodám traktorovou vlečku s do-
klady, automobilní řízení, ruční 
sklopka, nutno opravit bočnice, 
plně funkční. Prodám krásná 
kachlová kamna, cca 80 let stará. 
Velké Meziříčí. Tel.: 737 504 662 
i SMS.
■ Kancelářský nábytek, včetně 2 
ks psacích stolů. Cena dohodou. 
Nutno vidět. Tel.: 603 706 560.
■ Zadní část traktoru Zetor 25 
s koly a s budkou s řízením. Tel.: 
732 316 312.
■ Škodu Forman 135. STK do 
25. 11. 2012. Cena dohodou. Tel.: 
603 990 823.
■ Béžovou bezrohou kozičku na 
chov, starou 2 měsíce. Volejte po 
18. hodině, tel.: 732 237 312.
■ Stavební vrátek s řádkováním 
pro lano, tovární výroby, nut-
no vidět. Dále prodám výbrus 
na MF – 70 + náhradní díly. Na 
Zetor 25 prodám závaží na zad-
ní kola, zadní závěs (nový). Cena 
dohodou. Tel.: 728 723 560.
■ Brambory. 10 kg/50 Kč. Roz-
voz po Velkém Meziříčí zdarma. 
Tel.: 602 732 803.
■ Doma krmené prase. Váha asi 
150 kg. Tel.: 566 544 005.

■ Malotraktor nebo frézu domá-
cí či tovární výroby nebo kou-
pím různé věci k realizaci výroby. 
Dále koupím lištovou sekačku 
MF 70, Reform. Tel.: 739 704 374.
■ Starý motocykl Jawa – ČZ 250, 
250, 175, moped Stadion, jedno-
sedadlový Pionýr. I na náhradní 
díly. Tel.: 732 504 158.
■ Nádrž na Jawu 23 Mustang 
v dobrém stavu (bez rzi, hlavně 
vevnitř). Dále koupím přední 
světlo na tento motocykl (stačí 
plastová skořepina). Tel.: 720 167 
481 (po 17. hodině, o víkendu 
kdykoliv). Prosím nabídněte.
E-mail:adambunting@seznam.cz. 
■ Sběratel koupí půdní nálezy. 
Koupím a dobře zaplatím za vo-
jenské helmy, opaskové přezky, 
kožená pouzdra na pistole, ko-
žené vojenské řemeny, kožené 
řemínky, plechové — dřevěné 
muniční bedýnky, zásobníky do 
zbraní, nábojnice, vojenské uni-
formy (i potrhané), maskovací 
celty, maskovací oblečení, vato-
vané kabáty, vyznamenání, bo-
dáky, dýky, šavle a pochvy k nim, 
vojenské nášivky, masky, vojen-
ské čepice, brigadýrky, staré fo-
tografie vojáků, staré pivní lahve 
s nápisem atd., z vaší půdy, sto-
doly, pozůstalosti. Za nabídky 
předem děkuji. Tel.: 608 714 444.

■ Prodám byt 3+1 v OV ve Vel-
kém Meziříčí. Velmi pěkný, po 
celkové rekonstrukci. Cena doho-
dou. Tel.: 737 268 169.
■ Prodám RD 4+1 s velkou za-

hradou v Mostištích u Velkého 
Meziříčí. Levně! Krásný výhled. 
Tel.: 775 214 919.
■ Koupím zemědělské pozemky 
a  lesy. Včetně pozemku. 
Tel.: 739 641 944.

■ Nabízím pronájem v rodin-
ném domě pro 1 osobu. 
Tel.: 604 419 483.
■ Starší žena nabízí k pronájmu 
pokoj v bytě studentce nebo hod-
né mladé dívce. Ihned. 
Tel.: 736 488 866.
■ Pronajímáme byt 2+1 v centru 
města od 1. 6. 2012. 
Tel.: 777 003 036.
■ Hledám dlouhodobý pronájem 
malého bytu ve Velkém Meziříčí 
nebo blízkém okolí. Žena 48 let, 
slušná, pořádná. Tel.: 777 892 646.
■ Pronajmu byt 3+kk ve VM. 
Cena 8.500 Kč včetně inkasa. Tel.: 
776 689 095.
■ Pronajmu částečně zařízený 
mezonetový byt 3+kk ve Velkém 
Meziříčí – Hliniště, ihned k na-
stěhování. Cena: 9.900 Kč (včetně 
inkasa). Tel: 774 152 236.
■ Pronajmu zrekonstruovaný byt 
2+1, 65 m2 na ulici Komenského ve 
Velkém Meziříčí. Tel.: 776 717 113.
■ Hledám pronájem malého ro-
dinného domku s garáží nebo 
bytu v RD v okolí Velkého Mezi-
říčí. Tel.: 774 421 124.
■ Za velice dobrých podmínek 
pronajmu byt 3+1 v Měříně. Tel.: 
722 018 766.
■ Pronajmu byt 3+1 na ulici Bez-
děkov ve VM. Od června 2012. 
Dlouhodobě. Tel.: 603 560 621.

■  Pronajmu byt 2+kk (70 m2) 
v Měříně. Tel.: 608 672 951.

■ Černou fenku křížence. 
Je odčervená, 8 týdnů stará. 
Tel.: 736 406 545.

■ Nabízím 4 volná místa do Itá-
lie, termín: 29. 6.–8. 7. Odjezd 
a příjezd – Velké Meziříčí. Cena 
5.050 Kč. Tel.: 723 305 070.
■ Hledám spolubydlící ve Vel-
kém Meziříčí. Mladá slečna (28 
let), hledá spolubydlící do bytu 
3+kk s balkonem. Byt je přímo v 
centru Velkého Meziříčí (částeč-
ně vybaven – kuchyňská linka, 
lednice, sporák). Dobrá cena. 
Další info na tel.: 777 201 541, 
e-mail: danik777@email.cz

Hledám brigádní výpomoc na 
zahradu v Kundraticích 
u Křižanova (okopávání, péče 
o hospodářská zvířata, doje-
ní).  Tel.:  775 763 290.

Dne 5. 5. se z obce Lavičky 
ztratil pes – zlatý retrívr (bílé 
barvy), slyšící na jméno Dak. 
Prosím, jakékoliv informace 
volejte na tel.: 606 692 306.

Prodám

Pronajmu 

Doučování žáků 1.–5. ročník 
ZŠ se zaměřením na ČJ, M 
(popřípadě 6. roč. ZŠ). 
Tel.: 731 271 632.

7.-9. třída

tel.: 774 621 703

FYZ–MAT–DOUČÍM

www.mat-fyz.cz

ZÁMEČNÍKA – SVÁŘEČE CO  
DĚLNÍKA DO KOVOVÝROBY

 DĚLNICE DO DŘEVO A KOVOVÝROBY

Tel.: 775 555 825, e-mail: info@ploty-brany.cz

Firma Holoubek trade s. r. o. přijme 
do provozovny ve Skleném nad Oslavou

Nabízíme: perspektivní práci, odpovídající platové ohodnocení, 
dvousměnný provoz. Nástup možný ihned.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí vyhlašuje dle § 7 zákona 
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků,

ve znění pozdějších předpisů, 

výběrové řízení na pozici

sociálního pracovníka 
na dobu neurčitou 

s místem výkonu práce Městský úřad Velké Meziříčí 
a zařazením do 9. platové třídy 

dle platných právních předpisů.
Předpokládaná doba nástupu od 1. 7. 2012.

Stručné vymezení pracovní náplně: 
Pracovník řešící agendu sociálního poradenství a sociální práce.

Požadavky na uchazeče: 
• fyzická osoba, státní občan ČR, příp. cizí státní občan s trva- 

 lým pobytem v ČR, starší 18 let, 
• způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost (za bezúhonou  

 se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsou- 
 ze na pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin  
 spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřej- 
 né správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, 

 jako by nebyla odsouzena), 
• znalost českého jazyka,
• vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání dle § 110 záko- 

 na 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších  
 předpisů,

• znalost sociální problematiky výhodou,
• znalost práce s PC (Word, Excel, Internet, Outlook), 
• řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič,
• spolehlivost, flexibilita, samostatnost.

Zájemce předloží písemnou přihlášku, která musí obsaho-
vat tyto náležitosti: 

• jméno, příjmení a titul,
• datum a místo narození uchazeče,
• státní příslušnost uchazeče,
• místo trvalého pobytu uchazeče,
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení 
 k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
• telefonické spojení,
• datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je nutno přiložit:
• životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních, od- 

 borných znalostech a dovednostech týkajících se správních  
 činností,

• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce, u cizích  
 státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující 

 bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový do- 
 klad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čest 
 ným prohlášením,

• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky v písemné podobě zašlete nejpozději do 4. 6. 2012 
do 12 hodin na adresu:
Město Velké Meziříčí
k rukám tajemníka Městského úřadu Velké Meziříčí 
ing. Marka Švaříčka
Radnická 29/1
594 13 Velké Meziříčí

Obálku označte slovy: „Výběrové řízení – pozice SOC“
Kontaktní telefon: 566 781 003

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv 
v jeho průběhu.

Ve Velkém Meziříčí dne 18. 5. 2012

Ing. Marek Švaříček, tajemník

Nevyzvednuté přihlášky a jejich přílohy budou po ukončení výbě-
rového řízení skartovány.     

