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V dnešním čísle najdete 
uvnitř listu celostránko-
vou informaci 
s podrobnostmi k Ev-
ropskému festivalu 
filozofie, který se koná 
již pošesté.

Probíhá v Jupiter clubu 
ve Velkém Meziříčí a na 
nádvoří zdejšího zámku 
od 18. až 24. června. 
Slavnostní zahájení je 
18. června v 16 hodin v 
Jupiter clubu.

DNES příloha k filozofickému festivalu

Více na straně 4

Pozvánka na besedu

s MUDr. Vítem Kaňkovským

O zdraví těla a duše v nemocné společnosti

Evropská akademie pro demokracii zve občany
na besedu

(primář, ortoped Nemocnice Havlíčkův Brod)

Středa 20. 6. 2012 od 17.30 hodin
Špitálek, Velké Meziříčí

Chat se starostou města Ra-
dovanem Necidem se koná ve 
čtvrtek 14. června 2012 a je opět 
otevřen o 24 hodin dřív, tedy od 
13. 6. již můžete zasílat své do-
tazy. 

Více na www.mestovm.cz

Chat se starostou
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Čistírna běží ve zkušebním provozu
Velkomeziříčská čistírna 
odpadních vod od minulé-
ho týdne běží ve zkušebním 
provozu, který potrvá rok. Její 
intenzifikace byla kompletně 
dokončena. Práce na výstavbě 
kanalizace ve Velkém Meziříčí 
a v Mostištích pokračují.

Práce na druhé etapě Projektu 
ochrany vod povodí řeky Dyje 
v lokalitě Velkomeziříčsko po-
kračují podle harmonogramu, 

jak uvedl za tým správce stavby, 
sdružení GEOtest – AP Inves-
ting, Jan Černík. 
Do konce května 2012 bylo na 
stavbě čistírny odpadních vod ve 
Velkém Meziříčí proinvestováno 
devětadevadesát procent finanč-
ních prostředků, na výstavbě ka-
nalizace pak 35,6 procent a 
v Mostištích 47,5 procent.
Intenzifikace čistírny odpadních 
vod je dokončena, a to včetně 
vybudování všech stavebních 

objektů, měření i regulace. Její 
předčasné užívání a zkušební 
provoz povolily minulý týden jak 
stavební odbor velkomeziříčské-
ho městského úřadu, tak krajský 
úřad Kraje Vysočina. 
„Zbývá ještě dokončit terénní 
a sadové úpravy,“ doplnil Jan 
Černík. Čistírna vod v průběhu 
celé intenzifikace splňovala para-
metry čištění dané vodoprávním 
úřadem.

Pokračování na straně 3

Město Velké Meziříčí vyhlašuje soutěž  

ROZKVETLÉ MĚSTO
Kategorie: 
▶ květinová výzdoba oken, balkonů a lodžií
▶ květinová výzdoba předzahrádky, která je viditelná z ulice

Pro vítěze jsou připraveny dárky. 
Více na straně 6

PORADNY NA MěÚ
SOS: (sdružení obrany spo-
třebitelů), každou středu 14–
16 hodin, živnostenský úřad
Občanská poradna: středy 
v sudých týdnech 11.30–15 
hodin, zasedací místnost – 2. 
patro, tel.: 721 137 458
www.opzdar.cz.

Soutěž v rýžování peněz se konala i ve Velkém 
Meziříčí. Více čtěte na str. 3.  Text a foto: Iva Horká 

Náměstí bude uzavřeno
Ve středu 13. 6. 2012 od 22 hodin bude na náměstí ve Velkém Me-
ziříčí vyhrazen prostor parkoviště (zadlážděná část) pro pouťové 
atrakce, které pak budou v tomto prostoru od půlnoci postupně 
rozmístěny. Tímto bude v následujících dnech znemožněno par-
kování motorových vozidel na náměstí, jehož průjezdnost nebude 
dotčena až do neděle 17. 6. 2012, kdy od 6 hodin z důvodu konání 
velkomeziříčské pouti a řemeslného trhu dojde k úplné uzavírce 
vjezdu na náměstí.   Ing. Petr Dvořák, Městská policie Velké Meziříčí

Demolice bývalého domova důchodců 
na Hornoměstské ulici začíná

Demolice budovy bývalého domova důchodců na 
Hornoměstské ulici ve Velkém Meziříčí odstar-
tovala. Brněnská firma Recydo Úlehla ji zahájila 
začátkem tohoto týdne vyklízením oken, dveří a 
vytrháním podlah.  Demolice by měla být hotova 
za čtyři až šest měsíců.

„V pondělí 28. května jsem podepsal smlouvy s fir-
mou, jež vzešla z výběrového řízení,“ potvrdil sta-
rosta Radovan Necid a dodal, „k nelibosti mnohých 

– zkrátka a dobře – zakázka se rozjíždí.“ Zmiňovaná 
brněnská společnost provádějící demolice nabídla 
nejnižší cenu 3,9 milionu korun. To je oproti pů-
vodním předpokladům několikanásobně méně. O 
demolici projevilo zájem a do výběrového řízení se 
přihlásilo na pětapadesát firem.
Velkomeziříčští zastupitelé demolici budovy defini-
tivně odsouhlasili na svém dubnovém jednání, když 
na ni vyčlenili peníze z  přebytku hospodaření měs-
ta za rok 2011.

Ještě pět stavebních pozemků k prodeji 
zbývá na Hliništích ve Velkém Meziříčí. 
Z původních 19 z druhé etapy je jich už 
14 rozebráno, a to od listopadu loňského 
roku. Jsou kompletně zasíťované a město je 
prodává za cenu 860 korun/m2.

„Zbývající pozemky jsou vesměs ty největší 
a na severní straně,“ uvedl starosta Radovan 
Necid. Podle pracovnice stavebního odboru 
městského úřadu Blanky Brodské se jejich ve-
likost pohybuje od 1 100 do 1 700 m2.
Z toho čtyři parcely jsou na horní straně nové 
ulice, a tedy určené pro výstavbu patrového 
domu, jeden je spíš rovinatý v dolní části – 
pro stavbu bungalovu. Nejdříve zájemci roze-
brali nejmenší pozemky – kolem 1000 m2–, 

jak potvrdila B. Brodská. Je to pochopitelné, 
když cena za největší pozemek 1 700 m2 do-
sahuje 1,5 milionu Kč. „Všem, kteří se chtějí 
v důsledku lepší ceny vystěhovat mimo Velké 
Meziříčí, říkám, počítejte se mnou,“ vyčíslil 
starosta náklady na dopravu do zaměstnání, 
dětí do školy, do kroužků, které při dneš-
ní ceně pohonných hmot také nejsou malé. 
Podle něj pak možná někdo dojde i k tomu, 
že se mu finance vložené do stavby ve městě 
vrátí. „Ale to je pohled starosty Velkého Me-
ziříčí. Pohled starosty jiné obce bude asi jiný,“ 
podotkl Necid. Dva pozemky na Hliništích 
už také koupil od města Kraj Vysočina pro 
Ústav sociální péče v Křižanově. Ten na nich 
v rámci transformace sociálních služeb hod-
lá postavit dvojdomek pro šest svých klientů. 

Další pozemek koupila zdejší jednota na stav-
bu prodejny smíšeného zboží, která v novém 
sídlišti chybí. Všechny tři jsou umístěny hned 
zkraje ulice v dolní části. Jednota i kraj je od 
města získaly za stejnou cenu 860 Kč/m2.

Lidé si mohou rozšířit 
zahrádky
Za některými stavebními parcelami na Hli-
ništích vede středotlak plynu. Město tyto po-
zemky o velikosti asi 400 m2 nabízí zájemcům 
za 200 Kč/m2. „Kolem vedení je 25 m z každé 
strany tzv. bezpečnostní pásmo, kde se nesmí 
nic stavět ani oplocovat,“ vysvětlil Necid s 
tím, že lidé si tak mohou alespoň rozšířit za-
hrádky za domem.

Na Hliništích zbývá pět parcel

Lidé diskutovali na besedě se starostou 
o poplachu i synagogách
Poslední setkání starosty města 
Radovana Necida s velkomezi-
říčskými občany před letními 
prázdninami proběhlo ve 
čtvrtek 7. června v koncertním 
sále Jupiter clubu. Příští setkání 
bude až ve čtvrtek 6. září 2012.

Tématy, o kterých lidé se staros-
tou diskutovali, byly osud syna-
gog či bývalé katovny ve městě, 
jak dál se skládkou a s likvidací 
odpadů, vrátili se i k planému po-
plachu, přešli na povodně a pro-
tipovodňová opatření a zakončili 
pálením větví na budoucím ha-
sičském cvičišti v Bejkovci.

Klestí nakonec nespálili
Na Bejkovci měli dobrovolní ha-
siči pálit klestí prvního června. 
Nakonec k tomu nedošlo. Proč? 
Spálit klestí je tou nejjednodušší 
cestou, jak se ho zbavit. Ten, kdo 
má zahrádku nebo kousek vlast-

ního pozemku, to jistě někdy 
dělal. Platí pro to daná pravidla 
od povolení až po nahlášení ha-
sičům, což možná každý nedodr-
žuje. Na Bejkovci měli pálit klestí 

sami hasiči, neboť již připravují 
pozemek v této lokalitě pro svoje 
budoucí cvičiště, na které získali 
dotaci. 
Hasiči v našem týdeníku obča-
ny o připravované akci předem 
informovali a omluvili se za pří-
padné zakouření. K pálení však 
nakonec vůbec nedošlo, neboť 
lidem se to nelíbilo a stěžovali si. 
Jak se tedy hasiči odpadu zbaví? 
Nakonec snad budou muset za-
platit jeho seštěpkování a odve-
zení. 
„To bude stát zhruba padesát tisíc 
korun,“ podotkl starosta.