VELKÉ MEZIŘÍČÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD

DEN S FELIXEM
Kdy: 19. 6. 2012 10-17 hodin

Kde: náměstí před radnicí ve Velkém Meziříčí
Program: soutěže pro děti, skákací hrad, slosování 
o hodnotné ceny, sleva 50 % na uzavření smlouvy

Pořadatel: Raiffeisen stavební spořitelna, Náměstí 12, 
(pasáž Imca) Velké Meziříčí

přijme

StrOJníka 
S PLatnÝm Průkazem 
na kOLOVá, PŘíPadně 

PáSOVá rYPadLa

nástup dle dohody. 
tel.: 566 523 751

Přijmeme pracovníka na HPP 
a 2 brigádníky. Obor mar-

keting a obchod. Věk 18 let, 
trest. bezúhonnost. Životopi-
sy zašlete i s tel. č. na email:

mirekbrouchal@email.cz

PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR
na nově zrekonstruovaném nádvoří 'Staré pošty' 

ve Velkém Meziříčí, Náměstí

Přízemí:  obchod 52 m2, nájem 4.780 Kč/měs. + služby
 provozovna/obchod 60 m2, nájem 5.515 Kč/měs.+služby
1. patro:  kancelář 51 m2, nájem 4.680 Kč/měs. + služby
 kanceláře, 2 místnosti, 71 m2, nájem 6.540 Kč/měs.+služby
Prostory jsou vybaveny WC a umyvadly. Tel.: 602 565 459.



stRana 8 www.velkomezIRICsko.Cz | číslo 22 | 30. května 2012 stRana 9 www.velkomezIRICsko.Cz | číslo 22 | 30. května 2012

diVadLa

SPOLečenSká rUBrika

Blahopřání

Vzpomínky

Poděkování

Úterý 25. září 2012 – S Pydlou v zádech
Hra S Pydlou v zádech měla svou premiéru v Divadle Semafor 4. 6. 
1981 a dočkala se téměř 500 repríz. Nyní, po mnoha letech se legen-
dární semaforská inscenace vrací zpět na divadelní prkna...
Postavička prostého lidového chytráka, který se zaplétá v šachové par-
tii mocných, poskytuje vynikajícímu Josefu Dvořákovi prostor pro 
řadu brilantních klaunských čísel.
Hrají: Josef Dvořák, Markéta Hrubešová, Rostislav Trtík a další

Říjen 2012 – Smrtelná vražda
Ve vtipném krimi příběhu plném překvapení a dramatických zvratů 
prožije atraktivní módní návrhářka neuvěřitelnou noc se dvěma mla-
dými muži, kteří se ocitnou v jejím bytě. Humor a napětí jsou zde na-
míchány ve správném poměru, tak jako dobrý manhattanský koktejl. 
Ne náhodou, právě tam se příběh odehrává.
Hrají: Vanda Hybnerová, Martin Písařík, Michal Novotný

Úterý 9. října 2012 – Půldruhé hodiny zpoždění
Máte chuť revoltovat proti zavedeným manželským stereotypům a vy-
mést ze svého života nudu? Manželé Sansieuovi mají stejný problém... 
Po třiceti letech manželství je nejvyšší čas mnoho věcí zásadně změnit. 
Jednoho dne se během devadesáti minut pokusí o sexuální renesanci, 
revoltu proti zavedeným manželským stereotypům a vymetení nudy 
ze svého života. Podaří se jim to? Hrají: Daniela Kolářová, Milan Lasica

14. listopadu 2012 – Frankie a Johny
Vtipná, optimistická, ale zároveň závažná výpověď o hledání lásky 
a sbližování dvou osamělých lidí. Příběh této hry se může odehrát 
na Proseku stejně jako na Manhattanu. Důležitý je v něm tragiko-
mický vztah dvou životních outsiderů, drzé číšnice a kuchaře, kte-
rý se právě vrátil z kriminálu. Situace se nečekaně lámou v rychlých 
střizích, hra není upovídaná, není čas na psychologické prodlévání. 
A protože je to hra americká, nechybí samozřejmě šťastný konec, prav-
da, trochu nalomený… Hrají: Tereza Kostková, Aleš Háma

Přednášky Vlastivědné a genealogické společnosti

pravidelně v úterý ve 14.30 hodin ve vestibulu kina JC
5. 6. přednáška Vzpomínky na r. 1945 – květnové události; 
ing. Hynek Jurman
12. 6. přednáška Poúnorová emigrace na Velkomeziříčsku;
Mgr. Martin Štindl, PhD.

Programové oddělení přijímá rezervace míst na divadelní předplatné 
Horáckého divadla v Jihlavě na sezonu 2012/2013. Představení zařaze-
ná do abonentního cyklu:
NAŠI FURIANTI; PŘELET NAD KUKAČČÍM HNÍZDEM; JO, VÁ-
NOCE; MARIE STUARTOVNA; MUŽ Z LA MANCHY; BEZ ROU-
CHA. Cena za předplatné na jednu osobu bez dopravy činí v průměru 
756 Kč (možnost uplatnění dalších slev např. studenti, důchodci, ZTP 
atd.). Více na na programovém oddělení Jupiter clubu, 
e-mail: program@jupiterclub.cz,  tel.: 566 782 004-5, 728 898 157. 

Volná místa do  Horáckého divadla 

kULtUrní akce

Evropský festival filozofie – 6. ročník

Festivalovalová místa: Jupiter club, Gymnázium Velké Meziříčí a zá-
mek Podstatzkých. Více na www.festivalfilosofie.cz.
Doprovodné akce filozofického festivalu:
▶ koncert skupiny Legendy se vrací – středa 20. června ve 20.30 hodin 
na nádvoří zámku
▶ Muzikál pod hvězdami 2 – pátek 22. června ve 21 hodin na nádvoří 
zámku
▶ koncert skupiny Druhá tráva a Katka García jako host – sobota 23. 
června ve 21 hodin na nádvoří zámku
▶ divadlo Kompanyje – „skoromuzikál“ Čertovský mariáš (pohádka 
pro děti) – neděle 24. června v 15 hodin na nádvoří zámku, vstup zdar-
ma, od 16 hodin soutěžní odpoledne pro děti ve spolupráci s DDM.

Rezervace permanentek na program. oddělení Jupiter 
clubu, tel.: 566 782 004, 001. Cena permanentky 1.000 Kč a 900 Kč. 
Jednotlivé vstupné 300 Kč. Ke každé zakoupené permanentce poukáz-
ka na dvacetiprocentní slevu na oběd nebo večeři v restauraci Jupiter.

Divadelní sezona podzim 2012

Téma: Etika a morálka 18.–24. 6. 2012

Dne 1. 6. 2012 vzpomeneme 
20.  výročí úmrtí pana 

Františka Šoukala 
ze Svařenova. 

Vzpomínají manželka 
a děti s rodinami.

Dnes, 30. 5. 2012, vzpomínáme 12. výročí úmrtí naší maminky, 
babičky a prababičky, paní

Anny Valíkové
a 19. června 2012 vzpomeneme 5. výročí úmrtí našeho tatínka, dědeč-
ka a pradědečka, pana 

Jana Valíka z Velkého Meziříčí. 

Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi. 
Děti s rodinami

Ve středu 16. května bylo ve třídě „Štěňátek“ v mateřské škole Nad 
Plovárnou rušno. Chystala se tam besídka k svátku maminek. Děti se 
už od oběda těšily, co maminkám předvedou a všechny maminky byly 
nervózní z toho, jestli právě jejich ratolest zvládne vše tak, jak má. Před 
vystoupením dětí byla třída opravdu plná maminek, babiček i tatínků.
Besídku zahájila vedoucí učitelka Věra Kopečná, která všechny přiví-
tala a popřála maminkám vše nejlepší k jejich svátku. Pak už následo-
valo hodinové pásmo básniček, pohádek, písniček a tanečků. Každá 
věková kategorie si zde našla to svoje. Ať už to byl aerobic pro mlad-
ší, country taneček pro všechny nebo pro babičky písnička „Babičko, 
nauč mě charleston“ v podání Martinky a Adélky s tanečním vystou-
pením. Po rozdání dárečků ale ještě nic nekončilo. Děti s učitelkami 
měly nachystané ovocné dorty, které děti samy krásně nazdobily, a 
paní kuchařky pro nás připravily pohoštění v podobě jednohubek s 
pomazánkami a zeleninou, které dostávají děti k svačině. Myslím, že 
všechny maminky měly možnost se přesvědčit, že děti dostávají oprav-
du samé dobroty.
Děkuji touto cestou za krásně prožité odpoledne, které pro nás při-
pravily paní učitelky Věra Kopečná a Petra Žejšková, paní kuchařky 
Anna Bradáčová a Iva Pešková a paní školnice Hana Čermáková.

Radka Jelínková

Kdo Tě měl rád, ví, co ztratil.
Kdo Tě znal, vzpomene.

Dne 26. května jsme si připo-
mněli 4. výročí, kdy nás navždy 
opustil. 
A dnes, 30. května, by se dožil 
70 let náš drahý manžel, tatínek 
a dědeček, pan 

Josef Urban 
ze Stránecké Zhoře.

S láskou vzpomínají manželka a dcera s rodinou.

Dne 31. 5. tomu bude 11 dlou-
hých roků, co zemřel pan 

Miroslav Navrátil 
z Velkého Meziříčí. 

Nezapomínáme.
Manželka, děti, vnuci a pravnuci.

Dne 23. 5. 2012 oslavila krásných 60 let paní 

Zdenka Mičková z Olší nad Oslavou. 

Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a pohody do dalších let přejí 
sousedé a kamarádi.

U příležitosti významného životního jubilea 80 let, kterého se my, 
spolužáci a spolužačky JUK při měšťanské škole ve Velkém Meziříčí 
v tomto roce dožíváme, jsme se setkali začátkem května v restauraci 
U Bílého koníčka, abychom oživili vzpomínky na naše mládí, školu, 
učitele a na ty spolužáky, kteří už, bohužel, nejsou mezi námi.  K naší 
dobré pohodě přispěl i ochotný personál restaurace. 
Velký dík patří také našemu spolužákovi Stanislavu Rosovi, hlavní-
mu organizátorovi tohoto setkání                                       

Za spolužáky D. P.