Pokračování na straně 2

Příští setkání se starostou 
se bude konat ve čtvrtek 

6. září 2012

Martina Strnadová

Text a foto: Martina Strnadová
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Most bude zprovozněn asi o týden dřív

Dálniční most Vysočina bude 
nejspíš zprovozněn už v tomto 
týdnu, neboť práce jsou takřka 
hotovy. „Předpokládáme, že re-
konstrukce vozovky pravé po-
loviny mostu D1-178 Vysočina 
bude ukončena asi o týden dříve, 
než jsme původně uváděli,“ po-
tvrdila Nina Ledvinová, tisková 
mluvčí Ředitelství silnic a dál-
nic. Přesné datum ale nesdělila 

s tím, že není známo. Původní 
termín pro ukončení uzavírky 
byl 24. června. Pokud bude po-
časí pracovníkům přát tak, aby 
mohli provést některé dodělávky 
včetně vodorovného dopravního 
značení, provoz bude v obou po-
lovinách mostu spuštěn nejspíš 
už  tento pátek. Oprava probíhala 
víc jak dva měsíce, od poloviny 
dubna. Za tu dobu byla provede-

na kompletní výměny mostního 
svršku, tedy nová vozovka, izo-
lace mostovky, výměna zábradlí, 
odvodňovacího žlabu i odvod-
ňovacího potrubí uvnitř mostu. 
Finanční náklady v letošním roce 
činí cca 30 milionů korun s DPH. 
Náklady celkové, za obě poloviny 
mostu, cca 55 milionů korun s 
DPH,“ uzavřela Ledvinová. 

Text a foto: Martina Strnadová

Pokračování ze strany 1

Postaví vodě bariéru
Zajímavou nabídku dostalo vedení města v sou-
vislosti s protipovodňovými opatřeními. Kanadská 
firma vymyslela jednoduchou bariéru proti vodě. 
Lze ji stočit do malého balíčku a když je potřeba, 
je možno ji rozvinout, pospojovat suchými zipy a 
vznikne stěna, která udrží velké množství vody. 
Pořizovací náklady jsou mnohem nižší, než u tra-
dičních mobilních stěn apod. Město právě nějaké 
vhodné protipovodňové opatření řeší v oblasti od 
Palouků směrem k mostu na Třebíčské ulici. Tam 
totiž v rámci připravované akce – výstavby pro-

tipovodňových opatření – žádné bariéry nejsou v 
plánu, neboť když o nich Povodí Moravy jednalo s 
obyvateli lokality a majiteli pozemků, nedohodlo se 
s nimi. 
Nyní se lidem nelíbí, že by jim voda při případné 
povodni zaplavila zahrady. Město proto hledá ná-
hradní řešení, protože do projektu, který bude hra-
dit v podstatě kompletně stát, už nic doplnit nelze. 
Město to tedy bude muset zaplatit ze svého. Kanad-
ská vodní bariéra by mohla být vhodným řešením. 
Její předvedení v praxi proběhne ve čtvrtek na Osla-
vě u lihovaru v Nesměři. „Zastavíme Oslavu,“ na-
zval Radovan Necid připravovanou prezentaci.

Text a foto: Martina Strnadová

Lidé diskutovali se starostou...

Rozšířili pracoviště Czech POINTu
Od července 2012 dochází na Městském úřadě Velké Meziříčí k rozšíření pracoviště Czech POINT (Čes-
ký Podací Ověřovací Informační Národní Terminál). Služby Czech POINTu nově poskytují přímo ve 
svých kancelářích pracovníci odboru živnostenského (nová budova radnice) a také podatelna (stará 
budova radnice). Původní pracoviště Czech POINTu v historické budově České spořitelny je nadále v 
provozu tak, jak tomu bylo i v minulosti. Pracoviště Czech POINTu jsou nyní pro občany k dispozici 
ve všech třech budovách Městského úřadu Velké Meziříčí. Cílem rozšíření kontaktních míst je umožnit 
klientům úřadu odbavení na více místech a šetřit tak jejich kroky a čas. Na každém pracovišti Czech 
POINTu má klient možnost získat např. výpis z katastru nemovitostí, výpis z rejstříku trestů, výpis z 
obchodního a živnostenského rejstříku, výpis z bodového hodnocení řidičů atd. 

Dotace z evropských fondů půjdou 
přes místní akční skupiny

Ing. Marek Švaříček, tajemník

V současné době se stále více hovoří o úloze 
takzvaných místních akčních skupin (MAS), 
které by měly sehrát velmi podstatnou roli při 
rozdělování peněz v novém plánovacím období 
2014-2020. V Poslanecké sněmovně se o náro-
kovém čerpání z evropských fondů na toto téma 
hovořilo v dubnu letošního roku. 

„Mělo by dojít k odstranění roztříštěnosti dotač-
ních titulů a operačních programů, vysoké admini-
strativní náročnosti, nejednotnosti celého systému 
a zbytečného vyžadování nepodstatných detailů 
na úkor smysluplnosti projektů,“ přiblížil předseda 
správní rady zdejší MAS Milan Dufek. Podle něho 
by počet operačních programů měl být velmi nízký, 
protože to umožní s Evropskou komisí (EK) dojed-
nat jasné a jednoznačné podmínky. „Byl představen 
návrh, aby existoval jeden integrovaný regionální 
operační program (IROP), který by nahradil systém 
stávajících osmi programů. Finanční prostředky by 
měly v regionech být rozdělovány za výrazné pomo-
ci místních akčních skupin,“ dodal Dufek.
Touto problematikou se zabývali starostové mikro-
regionu Velkomeziříčsko-Bítešsko minulý týden na 
své valné hromadě v Jupiter clubu. Podporu získali 
od radního kraje Vysočina Tomáše Hyského i od 
starosty Velkého Meziříčí Radovana Necida, který 

je zástupce obce III. typu. Na setkání mimo jiné za-
znělo, že v budoucnu bude nutné, aby MAS získa-
la manažera na plný úvazek. Jinak se může stát, že 
místní skupina nebude dobře připravená o peníze 
do regionu žádné nedostane. Tak už totiž jednou 
dopadla, její projekt v minulém období vybrán ne-
byl. MAS Most Vysočiny, který působí v našem re-
gionu, hodlá získat peníze v rámci společného pro-
jektu s MAS Havlíčkův kraj kupříkladu na pořízení 
info tabulí v obcích, které budou upozorňovat na 
místní památky či na nákup krytého pódia včetně 
židlí a dalšího příslušenství. 
„Tento mobiliář by byl k dispozici členským obcím 
mikroregionu, které by si ho mohly zapůjčit, až by 
pořádaly kulturní a společenské akce ve svojí vsi,“ 
upřesnila Diana Kutnerová, manažerka mikroregi-
onu. K realizaci tohoto projektu je poskytována do-
tace ve výši 90 procent nákladů. Další projekt, který 
bude MAS Most Vysočiny realizovat je projekt její 
aktivizace a zpracování podkladů pro novou místní 
rozvojovou strategii. Z těchto peněz by pak mohly 
čerpat obce na jejím území, podnikatelé i neziskové 
organizace. Obce tedy budou moci žádat o peníze 
na opravy (budování) infrastruktury, rekonstrukce 
budov svých úřadů, kulturních domů apod. Dotace 
by měla být řádově několik desítek milionů korun.

Iva Horká

Co je MAS? 
Jde o společenství občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry veřejné správy (obcí, 
svazků obcí a institucí veřejné moci), které jsou sdruženy do obecně prospěšné společnosti či občanského 
sdružení. Spolupracují na rozvoji venkova, zemědělství a při získávání finanční podpory z EU a z národ-
ních programů, pro svůj region, metodou LEADER, což znamená přístup zdola nahoru – o budoucnosti 
regionu rozhodují lidé žijící a pracující v území.V našem regionu působí MAS MOST Vysočiny, o.p.s., která 
vznikla v roce 2004. Má třiadvacet členů a do její působnosti spadá 55 obcí. ‚Maska‘ byla v prvních letech 
své činnosti poměrně úspěšná, např. společně s Mikroregionem Velkomeziříčsko-Bítešsko administrovala v 
rámci MMR  dva programy – Most do Evropy 1 (podpořeno 10 projektů dotací 4,127mil. Kč - 3x soukromý 
sektor, 7x veřejný sektor v hodnotě 5,100 mil. Kč) a Most do Evropy 2 (podpořeno 10 projektů s dotací 4,130 
mil. Kč, s celkovou hodnotou 6,623mil. Kč). Bohužel po úspěšných letech přišly nezdary v podobě neúspě-
chů v žádostech programu Leader, které byly pro činnost ‚masky‘ z hlediska její budoucnosti velmi důležité.  
MAS bez finančních prostředků ztratila svou pracovní aktivitu a stala se tzv. maskou nepodpořenou. Dnes 
však před námi stojí výzva nového plánovacího období a možnost aktivním přístupem přivést do regionu 
další finanční prostředky. MAS MOST Vysočiny, o.p.s., tedy vyhlásila výzvu na získání nových aktivních 
členů, kteří by měli zájem aktivně se zapojit do této činnosti.