Setkání spolužáků

Kdo ho znal, vzpomene, 
kdo ho miloval, nezapomene.

Dne 24. května 2012 tomu bylo 
7 let, kdy nás navždy opustil pan

Bohumír Koudela 
ze Lhotek.

Stále vzpomínají 
a nikdy nezapomenou 

manželka a děti s rodinami.

Poděkování za besídku ve školce

Poděkování

Děkujeme panu učiteli Petru Bačovi z Domu dětí a mládeže Velké 
Meziříčí za trpělivost a obětavost při výuce kurzu Počítače pro začá-
tečníky.

Děkujeme také paní ředitelce Květoslavě Koudelové za to, že 
umožnila, aby tyto kurzy v domě dětí probíhaly.

Páteční začátečníci

Poděkování za kurz a výuku

V neděli 20. 5. se konal v Mostištích Dětský den. Program zahájila šer-
mířská skupina TAS. Děti uchvátily šermířské souboje, ukázky zbraní 
a historický výklad. Následovaly soutěžní disciplíny – jízda na ko-
loběžce, házení míčků, nošení míčků na lžících, házení seker a střílení 
z luků. Děti dostávaly za odměnu sladkosti a drobné ceny. V obležení 
byl také stánek, kde se malovalo na obličej, barvily vlasy sprejem, na-
lepovalo tetování a navlékaly korálky. K pohodové atmosféře přispělo i 
slunečné počasí. Odměnou pořadatelům a sponzorům byly rozzářené 
dětské tváře a spokojení rodiče.  Fotografie najdete na www.skmos-
tiste.cz.                                                                                            SK Mostiště

Dětský den v Mostištích

Sbor dobrovolných hasičů ve Velkém Meziříčí získal dotaci od mi-
nisterstva školství, mládeže a tělovýchovy na vybudování hasičské-
ho cvičiště v lokalitě Bejkovec. Vzhledem k tomu, že podmínkou 
dotace je proinvestování celé částky v letošním roce musíme při-
pravit pozemek pro zemní práce.
Po odmítnutí uloženého bioodpadu firmou, která se zpracováním 
bioodpadů zabývá, budou dobrovolní hasiči samozřejmě za asis-
tence techniky uklízet a pálit nahromaděné větve. 
Tímto se omlouváme obyvatelům v blízkosti této lokality, že dne 
1. června 2012 od ranních hodin může dojít k mírnému zakou-
ření. Mohu vás však ubezpečit, že uděláme vše pro to, abychom 
následky pálení klestí minimalizovali.
                           Za SDH Velké Meziříčí starosta SDH Miroslav Jágrik

Omluva obyvatelům města
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kOncertY

PrOgram kina na kVěten

Středa 30. v 19 hodin – BITEVNÍ LOĎ
Bitva o Zemi začne na vodě. Peter Berg, režisér akční komedie Han-
cock a thrilleru Království, na Zemi přivedl další nepřátelsky naladěné 
mimozemšťany a slibuje, že i Bitevní loď bude velkolepá akční podíva-
ná plná úžasných trikových scén, ale také humoru, v čemž hrají prim 
Taylor Kitsch a Rihanna, kteří rozhodně nepředstavují normální disci-
plinované námořníky. Akční sci-fi USA, původní znění, české titulky. 
Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 72, 74 Kč,  131 minut

Koncert skupiny Fleret

VÝStaVY
► Pátek 8. 6. 2012, zámek Velké Meziříčí, zámecká jídelna v 19.30
PETRA MATĚJOVÁ – kladívkový klavír,  RÓBERT ŠEBESTA – kla-
rinet, JAROSLAW THIEL – violoncello – TŘIKRÁT TŘI 
Ludwig van Beethoven/
Trio pro klavír, klarinet 
a violoncello op. 11. Voj-
těch Jírovec/Grand Trio 
pro klavír, klarinet a vio-
loncello op. 43
Visegrádské instrumen-
tální trio složené z teore-
ticky i prakticky výtečně 
vybavených sólistů, pol-
ského violoncellisty, slovenského klarinetisty a české klavíristky 
a cembalistky zahraje komorní hudbu  přelomu 18. a 19. stololetí. 
Vstupné: 200 Kč, při zakoupení vstupenky do 1. 6.  – 150 Kč, 100 Kč.
► Neděle 24. 6. 2012, zámek Velké Meziříčí, zámecká jídelna v 19.30 
SOPHIA JAFFÉ – housle   – ZÁZRAKY HUDEBNÍCH MNOŽIN
Heinz Ignaz Biber/Pa-
ssacaglia. Johann Sebas-
tian Bach/Partita d moll 
pro sólové housle BWV 
1004. Béla Bartók/Tempo 
di Ciacona ze sonáty pro 
sólové housle. Eugene 
Ysaÿe/ Sonáta č. 3 op. 27 
Balada pro sólové housle. 
Kompozice Bacha 
a Bibera dokazují existen-
ci množin v hudbě. Jak tito barokní mistři, tak i jejich mladší kolegové 
psali skladby, ve kterých se zdánlivě množí jeden hlas do vícehlasu. Ten-
to matematicko-hudební zázrak v podání houslové virtuosky, berlínské 
rodačky Sophie Jaffé, mohou zažít posluchači v zamecké jídelně ve Vel-
kém Meziříčí.
Vstupné: 200 Kč při zakoupení vstupenky do 1. 6. – 150 Kč, 100 Kč.  
Prodej vstupenek: program. oddělení Jupiter clubu,  tel.: 566 782 004-5.

XVII. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ 
FESTIVAL 13 MĚST
na téma KOUZLO ČÍSEL  2.–30. 6. 2012

Vstupné: předprodej 690 Kč, na místě 750 Kč. Předprodej: 
Velké Meziříčí – Jupiter club, tel: 566 782 004, eM Móda – 
Vrchovecká 72, tel: 564 409 319, Jihlava – CA Ježek, Diva-
delní 8, Třebíč –Topdovolená, s. r. o. Hasskova 14, Žďár n. 
Sáz. – Cestovní agentura Vysočina Tour, Nádražní 464, síť 
Ticketportal, www.ticketportal.cz

Koncertní sezona 2012-2013 
Cyklus koncertů je pořádán pod záštitou starosty města Velkého Me-
ziříčí ing. Radovana Necida a konají se za podpory Kraje Vysočina 
a Nadace Českého hudebního fondu Praha.
▶ Čtvrtek 11. 10. 2012 v 19 hodin, Jupiter club
Petr Malásek & František Kop Quartet – Klasika potkává další žánry
Syn slavného klavíristy a skladatele Jiřího Maláska jdoucí v jeho šlépě-
jích, pianista Hany Hegerové, Lucie Bílé, Marty Kubišové a Jaroslava 
Svěceného se představí s František Kop Quartetem s širokým hudeb-
ním záběrem. Vstupné: 250/180 Kč (děti, studenti, senioři)
▶ Pátek 16. 11. 2012 v 19 hodin, Jupiter club
Asijská klavírní perla Kyoko Asaka. Absolventka vysokých hudeb-
ních škol v Osace, Výmaru a Mnichově, držitelka 2. ceny v mimořádné 
konkurenci Mezinárodní klavírní soutěže ve Vídni v r. 2007, členka 
prestižního mnichovského klavírního sdružení „Pianistenclub Mün-
chen“. Vstupné: 150/120 Kč (děti, studenti, senioři)
▶ Středa 9. 1. 2013 v 19 hodin, Jupiter club
Novoroční koncert s přípitkem starosty
Moravské klavírní trio a operní hosté  – Jana Ryšánková – klavír, Jiří 
Jahoda – housle, Miroslav Zicha – violoncello, operní sólisté v jednání
Moravské klavírní trio se svými hosty představí tradiční svátečně ladě-
ný program, zaměřený na slavné árie a dueta z oper a operet světového 
repertoáru. Vstupné: 180/130 Kč (děti, studenti, senioři)
▶ Pátek 8. 3. 2013 v 19 hodin, Jupiter club
Dechové kvinteto Belfianto Quintet – kvintet se představil v koncert-
ních sezonách České filharmonie, Symfonického orchestru hl. města 
Prahy FOK a Pražské komorní filharmonie. Spolupracoval s ČT, roz-
hlasem a vystoupil se světoznámou mezzosopranistkou Dagmar Pec-
kovou. Vstupné: 150/120 Kč (děti, studenti, senioři)
▶ Středa 10. 4. 2013 v 19 hodin, Jupiter club
Sólo pro Jaromíra Zámečníka  – Hráč na knoflíkový akordeon a lau-
reát mnoha domácích a zahraničních soutěží ve Španělsku, Anglii, 
Francii, Holandsku a Venezuele, bývalý stipendista a sólista Nadace 
Český hudební fond, spolupracuje s ČT a rozhlasem, lektor odborných 
seminářů a porotce soutěží. Vstupné: 150/120 Kč 
▶ Pátek 10. 5. 2013 v 19 hodin, nádvoří zámku Velké Meziříčí
v jednání Shadow Quartet & Hudební show v netradičním podání
Záměrem této jedinečné formace je originální interpretace nejen kla-
sické hudby. Nepřehlédnutelná je spolupráce se Z. Norisovou, J. Kor-
nem, J. Ledeckým, L. Filipovou a dalšími. Na svém kontě má soubor 
rovněž zápis do Guinessovy knihy rekordů. Vstupné: 150/120 Kč. 
Ceny předplatného: zlevněná přenosná abonentka pro 1 osobu 350 Kč, 
(dítě do 15 let, student do 26 let) přenosná abonentka pro 1 osobu 590 
Kč, přenosná abonentka pro 2 osoby 990 Kč. Slevy: 50 % ze vstupného 
na jednotlivé koncerty a ceny abonentky držitelům průkazu ZTP 
a ZTP/P a jedné doprovodné osobě. Abonentka je nepřenosná.
Předprodej vstupenek a abonentek: Jupiter club, s. r. o., Náměstí 17, 
Velké Meziříčí, program. oddělení, tel.: 566 782 004, (001), e-mail: 
program@jupiterclub.cz, www.jupiterclub.cz
Dramaturgie a marketing: Umělecká agentura GLOBART, s. r. o., 
MgA. Jiří Jahoda, Spáčilova 18, Brno, tel.: 548 531 618, 
e-mail: info@globart.cz, www.globart.cz

Kruh přátel hudby Velké Meziříčí

vás zve na výstavu 
Miluše Čechová  

Vitráže
více na www.galerie-dvorek.cz

Středa 13. 6. 2012 v 19.30 hodin ve velkém sále JC (jde o náhrádní 
termín namísto původního z 25. 5. 2012, který byl zrušen z důvodu 
hospitalizace Josefa Zímy).
Vstupné 200 Kč. Rezervace a prodej vstupenek na program. oddělení 
JC, tel.: 566 782 004 (001). Pořádá Jupiter club, s. r. o. ,Velké Meziříčí.