Starostové mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko se zajímali o dotace, které by 
mohli získat prostřednictvím místních akčních skupin. Foto: Iva Horká 

Je přerušen provoz registru vozidel
Odbor dopravy a silničního hos-
podářství Městského úřadu Vel-
ké Meziříčí upozorňuje všechny 
klienty, že v souvislosti s pláno-
vaným  přechodem pracovišť re-
gistru vozidel na nový Centrální 
registr vozidel budou pracoviště 
registru vozidel ve dnech 2. až 4. 
července 2012 mimo provoz.
Dle informace Ministerstva do-

pravy České republky bude pro-
voz stávajícího registru vozidel 
celostátně ukončen v pátek 29. 
června 2012 v 15 hodin, provoz 
nového Centrálního registru 
vozidel by měl být dle aktuálně 
předaných informací spuštěn pro 
celou Českou republiku v pondělí 
9. července 2012 v 8 hodin. 
V tomto období nebude tedy 

možno z technických důvodů 
provádět jakékoliv změny v regis-
tru vozidel.
Pracoviště registru řidičů budou 
v tomto období v běžném pro-
vozu bez technických omezení. 
Děkujeme předem za pochopení.

Ing. Jiří Pospíchal, 
vedoucí odboru dopravy 

a silničního hospodářství MěÚ

Z rezervy platí projektové dokumentace
Neúčelová rezerva rozpočtu hospodaření Velkého 
Meziříčí je v současné době tenčí – namísto obvyk-
lých deseti čítá jen zhruba 3,5 milionu Kč. „Neúče-
lová rezerva je teď hodně vyčerpaná, ale doplníme 
ji z daně z přidané hodnoty, která se nám vrátí ze 
stavby nových technických služeb,“ informoval sta-
rosta Radovan Necid a dodal, že v rezervě tím pá-

dem přibyde cca 6 milionů Kč. Podle něj je tento 
stav rezervy skutečně netradiční. „Ale okolnosti nás 
nutily, abychom tyto peníze vydali – bylo to na pro-
jektovou dokumentaci pro provádění stavby rekon-
strukce Jupiter clubu a jedné třídy mateřské školy,“ 
vysvětlil ještě. Oba výdaje schvalovali zastupitelé na 
svém květnovém jednání. Martina Strnadová

Milan Dufek, předseda správní rady MAS
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Pokračování ze strany 1
Výstavba kanalizace ve Velkém 
Meziříčí je zhruba za svou třeti-
nou. Probíhají práce na realizaci 
gravitačních stok a kanalizačních 
výtlaků v ulicích Vrchovecká a 
Příkopy. „Problémem výkopo-
vých prací na ulici Vrchovecká 
jsou velmi složité základové po-
měry, neboť místy je rostlá skála – 
tvrdý syenit,“ podotkl Jan Černík 
a dodal, že to zpomaluje průběh 
výstavby. Krom toho se na stave-
ništi pohybují tři firmy současně, 

protože vedle stavby kanalizace 
probíhá i pokládání vodovodní-
ho a plynovodního potrubí. To 
sice na jednu stranu práce trochu 
ztěžuje a zpomaluje, ale na dru-
hou stranu zase budou položeny 
všechny sítě najednou a ulici ne-
bude nutné rozkopávat třikrát.
Práce na kanalizaci v Mostištích 
se blíží ke své polovině. Aktuálně 
tam firma buduje stoky gravitač-
ní kanalizace včetně odboček z 
hlavních řadů k nemovitostem.
„Závěrem lze konstatovat, že 

harmonogram výstavby je pl-
něn, schválený rozpočet stavby 
není překračován a kvalita prací 
je na projektem předpokládané 
úrovni,“ shrnul Černík. Podle 
něho celý projekt Dyje II, který 
je financován z téměř tří čtvr-
tin Evropskou unií, dále státním 
fondem životního prostředí a 
ze třiadvaceti procent regionál-
ními svazky měst a obcí, bude 
kompletně dokončen za rok, tj. v 
červnu 2013.