Josef Zíma a Yvetta Simonová

Probíhá prodej a rezervace abonentek nové sezony. 
Cena přenosné abonentky je 590 Kč, pro dvojici 990 Kč, pro 

děti a studenty 350 Kč a zahrnuje vstupné na 6 koncertů včet-
ně novoročního přípitku. Jako dárek k abonentce každý obdrží 

kupon na dvacetiprocentní slevu v restauraci Jupiter club 
a pro prvních 9 předplatitelů, kteří přivedou 2 nové abonenty 
je připraven šperk dle vlastního výběru v hodnotě až 500 Kč.

SdH kochánov pořádá 
1. 6. 2012 taneční zábavu na výletišti

Street 69

DRAMATICKÉ STUDIO DDM A JUPITER CLUB 
uvádí

SHAKESPEARE, SHAKESPEARE…
Scénická kompozice z her W. Shakespeara

Dramaturgie a režie: PhDr. Libuše Mílková
Hrají: O. Brejška, P. Jan, K. Karmazinová, T. Kotačka,

J. Moravec, T. Mrazík, T. Nováková, J. Polášková, A. Štindlová
Světla, zvuk: Jiří Kubiš

Premiéra 9. června 2012 v 19 hodin na malé scéně Jupiter clubu
Vstupné: 80 Kč, 40 Kč (studenti a důchodci)

městská knihovna Velké meziříčí 
do 8. 6. 

10. 6. JUPITER CLUB 
VELKÉ MEZIŘÍČÍ
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Měřínská padesátka
v sobotu 2. června 2012, fotbalový areál Měřín
Prezence: pěší turisté 7.00–9.00 hodin; cykloturisté 8.00–10.00.
Trasy pro pěší turisty: 15 km, 25 km, 35 km, 50 km.
Cyklotrasy: 25 km, 45 km, 65 km, 85 km, 100 km.
Startovné: 10–20 Kč, členové KČT (s průkazem) sleva 50 %.
Občerstvení na trasách (v restauracích a krčmách) a v cíli.
Po skončení pochodu od 16 do 24 hodin bude hrát živá hudba.
Bližší informace: jcf@seznam.cz, 602 129 021.

V  sobotu 19. května 2012 se za 
slunečného počasí uskutečnilo v 
Novém Městě na Moravě okresní 
kolo hry Plamen ročníku 2011–
2012 pro mladé hasiče.
Nejmladší benjamínci teprve 
sbírali zkušenosti, přesto si z 
Nového Města odvezli bronzové 
medaile. Toto družstvo startovalo 
ve složení: Kateřina Chlubnová, 
Kateřina a Lucie Mladých, Pav-
lína Novotná, Daniel Frey, Jan a 
Petr Kutlvašrovi, Jan Kratochvíl, 
Denis Hotárek, Filip Tesař a On-
dřej Žák. Vedoucími mladších 
žáků jsou Eva Mikišková a Lenka 
Jágriková.
Starší žáci z Velkého Meziříčí byli 
po podzimním závodě na 1. mís-
tě a po dobré přípravě doufali v 
udržení minimálně postupové 
pozice na krajské kolo v Pacově 
(okres Pelhřimov), kde budou 
okres Žďár nad Sázavou repre-
zentovat dva kolektivy starších 
žáků. Vyrovnanými výkony vy-
hráli dílčí disciplíny a celkově 

zvítězili o sedmnáct bodů před 
dlouholetými rivaly – mladými 
hasiči z Laviček, kteří byli rych-
lejší jen v požárním útoku. Lavič-
ky obsadily 2. místo a budou jako 
druhý tým reprezentovat okres 
Žďár nad Sázavou na krajském 
kole. Bronzové medaile za 3. mís-
to si odvezli hasiči z Kotlas. 
Družstvo VM B, které vzešlo z 
loňských vítězů kategorie mladší, 

obsadilo pěkné 7. místo v celko-
vém hodnocení starších žáků. 
V kategorii starších soutěžilo 26 
družstev mladých hasičů.
Družstvo MH Velké Meziříčí A 
startovalo ve složení: Martin Fi-
ala, Lukáš Hekrdla, Lucie Hudeč-
ková, Mirek Chlouba, Kateřina 
Kutlvašrová, Marie Štěpánková, 
Martin Šišpela, Michal Troščák 
a Michal Ventruba. Družstvo B: 

Eliška Hosnedlová, Václav Hla-
dík, Adam Jágrik, Pavel Kališ, 
Radek a Tomáš Pavelcovi, Patrik 
Prchal, Jan Rajm a Jan Švihálek. 
Vedoucí kolektivu Kristýna a Mi-
rek Jágrikovi.
Všem soutěžícím i jejich vedou-
cím blahopřejeme a postupují-
cím přejeme tu důležitou trošku 
sportovního štěstí na krajském 
kole v Pacově.

Mladí hasiči postoupili do kraje

-jág-

Mladí hasiči uspěli v okresním kole hry Plamen v Novém Městě. Foto: archiv SDH 

Žáci ze Školní zvítězili ve fotbale
Dne 21. 5. 2012 se žáci naší školy ze 4. a 5. tříd zúčastnili krajského 
kola fotbalového turnaje McDonald‘s Cup v Jihlavě. 
Po velkém souboji s ostatními týmy vybojovali zlatou medaili a po-
stoupili na národní finále Svátek fotbalu v Teplicích.
Žáci, kteří budou v Teplicích reprezentovat naši školu, ale i celý 
Kraj Vysočina, jsou: Malata Marek, Malata Mirek, Pavlasová Hana, 
Homola David, Svoboda Vojtěch, Frey Daniel, Sejrek Lukáš, Bibr 
Nikola, Stupka Patrik, Pospíchal Jiří, Koudela Miloš, Bačák Lukáš 
a Benda Jakub.
Všem fotbalistům gratulujeme, přejeme hodně hezkých zážitků 
na Svátku fotbalu v Teplicích a děkujeme za skvělou reprezentaci 
školy.
Zvláštní poděkování patří panu Chadimovi a  panu Malatovi, kteří 
vždy ochotně pomohli s přípravou a vedením mladých fotbalistů.

-kov-, foto: archiv ZŠ Školní

Tasovský vejšlap
v sobotu 2. června 2012, sokolovna Tasov
Prezence: 7–10 hodin. Trasy: 10 km, 20 km, 50 km a 100 km na kole 
(do 18 let je povinná helma). Startovné: do 15 let – 10 Kč, dospělí – 
30 Kč. V ceně startovného je sladkost pro děti, pro dospělé nápoj dle 
vlastního výběru – pivo, limo, káva.
Možnost nákupu „vejšlapových“ triček. Občerstvení je zajištěno pří-
mo na trase i v cíli (oběd – nutno zamluvit ráno). K dobré pohodě  
hraje skupina Meandr.  www.sokoltasov.cz

Sobota 9. června 2012

vídeňský pochod
Délky tras: 8, 18 a 30 km. Prezence pochodníků a cyklistů bude pro-
bíhat od 8.00 do 9.15 v KD Vídeň. Prezence superpochodníků (ti, 
kteří si troufnou na cyklotrasu 30 km) od 6.00 do 6.30.

vídeňská lávka
V 16.00 začíná již 16. ročník vídeňské lávky (soutěží se o nejpoma-
lejší přejezd lávky na kole a o nejrychlejší přejezd dvojic na trakaři).
Občerstvení zajištěno. Bližší informace: www.mesta.obce.cz/viden

dáLkOVÉ POcHOdY

V úterý 15. května proběhlo 
okresní kolo Poháru rozhlasu, 
což je tradiční atletická soutěž 
žáků a žákyň základních škol a 
víceletých gymnázií 8.–9. tří-
da (tercie, kvarta). Závodníci se 
utkali v běhu na 60, 800 a 1500 
metrů, štafetě na 60 m, skoku do 
výšky a do dálky a v hodu koulí.
Akce se pravidelně uskutečňuje 
pod patronací Okresní rady Aso-
ciace školních sportovních klubů 
České republiky. Letošní soutěž 
organizačně zajišťovali učitelé 
tělesné výchovy Základní školy 
Oslavická VM ve spolupráci s 
domem dětí a mládeže. Vítězné 
týmy dívek a chlapců postoupily 
do krajského kola 22. května v 
Třebíči. Vítězové následně pokra-