Text a foto: Martina Strnadová

Čistírna běží ve zkušebním provozu
Pokračování ze strany 1
Zábavné odpoledne místní pro-
dejny smíšeného zboží a jedno-
ho z moravských rádií se konalo 
minulou sobotu na velkomezi-
říčském náměstí. Soutěžící měli 
možnost „narýžovat si poklad“ z 
přistaveného boxu, v němž byl v 
jednokorunových mincích rovný 
milion. Obsah vážil více než 3,5 
tuny a návštěvníky bezpochyby 
přitahoval. A to nejenom v na-
šem městě, soutěž probíhá i jin-
de. Milion se pochopitelně zatím 
nikomu narýžovat nepodařilo, 
soutěžící odcházejí povětšinou s 
několika tisícovkami. Podle po-
řadatelů byl zatím největší úlovek 
necelé čtyři tisíce.
V doprovodném programu se v 
našem městě objevil mimo jiné i 
zdejší dům dětí, a to jak na podiu 
(snímek vlevo nahoře), tak vedle 
něho, kde probíhaly soutěže pro 
děti. Ti nejmenší si zadováděli i 
pod taktovkou moderátora (sní-
mek vlevo dole). Pro dospělé 
zahrála mizmo jiné coutry kape-
la  a bubeníci ze severní Moravy 
či zazpívala slovenská zpěvačka 
Kristína. Vydatný déšť je však 
ochudil o karnevalový průvod s 
tanečnicemi.

Text a foto: Iva Horká

Rýžovali milion, získali pár tisícovek

Velkomeziříčský zámek ožil 
v sobotu 2. června nočními 
prohlídkami, které se konaly v 
rámci osmého ročníku celostát-
ního Festivalu muzejních nocí. 
Na zámek si našlo cestu dvě 
stě padesát návštěvníků, takže 
všechny prohlídky byly plně 
obsazeny.

V 1. patře zámku na příchozí 
čekaly tři oživené obrazy nejen 
ze života šlechty. Diváky bavili 
šermíři, kejklíř a malíř. Zájemci 
se dokonce mohli nechat zvěč-
nit rychlokresbou a odnést si tak 
portrét na památku. Ve 2. patře 
se o program postaraly tanečni-
ce ze souboru Alla Danza, který 
se zaměřuje na historicky věrné 
rekonstrukce starých tanců jak z 
prostředí panovnických a šlech-
tických dvorů, tak z prostředí 
nižších společenských vrstev. U 
nás vystoupily s programem „La 
Belle Danse“. Tento náročný vy-

soký styl položil precizní základ 
současnému baletu. Tanečnice 
vtáhly diváky do 18. století, kdy 
si Marie Rebecca Ugarte pozvala 
tanečnice z francouzského dvora, 
aby jí zpestřily slavnost. Na konci 
se do tance mohli zapojit i sami 
návštěvníci.  O hudební vložku 

se poté postarala kapela Calata, 
se světskou historickou muzikou. 
Trasa končila na vnitřním nádvo-
ří, kde své řemeslo předvedli ko-
vář a hrnčíř. Návštěvníci si pro-
hlédli nejen jejich zručnou práci, 
ale mohli si zakoupit také hotové 
výrobky. 

Noční prohlídky přilákaly přes dvě 
stovky návštěvníků

Text a foto: -muz-

Anketa Skutek roku 2012 zná své 
vítěze. Bodovala i Jana Audy
Třetím rokem mohla veřejnost 
v několika kategoriích nomino-
vat aktivity, které v roce 2011 
přispěly k rozvoji regionu a 
aspirovaly na ocenění Skutek 
roku. 

O počinech fyzických osob hla-
sovala veřejnost na jaře tohoto 
roku, vítězné projekty právnic-
kých osob vybrala následně od-
borná porota. „Devět projektů 
právnických osob společně s 
loňskými vítězi postoupí do pře-
shraničního kola, kde se utkají 
s oceněnými projekty z Dolní-

ho Rakouska,“ doplnil Martin 
Hyský, radní Kraje Vysočina. V 
Rakousku bude Vysočinu zastu-
povat například Český svaz vče-
lařů z Nového Města na Moravě s 
akcí Vůně medu, která pozitivně 
přispívá k zachování oboru vče-
lařství pro další generace. Anketa 
byla zrealizována v rámci projek-
tu MA-G 21 „Spolupráce mezi 
místní Agendou 21 v kraji Vyso-
čina a programem Gemeinde 21 
v Dolním Rakousku“ financova-
ného z Operačního programu 
Evropská územní spolupráce 
Rakousko – ČR 2007–2013. Smy-

slem ankety je ocenit a zviditel-
nit skutky, které lidé a kolektivy 
loni vykonali nad rámec svých 
běžných pracovních povinností.  
Letos bylo veřejností nomino-
váno více než 70 skutků jednot-
livců, o jejich pořadí pak rozho-
dovaly více než čtyři tisíce lidí. 
Z našeho regionu získala Mgr. 
Jana Audy – z pracoviště Ostrů-
vek VM, odloučeného pracoviště 
Chaloupek – 3. místo v kategorii 
fyzické osoby v oblasti životní 
prostředí – tvorba naučných ste-
zek a environmentální osvěta.