čují až na Mistrovství ČR 5. červ-
na v Ústí nad Orlicí.
Pořadí družstev – chlapci
1. ZŠ Komenského 2, Žďár 5 187
2. ZŠ Měřín 5 029
3. ZŠ Bystřice 5 017
4. ZŠ Švermova, Žďár 5 006
5. ZŠ Oslavická, VM 4 996
6. ZŠ Velká Bíteš 4 985
7. Gymnázium Žďár 4 861
8. ZŠ a MŠ Polnička 4 595
9. ZŠ Sokolovská, VM 4 574
10. ZŠ Školní, VM 4 554
11. 1. ZŠ Nové Město 4 510
12. Gymnázium Bystřice 4 408
13. ZŠ Palachova, Žďár 4 325
14. Gymnázium VM 4 270
Pořadí družstev – dívky
1. Gymnázium VM 5 065
2. ZŠ Měřín 4 698

3. ZŠ Oslavická, VM 4 627
4. ZŠ Sokolovská, VM 4 598
5. ZŠ Švermova, Žďár 4 562
6. ZŠ Bystřice 4 088
7. Gymnázium Bystřice 4 073
8. ZŠ Velká Bíteš 4 010
9. 1. ZŠ Nové Město 3 979
10. ZŠ Komenského 2, Žďár 3 832
11. Gymnázium Žďár 3 739
12. ZŠ Bory 3 533
13. ZŠ Palachova, Žďár 3 153
14. ZŠ Školní, VM 3 148
Nejlepší dosažené výkony
chlapci 
60 m: Gončar Josef, ZŠ Komen-
ského Žďár, 7,4 s
1500 m: Koukal František, Gym-
názium Bystřice, 4:43,4 min
Skok vysoký: Košábek Adam, ZŠ 
Oslavická VM, 165 cm

Skok daleký: Zich Michal, ZŠ 
Bystřice, 560 cm
Vrh koulí: Milota Vojtěch, ZŠ 
Školní VM, 13,46 m
Štafeta 4 × 60 m: Gymnázium, 
Žďár, 30,50 s
Nejlepší dosažené výkony
dívky
60 m: Koudelová Eliška, ZŠ So-
kolovská VM, 8,6 s
800 m: Uchytilová Agáta, Gym-
názium VM, 2:39,7 min
Skok vysoký: Bartáková Veroni-
ka, ZŠ Měřín, 140 cm
Skok daleký: Koudelová Eliška, 
ZŠ Sokolovská VM, 470 cm
Vrh koulí: Zezulová Veronika, ZŠ 
Oslavická VM, 8,56 m 
Štafeta 4 × 60 m: Gymnázium 
VM, 33,70 s

V atletice vyhrály i gymnazistky

-záv-

Velká cena Fajťáku přilákala na 
sto dvacet účastníků, kteří pomě-
řili svoje síly v závodu horských 
kol v krosu. Vrcholem sportov-
ního dne byl sprint maraton na 
Ambrožný. Soutěžící byli rozdě-
leni do kategorií od dětí přes ju-
niory, ženy muže až po masters. 
V doprovodném programu před-
vedli své umění jezdci v bikepar-
ku Fajtova kopce.
Vítězové jednotlivých kategorií: 
děti 5–7 let 
chlapci: Batelka Libor 2005
dívky: Kadlecová Karolína 2005
děti 8–10 let
chlapci: Tlamka Tomáš 2002 Mo-
ravec Sokol Benešov
dívky: Stará Tereza 2002

děti 11–12 let
chlapci: Homola David 2001
dívky: Neumanová Kateřina 2001 
SK Tour Sport Třebíč
děti 13–14 let
Malec Matěj 1999 Moto VM
XC
muži: Jobánek Jan 1983 Merida 
Biking Team
ženy: Němcová Zdeňka 1982 
UNIQA Jihlava
Sprint maraton Ambrožný
junioři: Vítů Šimon 1997
ženy: Němcová Zdeňka 1982 
UNIQA Jihlava
muži: Jobánek Jan 1983 Merida 
Biking Team
masters: Doležal Petr 1978 CK 
Kněžice

MFK Břeclav – FC VM 2:3 (2:1)
Rozhodčí: Mikyska Jan. Střelci bra-
nek: 1. a 4. – 13. a 50. Liška Radim, 
60. Těšík. Sestava: Bartošek – Hibš, 
Hamřík, Hlávka, Heto – Uhlíř (55. 
Mužátko), Liška, Vokurka, Chalupa 
– Krčál (47. Těšík), Liška R. ŽK 1:0.
Hned v 1. minutě zahrávali domácí 
roh a hráč Břeclavi poslal z hranice 
pokutového kopu míč do naší sítě. 
Než jsme se otřepali, krajní záložník 
odcentroval do pokutového území 
a břeclavský útočník z ofsajdu skó-

roval. Ve 13. minutě se uvolnil za 
půlkou Krčál, vyslal na zteč útoční-
ka Lišku, a ten se nemýlil.
Krásný moment druhého poločasu 
předvedli útočníci Těšík s Liškou, 
když si v 50. minutě vyměnili míč 
a Liška upravil skóre. Rozhodnutí 
přišlo v 60. minutě, když po rohu 
Hibše trefil Liška hlavou břevno, 
míč se odrazil k Vokurkovi, ten vy-
střelil, brankář míč vyrazil k dobí-
hajícímu Těšíkovi a ten jej poklidil 
k tyči. -dek-, foto: archiv FC

FOtBaL StarŠí Žáci – SPSm

-mars-, foto: Petr Zezula

VeLká cena FaJťákU
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V neděli 20. 5. v Jihlavě proběhlo 
2. kolo krajského přeboru atle-
tických přípravek – skupina vý-
chod. Závodů se zúčastnilo 130 
dětí (ročníky 2001 a mladší) ze 4 
oddílů východní části Kraje Vy-
sočina (Jihlava, Jemnice, Třebíč, 
Velké Meziříčí).
Dalším závodem této soutěže 
bude 3. kolo začátkem září a poté 
finálový závod 23. 9. v Jihlavě, 
kde se utkají malí atleti obou 
skupin – východ (Velké Meziříčí, 
Třebíč, Jihlava, Jemnice) a západ 
(Pacov, Havlíčkův Brod a Hum-
polec).

Chlapci r. 2001–2002
Jednotlivci (uvádíme umístění 
do 15. místa)
1. Matyáš Pospíšil
11. Chromý Ondřej
12. Sejrek Lukáš
6. štafeta 4 × 60 m (Chromý, Po-
spíšil, Poul, Sejrek)
Družstva ve 2. kole
 hlavní body
1. Spartak Třebíč 4
2. Jemnice 3
3. Atletika Jihlava 2
4. TJ Sokol Velké Meziříčí 1
Družstva po 2 kolech
1. Spartak Třebíč 8
2. Jemnice 6
3. Atletika Jihlava 4
4. TJ Sokol Velké Meziříčí 2
Chlapci 2003 a mladší
Jednotlivci
2. Petr Vokoun
5. Blažek Filip
8. Jáchym Dvořák
14. Karel Šitka
2. štafeta A 4 × 60 m (Vokoun, 
Dvořák, Blažek, Šitka)
7. štafeta B 4 × 60 m (Dvořáček, 
Puzrla, Ambrož, Harvey)
Družstva ve 2. kole
1. Atletika Jihlava 4
2. TJ Sokol Velké Meziříčí 3
3.  TJ Spartak Třebíč 2
4. Jemnice 1
Družstva po 2 kolech
1. Atletika Jihlava 8
2. TJ Sokol Velké Meziříčí 6
3.  TJ Spartak Třebíč 4
4. Jemnice 2

Děvčata 2001–2002
Jednotlivci
5. Krčálová Hana
10. Votoupalová Julie
5. štafeta 4 × 60 m (Votoupalo-
vá, Dvořáková, Krčálová, Zmr-
halová)
Družstva ve 2. kole
1. Atletika Jihlava 4
2. Jemnice 3
3. Spartak Třebíč 2
4. TJ Sokol Velké Meziříčí 1
Družstva po 2 kolech
1. Atletika Jihlava 8
2. Jemnice 6
3. Spartak Třebíč 4
4. TJ Sokol Velké Meziříčí 2
Děvčata 2003 a mladší
Jednotlivci
3. Zuzana Rašovská
6. Puzrlová Vendula
7. Lišková Tereza
8. Švihálková Vendula
11. Mašterová Eliška
2. štafeta 4 × 60 m A (Rašovská, 
Švihálková, Lišková, Mašterová)
4. štafeta 4 × 60 m B (Harvey, Ře-
háčková, Puzrlová, Trojanová)
Družstva ve 2. kole
1. Atletika Jihlava 4
2. TJ Sokol Velké Meziříčí 3
3. TJ Spartak Třebíč 2
4. Jemnice 1
Družstva po 2 kolech
1. Atletika Jihlava 8
2. TJ Sokol Velké Meziříčí 6
3. TJ Spartak Třebíč 4
4. Jemnice 2

-vill-, foto: archiv atletika VM 

V úterý 22. května proběhlo 
okresní kolo atletických soutěží 
v kategorii staršího žactva (8.–9. 
třída, tercie–kvarta víceletých 
gymnázií). Celkem dvanáct chla-
peckých a devět dívčích pětičlen-
ných družstev bojovalo v disciplí-
nách: běhu na 60 m, 1000 m/800 
m, skoku dalekém/skoku vyso-
kém, hodu míčkem/vrhu koulí o 
příčky nejvyšší. Pořadatelé z řad 
učitelů Základní školy Oslavic-
ká Velké Meziříčí ve spolupráci 
s Domem dětí a mládeže Velké 
Meziříčí uspořádali toto spor-
tovní klání ve sportovním areálu 
na ulici Školní. Vyhlašovatelem 
této soutěže je Asociace školních 
sportovních klubů. Vítězná druž-
stva chlapců a dívek postupují do 
krajského kola, které probíhá 30. 
května na atletickém stadionu 
Spartaku Třebíč. Odtud si pak ví-
tězné celky zajistí účast v repub-
likovém finále 14.–15. června v 
Břeclavi.

Výsledky: 
dívky
1. ZŠ Měřín 6 082 
2. ZŠ Švermova Žďár 6 024
3. ZŠ Oslavická VM 5 707 
4. ZŠ Komenského Žďár 5 475
5. Gymnázium Bystřice 5 457
6. ZŠ Sokolovská VM 5 326 
7. ZŠ TGM Bystřice 5 247
8. ZŠ Velká Bíteš 5 035
9. ZŠ Nádražní Bystřice 5 033
chlapci
1. ZŠ TGM Bystřice 7 044

2. ZŠ Oslavická VM 6 805 
3. ZŠ Švermova Žďár 6 675
4. ZŠ Velká Bíteš 6 643
5. ZŠ Měřín 6 623 
6. 1. ZŠ Nové Město 6 597
7. ZŠ Školní VM 6 340 
8. ZŠ Sokolovská VM 6 083 
9. ZŠ a MŠ Polnička 6 016
10. ZŠ Komenského Žďár 6 006
11. ZŠ Palachova Žďár 5 954
12. Gymnázium Bystřice 5 777
13. ZŠ Nádražní Bystřice 5 100

-záv-, foto: archiv ZŠ Oslavická

V atletickém čtyřboji vyhráli i Měřínští

Malí atleti závodili na přeboru v Jihlavě
MSDD – starší dorost
Městský sportovní klub Břeclav 
– FC VM 2:1 (1:0)
Rozhodčí: Hrůza – Nikolaj, Hrubý. 
Diváci: 60. Branky: Kozák (13.), 
Matevski (67.) – Polák (55.). Se-
stava: Pöpperl – Maloušek (42. 
Bárta), Štefka, Polák, Komínek (68. 
Nápravník) – M. Ostrý (74. Hejt-
mánek), Prchal, Weiss, Bradáč – 
Kameník, O. Liška (46. Pazderka).
Do Břeclavi jsme odjížděli bez tří 
hráčů základní sestavy. Břeclav 
se nacházela na předposledním 
místě tabulky a k utkání přistou-
pila s třemi hráči A týmu, aby se 
mohla zachránit v této soutěži.
V první čtvrthodině hry nás po-
trestali domácí, když Štefka ne-

smyslně poslal pomalou přihráv-
ku na Pöpperla, kterou zachytil 
Segundo, a následným překoná-
ním Pöpperla poslal míč Kozá-
kovi, jenž rozvlnil síť. Ve 30. min. 
poslal Polák velmi nebezpečný 
PVK na bránu, ale míč skončil 
těsně nad břevnem.
Do druhého poločasu jsme vstou-
pili velmi aktivně, když v 55. min. 
jsme zahrávali nepřímý kop na 
hranici malého vápna, proto-
že domácí brankář chytil malou 
domů. Následná střela Poláka 
skončila ve zdi, míč se však odra-
zil zpět k Polákovi, který střelou 
k šibenici nedal brankáři šanci. 
O dvě minuty později mohli vzít 
na svoji stranu vedení domácí, 

ale Segundo sám před Pöpperlem 
nedokázal trefit bránu. Učinili tak 
až v 67. min. po našem zahraném 
rohu, kdy se dostali do rychlého 
přečíslení. Nebezpečnou akci do-
kázal ještě zastavit skvělým zákro-
kem Pazderka, ale na následnou 
střelu Matevskiho už byl Pöpperl 
krátký. Velkomeziříčští se snažili o 
vyrovnání, ale marně.
„V utkání jsme dostali úplně la-
ciné góly, které poznamenaly 
utkání. Soupeře jsme hlavně ve 
druhém poločase přehrávali, ale 
bohužel jsme nedokázali vstřelit 
vyrovnávací gól. Za předvedenou 
hru jsme si zasloužili minimál-
ně bod,“ zhodnotil trenér Libor 
Smejkal ml.

Starší dorost nedokázal srovnat skóre

Domácí Břeclav zaslouženě vyhrála
MSDD – mladší dorost
Městský sportovní klub Břeclav 
– FC VM 1:0 (0:0)
Sestava: Sysel – Fejt, Voneš, Ná-
pravník, Benda – Kurečka, Ne-
voral, Liška O., Pavlíček – Horký, 
Prchal.
První poločas se sice odehrával 
spíše na polovině hostů, ale pou-
ze po velké vápno. Dobře fungu-
jící obrana nedovolila domácím 
útočníkům nějak závažně ohrozit 
brankáře Sysla. Co se týče útočné 
hry, zde už taková spokojenost být 
nemůže. Velkomeziříčští hráči ve 
snaze ohrozit soupeřovu branku 

stále „umírají“ na neuvěřitelném 
množství nepřesností nejen v při-
hrávce, ale i při zpracování. Na 
druhou stranu, když se podaří as-
poň dvě přesné přihrávky, nějaké 
to uvolnění a náběh spoluhráče ve 
správný čas na správné místo, je z 
toho velice pěkná akce. Tak jako 
ve 24. min. po ose Pavlíček, Pr-
chal, Kurečka. Pohříchu, tato akce 
znamenala nejvážnější ohrožení 
domácí branky. 
Ve druhém poločase domácí 
na svého soupeře vlétli, a ten se 
zmohl pouze na neadresné od-
kopy od své brány. Patnáctimi-

nutový tlak nakonec zákonitě 
vyústil v nevyhnutelné. Nejprve 
hostující obrana nedokázala za-
stavit pronikajícího soupeřova 
útočníka po křídle, a když jeho 
přesný centr našel volného spolu-
hráče na malém vápně, nebylo co 
řešit – 1:0. Po zbytek utkání pak 
měli ještě Velkomeziříčští hrá-
či dvakrát štěstí, neboť soupeři 
chybělo málo, aby při závarech ve 
velkém vápně přidal další bran-
ku. Konečný stav tak spravedlivě 
dokresluje dění na hřišti. Domácí 
vyhráli zaslouženě, ale hosté svoji 
kůži neprodali lacino. -kli-

-ls-

Jihomoravská liga mladší žáci
TJ Sokol VM – HK Ivančice A
Osobní obrana 4:5, utkání 8:24 
(5:9), rozstřel 13:7
TJ Sokol VM – HK Ivančice B
Osobní obrana 5:12, utkání 
17:17 (8:9), rozstřel 6:7
Hostující A tým již s předstihem 
slaví vítězství v Jihomoravské lize, 
kdy tři kola před koncem soutěže 
má dostatečný náskok na Nové Ve-
selí. Dalo se čekat, že by již nemusel 
hrát na „plný výkon“, a náš tým by 
nemusel být bez šancí. To se plnilo 
v osobní obraně, kdy jsme stačili jak 
pohybem, tak střelecké zakončení 
bylo poměrně úspěšné. V samot-
ném utkání jsme statečně vzdoro-
vali ještě první poločas, ale po pře-
stávce již hosté naplno prokázali, že 
letošní titul mají oprávněně.

Po utkání starších žáků následo-
val zápas s hostující rezervou – B 
týmem. Tam byla určitá šance po-
mýšlet na body. V osobní obraně 
se nám tradičně nedaří, a tak vše 
směřovalo k zápasu. První poločas 
hosté vyhráli. O přestávce bylo nut-
né kluky „zdravě“ nabudit, protože 
toho už měli dost. Jejich nástup byl 
famózní, ale hosté drželi vedení. 
Navíc dvě a půl minuty před kon-
cem přišlo naše jediné vyloučení.
Vše vypadalo ztraceně a hosté si již 
byli jisti ziskem bodů. V tento mo-
ment přišel náš time-out a jasné in-
strukce hrát rizikovou vysunutou 
obranu a snažit se rychle zakon-
čovat. To hosty zaskočilo a výsled-
kem bylo vyrovnání v závěrečné 
minutě a nesmírně vydřený bod. 
Po celý zápas předváděl výborné 

zákroky Jakub Benda, který v dů-
ležitých momentech družstvo „po-
držel“. Kluci se alespoň přesvědčili, 
že nikdy není zápas ztracen i když 
hrajeme v oslabení a jenom díky 
veliké bojovnosti a dobrému pohy-
bu můžeme soupeře předčít. 
Hráli: Drápela Vojtěch 5, Benda 
Jakub – Babáček Kamil 3, Bár-
ta Samuel 3, Buchta Dominik 5, 
Hladík Jaroslav, Hnízdil Jan, Kra-
tochvíl František 5, Svoboda Voj-
těch 6, Svoboda Filip 7, Rohovský 
Vít, trenér Janíček Martin.
Jihomoravská liga starší žáci
SK Kuřim – TJ Sokol VM 22:31 
(11:16)
Úvodní minuty patřily našim hrá-
čům, kteří si vytvořili náskok 1:5. 
Navzdory pozdějšímu polevení 
skončili první poločas vedením.

Od začátku druhé půle začala 
Kuřim umazávat z našeho vy-
budovaného náskoku. Kluci ale 
nezpanikařili a především díky 
zlepšenému výkonu Martina Ja-
níčka dokázali opět soupeři od-
skočit, a tím ho definitivně zlo-
mit. Závěr už se hrál v naší režii 
a Vojta Drápela utkání zakončil 
krásnou brankou přes celé hřiště.
7m hody 4/1:0, vyloučení 4:4. 
Sled branek: 1:5, 5:7, 6:11, 10:12, 
11:16, 15:18, 17:18, 19:21, 20:26, 
22:31. Sestava a branky: Drápe-
la Vojtěch (1) – Janíček Martin 
ml. (10), Blaha Tomáš (10), Fia-
la Martin (7), Svoboda Filip (2), 
Ambrož Michael (1), Frejlich 
Tomáš, Pažourek Tomáš, trenéři 
Šidlo Ladislav, Janíček Martin.