Zprac.: -simf, ivh-

V zámecké jídelně zněly sonáty
První koncert mezinárodní-
ho festivalu 13 měst Concentus 
Moraviae v našem městě se konal 
v zámecké jídelně minulý pátek 
večer. V programu nazvaném 
Třikrát tři se představila Petra 
Matějová (kladívkový klavír - 
viz foto), slovenský klarinetista 
Róbert Šebesta (viz foto) a pol-
ský violoncellista Jaroslav Thiel. 
Publiku nabídli sonáty od Carla 
Phillipa Emanuela Bacha, dále 
skladby Grand Trio Es dur op. 
43 od Vojtěcha Matyáše Jírovce 
a Trio pro klavír, klarinet a vio-
loncello B dur op. 11 od Ludwiga 
van Beethovena.
Druhý koncert se v našem městě 
koná 24. června – opět v zámecké 
jídelně – , a to v rámci filozofické-
ho festivalu. Vystoupí houslistka 
Sophia Jaffé, která má v reperto-
áru připraveného J. S. Bacha, ale 
též třeba Heinze Ignaze Bibera či 
Bélu Bartóka a další.
Tip: Pro milovníky bel cantového 
zpěvu uvádíme, že koncert pěvce 
světového formátu, jenž vystoupil 
před 2 lety i ve Velkém Meziříčí, se 
koná v Náměšti nad Oslavou tento 
pátek večer. Zpívá Marco Beasley 
se svým souborem. (Více na www.
concentus-moraviae.cz).

Text a foto: Iva Horká

Základní registr osob všem ulehčí
Odstranit vícenásobné zápisy stejných dat v 
rámci veřejné správy a pevně svázat jedno IČO 
s jednou podnikající osobou – to jsou dvě z něko-
lika z výhod základního registru osob (ROS). 

Ten bude spuštěn v polovině letošního roku. Český 
statistický úřad (ČSÚ) v uplynulých týdnech registr 
naplnil daty, která mu dodaly oprávněné státní or-
gány a instituce. ROS, jehož správcem je ČSÚ, po-
může sjednotit data o právnických osobách a jejich 
organizačních složkách, podnikajících fyzických 
i zahraničních osobách a také o orgánech veřejné 
moci. Každá osoba bude mít svoje IČO, které jed-
nou získá a bude mít k dispozici celý život, i když 
například po 20 letech obnoví podnikání. „Odstraní 
se tak jevy, kdy má dnes jedna osoba více IČO, pří-
padně více osob stejné IČO,“ říká Palas. 
Registr bude obsahovat základní údaje o osobách, 
jejich provozovnách a statutárních zástupcích. Zá-
pis všech údajů budou provádět tzv. editoři. Jde o 
orgány a instituce, které již v současnosti mají zá-
konnou povinnost osoby evidovat nebo udělovat 
oprávnění k činnosti. Dalšími editory budou in-

formační systém datových schránek a insolvenční 
rejstřík. Příprava na práci s ROS se netýká pouze 
jeho editorů, ale  i orgánů veřejné moci, které bu-
dou údaje z registru využívat. Zejména je nutné, 
aby si zajistily komunikaci svých informačních sys-
tému se systémem zákl. registrů a správně nastavily 
oprávnění k využívání údajů z ROS v podkladech, 
které zasílají v registru práv a povinností. „Pokud 
podmínky nesplní, nebudou moci využívat údaje a 
ani je žádat přímo od osob,“ řekl projektový mana-
žer ROS Michal Čigáš. Smyslem soustavy je uspořit 
čas podnikatelům a statut. zástupcům právnických 
osob, lépe ochránit jejich data a zajistit vyšší efekti-
vitu státní správy.  Cílem je i vyřešit současné pro-
blémy spojené s izolovanou a nejednotnou evidencí 
stejných základních údajů v jednotlivých informač-
ních systémech veřejné správy. 
Evidovaná data jsou mnohdy nekonzistentní a mají 
rozdílnou kvalitu z hlediska úplnosti, pravdivosti 
či aktuálnosti. ROS soustřeďuje údaje do jednoho 
informačního systému a odstraňuje roztříštěnost v 
poskytování informací o osobách.

Jan Nechvátal, KrÚ (redakčně kráceno)
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EVrOpSKý fEStiVal filOzOfiE - 6. rOčníK, VElKé MEziříčí, 18.-24. čErVna 2012

Etika a morálka

Program
Pondělí 18. 6. /kinosál Jupiter club, náměstí, Velké Meziříčí/
16.00 Slavnostní zahájení
16.30 - tematický blok přednášek Obecná hlediska etiky a morálky
Jan Sokol, „Etika a život“
Profesor, Fakulta humanitních studií UK, filozof, publicista
Salvatore Principe, „K samotné fenomenologii štěstí“
Università degli Studi di Napoli „Federico II“
Radim Brázda, „Anatomie morálky“
Katedra filozofie FF MU v Brně. Přednáší etiku, dějiny filozofie v ob-
dobí renesance, zabývá se současnou naturalisticky, scientistně a expe-
rimentálně zaměřenou filozofií. 
Hraje na bicí ve skupině The Newmour Experience.
Kulturní program:
20.00 /malá scéna Jupiter club/
Záhada 13. Baktuna anebo Bylo nebylo - bude nebude. Nemožný pří-
běh o možném konci světa. Uvádí STUDNA – STUdentští Divadelní 
Nadšenci, jinak Studentské Totálně Ulítlé Divadlo Naivních Autorů.