-šid-

Starší i mladší žáci házené měli doma Ivančice

Okresní kolo hasičského sportu
V sobotu 26. 5. 2012 proběhlo klání v požárním sportu, které se 
premiérově uskutečnilo na hřišti za 3. základní školou. Od brzkých 
ranních hodin se začínala sjíždět družstva dorostenců a dorostenek, 
aby nám ukázala, jak se přes zimu připravila na požární útok, štafetu 
4 × 100 m, běh na 100 m s překážkami a navázala na výsledky pod-
zimního kola. Nejlépe se vedlo družstvu SDH Lhotky sport, v závěsu 2 
bodů za nimi skončilo domácí Velké Meziříčí. V kategorii dorostenek 
s přehledem zvítězilo domácí družstvo, které nás spolu s dorostenci 
z SDH Lhotky sport bude reprezentovat v krajském kole. Ve smíšené 
kategorii zvítězilo družstvo z SDH Dlouhé před hasiči z Dobré Vody. 
Mezi jednotlivci dominovali Martina Březinová z Hamrů nad Sázavou 
a Michael Kubiš z Dobré Vody.
V odpoledních hodinách se rozjela soutěž mužů a žen. Ve které prv-
ní místo bralo domácí SDH Velké Meziříčí, za nimi SDH Radostín 
nad Oslavou a třetí místo patřilo týmu SDH Lhotky sport. V kategorii 
žen se zadařilo ženám SDH Lhotky sport a získaly první místo, zbylé 
dvě medailové pozice brala domácí družstva A a B z Velkého Meziříčí. 
Nejlepšími závodníky v běhu na 100 metrů s překážkami byli domácí 
Kristýna Jágriková a Jaroslav Konečný z SDH Lhotky sport.
V průběhu soutěží se ukázala síla a nasazení všech zúčastněných druž-
stev. Postupujícím přejme úspěch v krajské soutěži.

Nejvíce se dařilo hasičům 
z Meziříčí a ze Lhotek

Na hřišti ZŠ Školní v sobotu proběhlo okresní kolo 
hasičského sportu. Foto: archiv SDH 

-mch-

12. oddíl prof. B. Krejčího
pořádá 13. ročník 
cyklistického závodu

MEMORIÁL 
PROF. B. KREJČÍHO
9. června v 9 hodin
Sraz na parkovišti čerpací sta-
nice HAD.
Rychlostní a dovednostní zá-
vody pro kluky a holky do 16 
let o hodnotné ceny. Startovné 
10 Kč, cyklistická přilba nutná. 
Pro doprovod připravený zá-
vod veteránů.
V případě vytrvalého nepřízni-
vého počasí je závod odložen.
Kontakt: www.vm.abahoa.cz,
Petr Šéfa Marek – 608 319 928

1. KOLO 
OKRSKOVÝCH ZÁVODů 
V POŽÁRNÍ KLASICE
Neděle 3. června od 13.00
Sportovní areál Dol. Heřmanice
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Fotbalový klub Velké Meziříčí pořádá
2. června 2012 ve 13 hodin největší 
mezinárodní fotbalový turnaj na Moravě
hráčů nad 35 let k uctění památky V. Špačka, P. Muchy 
a R. Krátkého.
Účastníci: FC Košice, Žilina, Nöbdenitz, Kyjov, Brno, Žďár nad Sáza-
vou, Velká Bíteš, Rozsochy, Bory, Ostrožská Lhota a Velké Meziříčí.
Na uspořádání turnaje se podílejí tito sponzoři: nkt cables, Agados, 
Content, Město Velké Meziříčí, Stavebniny Smejkal, Nowaco, Alpa, 
Výtahy VM, Goldtime Praha, VV Sklo Křižanov, Building Centrum, 
Rodina Špačkova, Falco Computer, Horácké autodružstvo, Zelenina 
Smejkal, Řeznictví Malec, Řeznictví Komínek, Víno Sýkora, Pekárna 
Řečice, Agro Měřín, Týdeník Velkomeziříčsko.

2. liga mužů Morava jih
22. kolo
TJ Sokol VM – SK Kuřim 34:29 
(13:12)
V posledním kole soutěžního 
ročníku 2011/2012 se utkalo naše 
družstvo s SK Kuřim. Cílem na-
šeho áčka bylo zvítězit a uhájit 6. 
příčku druholigové tabulky. Utkání 
nevěstilo nic jednoduchého i když 
soupeř se pohyboval spíše v druhé 
polovině tabulky, ale nás dokázal v 
posledních dvou letech vždy v do-
mácím prostřední porazit.
Utkání domácí začali vlažně a 
Kuřim se ujala vedení 1:2. V 10. 
minutě jsme již na ukazateli sle-
dovali příjemnější skóre 6:3, pře-
devším díky zlepšené aktivitě v 
obraně. V dalších minutách byla 
k vidění nátlaková hra Kuřimi, 
která se nekompromisně drala 
před naše brankoviště. To našim 
hráčům nesvědčilo a hosté se ve 
24. minutě dostali do těsného ve-
dení 10:11. Naši v koncovce prv-
ní půle zabojovali, zvýšili důraz 
v obraně a těsně před poločasem 

upravili na výsledek 13:12.
Úvod druhé půle vyšel lépe našim, 
když po pěkných kombinacích 
zvýšili vedení. Kuřim ale bojovala 
a dokázala snížit na rozdíl jediné 
branky. To se opakovalo. Domácí 
odskočili na 3 až 4brankový roz-
díl, ale hosté se vždy dotáhli. Byla 
k vidění i spousta vyloučených na 
obou stranách a sedmimetrových 
hodů, to mělo za následek bohatší 
brankový příděl v obou svatyních. 
V rozmezí od 53. do 56. minuty se 
podařilo odskočit na rozdíl pěti 
branek, to dodalo klid na ruce 
našich hráčů do koncovky utkání. 
Žádné drama se v závěru nekona-
lo a naši zaslouženě zvítězili 34:29. 
Rozloučili se před domácím pub-
likem vítězstvím a zakončili sezo-
nu na 6. místě.
7m hody 6/5:3/2 vyloučení: 9:7 
navíc ČK Necid – Kopřiva za 3×2 
minuty, počet diváků 98.
Sled branek: 1:2, 6:3, 8:4, 9:8, 
11:11, 13:12, 15:14, 19:16, 21:19, 
24:20, 27:23, 30:25, 32:27, 34:29.
Sestava a branky: Kotík Libor, 

Stoklasa David – Konečný Ladi-
slav (8/4), Bezděk Jakub (6), Stra-
šák Pavel (5), Kříbala Petr (4), 
Fischer Radim (4), Živčic Pavel 
(3), Kaštan Jiří (3), Trojan Vítěz-
slav (1/1), Necid Miloš, Babáček 
Petr, Kříbala Pavel, trenér Vav-
erka Vlastimil, vedoucí družstva 
Vodák Petr.

Konečná tabulka: 
1. Hustopeče 22 20 0 2 711:485 40
2. Nové Veselí 22 20 0 2 703:557 40
3. Prostějov 22 14 0 8 654:633 28
4. Kostelec na Hané 22 12 0 10 590:584 24
5. Bohunice  22 12 0 10 574:564 24
6. V. Meziříčí 22 11 1 10 563:567 23
7. Ivančice 22 10 1 11 560:571 21
8. Havlíčkův Brod 22 9 0 13 601:649 18
9. Kuřim 22 7 2 13 593:659 16
10. Sokolnice 22 6 2 14 564:629 14
11. Maloměřice 22 6 0 16 528:610 12
12. Telnice 22 1 2 19 519:652 4

Házenkáři uhájili šesté místo

-šid-

V posledním utkání této sezony se muži A postavili 
proti Kuřimi. Foto: Jaroslav Hugo

Fotbalovější Polná porazila Velkomeziříčské
MSD sk. D
FC VM – TKZ Slavoj Polná 2:4 
(0:1)
Střelci: 49. Simr, 85. Beran – 21. 
Černý, 57. Tlačbaba, 60. a 75. 
Bambula. Rozhodčí: Bartoň, 
Miko, Doležal. Sestava FC VM: 
Simandl – Mucha Z., Mucha P., 
Šimáček, Krejčí – Vítek (82. Ko-
zuň), Smejkal, Souček (82. Be-
ran), Netrda – Simr, Görner, na 
lavičce Řeháček, Bouček, Liška 
a Maruška, trenér Smejkal. ŽK: 
Souček – Pražák. Diváků: 345.
Již úvodní minuty naznačily, že 
budeme svědky útočného utkání. 
Šance se střídaly na obou stra-
nách. V 11. minutě se po přihráv-
ce od Pavla Simra dostal do vápna 
Radek Görner, při pokusu o stře-
lu byl atakován obráncem hostí, 
ale místy až tragický rozhodčí 
Bartoň zákrok jako nedovolený 

neposoudil. A když  hostující 
hráč odvrátil na hranici vápna 
centrovaný míč pomocí ruky, 
rozhodčí Bartoň stojící v těsné 
blízkosti k překvapení všech opět 

nechal pokračovat ve hře. Ve 20. 
minutě odpískal rozhodčí faul 
domácích u brankové čáry, hos-
té rozehráli nakrátko, tečovaná 
střela prošla malým vápnem a 

na zadní tyči ji pod Zdeňkem 
Simandlem dorazil Černý 0:1. 
Po půlhodině hry se již na naše 
kopačky začala vkrádat nervozi-
ta a nepřesnost, jelikož ani hosté 
se do nebezpečného zakončení 
nedostali a střelu Patrika Muchy 
k tyči ve 41. minutě Skočdopole 
zachytil, odcházelo se do kabin za 
stavu 0:1.
Nástup do druhého poločasu se 
domácím podařil a ve 49. mi-
nutě po přihrávce Jakuba Vítka 
srovnal stav utkání Pavel Simr 
1:1. V dalších minutách se stří-
daly šance na obou stranách, ale 
pokusy Pražáka a Tlačbaby na 
straně hostů šly vedle a pokusy 
Radka Görnera a Pavla Simra 
byly zblokovány. V 57. minutě 
po malé domů zaváhal s odko-
pem Zdeněk Simandl, o míč ho 
připravil Tlačbaba a do prázd-

né brány přivedl hosty opět do 
vedení. Když po třech minu-
tách prošel po křídle Bambula a 
střelou o tyč zvýšil na 1:3, bylo s 
domácími zle. I když se naši zvý-
šenou aktivitou snažili o změnu 
skóre, pozorná obrana hostů jim 
moc střeleckých pokusů nepo-
volila. Velkou šanci Kováře ještě 
Zdeněk Simandl zneškodnil, ale 
v 75. minutě to byl opět Bambu-
la, který po přihrávce Lovětin-
ského zvýšil na 1:4. V 84. minutě 
se po střele Jardy Krejčího a do-
rážce Radka Görnera dostal k 
zakončení Vlasta Beran a upra-
vil na 2:4.
„Zápas s Polnou začal oboustran-
ně opatrně, leč důrazně, mnoh-
dy však za hranicí regulérnosti. 
Hlavní rozhodčí se rozhodl ve 
většině případů trestat jen zákro-
ky našich hráčů. V prvním polo-

čase mohl odpískat dva pokutové 
kopy v náš prospěch, které by 
pravděpodobně ovlivnily vývoj 
celého utkání. Nicméně hosté z 
Polné byli fotbalovější, dokázali 
lépe kombinovat a hlavně pro-
měnili své gólové příležitosti. 
Myslím si, že jejich výhra byla 
nakonec zasloužená,“ zhodnotil 
výsledek trenér domácích Libor 
Smejkal st.

-myn-
1. Žďár n. Sáz. 27 18 6 3 54:21 60
2. Napajedla 27 14 5 8 42:24 47
3. Bystrc-Kníničky 27 13 6 8 39:23 45
4. Vyškov 27 13 3 11 35:30 42
5. Tasovice 27 11 6 10 48:47 39
6. Spytihněv 27 12 3 12 38:45 39
7. Nové Město 27 11 6 10 29:36 39
8. Třebíč 27 10 8 9 39:32 38
9. Pelhřimov 27 10 8 9 35:35 38
10. Polná 27 11 4 12 47:43 37
11. Přerov 27 8 9 10 43:48 33
12. Velké Meziříčí 27 8 8 11 39:39 32
13. Brno Bohunice 27 8 7 12 44:49 31
14. Hodonín 27 9 4 14 33:51 31
15. Otrokovice 27 8 5 14 28:44 29
16. Brno 27 7 2 18 26:52 23

Velmez (v červených dresech) nestačil na 
fotbalovější hráče Polné Foto: Libor Smejkal ml. 

1. A tř., sk. B 
FC VM B – Sokol Křoví 0:1 (0:1)
Rozhodčí: Šimák – Beseda, Fa-
beš. Diváci: 70. Branky: Čejka 
(38.). Karty: žlutá – Halámek 
(33.), Beran (50.), Netolický 
(88.). Sestava: Řeháček – Netolic-
ký, Halámek, M. Polák, Kozuň – 
Malec (70. Ráček), Vítek, A. Pól, 
Bouček – Beran, Liška.
Od začátku zápasu měla převahu 
domácí velkomeziříčská rezerva. 
První šanci si vypracoval v 7. mi-
nutě Vítek, ale Sára byl na místě. 
O deset minut později nepromě-
nil stoprocentní gólovku Beran, 
když z malého vápna střílel do ná-
ručí hostujícího gólmana. Ve 33. 
minutě dostal přihrávku za obra-
nu Beran. Ten zkoušel přehodit 
brankáře Sáru, jenž zastavil míč 
rukou metr za velkým vápnem, 

ale místo toho, aby rozhodčí uká-
zal červenou kartu, tak radši hru 
nechal hrát dál. Za okamžik byl ve 
vápně faulován Beran, ale píšťalka 
sudího zůstala němá. Křoví udeři-
lo sedm minut před pauzou, když 

po ztrátě Lišky na útočné polovině 
zachytil míč Maroši, který vyslal 
za obranu Čejku, a ten chladno-
krevně přeloboval Řeháčka.
Po změně stran se domácí hnali 
za vyrovnáním, ale velmi slibné 

šance nedokázali proměnit Vítek, 
Bouček a Beran, který měl největ-
ší šanci ve druhém poločase, když 
v malém vápně hlavičkoval před 
prázdnou bránou těsně vedle tyče.
„Naprosto zbytečně jsme dnes 
ztratili všechny tři body. Srazily 
nás střelecká neproduktivita a 
nedůslednost v obdrženém gólu,“ 
litoval po zápase domácí trenér 
Libor Smejkal mladší.

-ls-
1. Náměšť-Vícenice 23 17 4 2 74:29 55
2. Křoví 23 12 4 7 51:44 40
3. Štěpánov 23 12 2 9 32:40 38
4. Rantířov 23 10 7 6 44:32 37
5. Žďár n. Sáz. B 23 11 4 8 45:35 37
6. Rapotice 23 9 6 8 63:48 33
7. Herálec 23 11 0 12 62:66 33
8. Kouty 23 9 5 9 48:43 32
9. Budišov-Nárameč 23 9 4 10 50:51 31
10. Třešť 23 8 5 10 39:44 29
11. Třebíč B 23 8 5 10 44:56 29
12. V. Meziříčí B 23 7 3 13 35:47 24
13. Stonařov 23 6 4 13 41:51 22
14. Bohdalov 23 4 3 16 23:65 15

Křoví sebralo domácím body

Benfika hraje v modročerveném. Foto: L. Smejkal ml.

Divize házené mužů
TJ Sokol VM B – SHC Malomě-
řice B 28:26 (12:12)
V páteční podvečer sehrálo naše 
béčko utkání 19. kola s týmem 
Maloměřic. Brňané se ujali rych-
le vedení a v 8. minutě již vedli 
v poměru 1:5. Naši hráči zlepšili 
obranu, zpřesnili zakončení a ve 
21. minutě byl stav srovnaný na 
9:9. Do poločasu dala obě druž-
stva po třech brankách, a tak po-
ločas skončil 12:12.
V úvodu druhé půle se obě druž-
stva vystřídala ve vedení. V dru-
hé desetiminutovce se našemu 
mužstvu podařil obrat z 16:18 na 
22:18. Hostům se ještě podařilo 
snížit na rozdíl jediné branky, ale 
to bylo z jejich strany vše. V další 
části si domácí vypracovali roz-

hodující pětibrankový náskok. V 
závěru se Maloměřicím podařilo 
pár branek umazat z našeho ná-
skoku na konečných 28:26.
7m hody 8/7:3/3, vyloučení 6:8. 
Sled branek: 1:5, 3:7, 4:8, 9:9, 
10:11, 12:12, 15:14, 16:18, 22:18, 
23:22, 26:21, 27:25, 28:26. Sestava 
a branky: Poul Ondřej, Kůra Petr 
– Trojan Vítězslav (10/6), Málek 
Tomáš (5), Živčic Pavel (3), Šidlo 
Ladislav (3), Novotný Radek (2), 
Babáček Petr (2/1), Rosa Jakub 
(1), Kubiš David (1), Novotný 
Václav, trenér Šidlo Ladislav.

-šid-
Tabulka Jihomoravská divize 
1. Třešť 17 10 1 6 438:404 21
2. V. Meziříčí B 19 10 0 9 458:442 20
3. Maloměřice B 18 8 1 9 409:388 17
4. Hostěrádky 18 8 1 9 392:401 17
5. Kuřim C 17 8 0 9 354:405 16
6. Bystřice n. P. 17 7 1 9 354:365 15

Muži jsou v divizi druzí

Hokejbalová liga pokračova-
la čtvrtým neúplným kolem. V 
souboji o třetí příčku potvrdil 
svoji vzrůstající formu Pozemák 
TS a hladce přehrál Drabaře 5:0. 
Ve druhém utkání čtvrtého hra-
cího dne potvrdili Rossoneri, že 
porážka od Oslavice v minulém 
kole byla náhoda a lehce smetli 
v tréninkovém tempu Božkov 
5:1. Tím si spolu s Oslavicí zajis-
tili přímý postup do semifinále. 
Kolo se dohrávalo v úterý 29. 5. 

v 19.00 utkáním Hokejbal Oslavi-
ce – Lhotky.
HC Rossoneri – HC Božkov 5:1
Nevěčný 2, Suk, Polák M., Polák 
D. – Kutílek
Pozemák TS – Drabaři 5:0
Grec, Vyhlídal 2, Kružík, Hakl
1. Hokejbal Oslavice 3 3 0 0 0 17:3 9
2. Rossoneri 4 3 0 1 0 17:6 9
3. Pozemák TS 4 2 0 2 0 12:15 6
4. Drabaři 4 2 0 2 0 7:14 6
5. Lhotky 3 1 0 2 0 5:5 3
6. Božkov 4 0 0 4 0 4:19 0

-ros-

Oslavice a Rossoneri 
postupují do semifinále