Úterý 19. 6. /vnitřní nádvoří zámku/
17.00 panelová diskuze na téma: 
Podnikatelská etika
Moderuje Dita Fuchsová, redak-
torka, moderátorka, tisk. mluvčí 
Tomáš Sedláček, „Etika jako ta-
houn, nikoli brzda“
Hlavní makroekonom hospodář-
ských strategií v ČSOB, člen NER-
Vu, člen Nadace proti korupci. Je 
zakladatelem Ekonomického klu-
bu, členem programového výboru 
nadace Fórum 2000 a poradních či 
dozorčích rad mnoha dalších ne-
ziskových organizací. 

Jan Veleba, prezident Agrární komory ČR - „Agrární etika“
Kulturní program:
20.00 /malá scéna Jupiter club/
Shakespeare, Shakespeare. Dramatické studio DDM ve Velkém 
Meziříčí  pod vedením Libuše Mílkové uvede scénickou kompozici 
z her W. Shakespeara.

Středa 20. 6. /vnitřní nádvoří zámku/
18.00 Slávek Rabušic, „Floristic-
ká show – Květiny, jak je neznáte“
Florista na volné noze, přednáší a 
předvádí aranžování květin na se-
minářích a společenských akcích. 
Specializuje se na svatební floristi-
ku a historii aranžování květin. Na-
vrhl a vytvořil květinové dekorace 
k několika filmům. Momentálně 
připravuje projekt „Rozkvetlé hra-
dy a zámky“, zaměřený na podporu 
udržení tradice květinových výstav 
na památkových objektech.
Koncert /vnitřní nádvoří zámku/vstupné 150 Kč/
20.30 Legendy se vrací
Partička skvěle sehraných muzikantů hrajících pod názvem Legendy 
se vrací vznikla na sklonku roku 2003... V sestavě této kapely hrají-
cí pro dobrou náladu, nostalgické zavzpomínání i k pořádné taneční 
pařbě, naleznete brilantního kytarového mága Andonise Civopulose, 
Petra Šišku (textaře, moderátora), Romana „Izzi“ Izaiáše (charismatic-
kého lídra rockové skupiny Doga) a konečně Libora Pyška (bubeníka 
známého z mnoha jazzových seskupení). Během mnohdy až tříhodi-
nového koncertního bloku přehrají Legendy ve svém nezaměnitelném 
podání hity známé snad všem generacím - od Pink Floyd, Led Zeppe-
lin, AC/DC, Queen, Deep Purple, Status Quo, Erica Claptona, Eagles, 
ABBY, Bon Joviho, Slade po 4 Non Blondes, Lennyho Krawitze, Green 
Day či Bruce Springsteena.

Čtvrtek 21. 6. /vnitřní nádvoří zámku/
16.00 Studentský blok - otevřená diskuze na téma festivalu se studen-
ty gymnázia, filozofické fakulty, včetně zájemců z řad široké veřejnosti, 
řídí Radim Bělohrad
17.30 Diskuzní panel na téma:  Etika a morálka v oblasti politiky
Jiří Pehe, „Instrumentalizace morálky v politice“

Český politolog, pracoval v rádiu 
Svobodná Evropa. Byl ředitelem 
Politického odboru Kanceláře pre-
zidenta republiky Václava Havla. V 
politice se angažoval jako spoluza-
kladatel občanského hnutí Impuls 
99. V současnosti je ředitelem New 
York University v Praze a předná-
ší na Fakultě sociálnich věd UK. 
Vede Pražský institut pro demo-
kracii a kulturu Newyorské uni-
verzity (PIDEC). Dále je členem 
programového výboru a správní 
rady Nadace Forum 2000

Michael Hauser, „Etika jako subverze“
Přednáší na PedF UK v Praze. Je předsedou obč. sdružení SOK, které 
se zabývá současným sociálně kritickým myšlením a jeho populariza-
cí. Autor knih: Adorno: moderna a negativita, Prolegomena k filozofii 
současnosti a rozhovorů se Slavojem Žižkem Humanismus nestačí.
Jan Winter, „Česká parlamentní kultura“
Odborný asistent na katedře teorie práva a právních učení Právnické 
fakulty UK a externí vyučující Filozofické fakulty a Fakulty sociálních 
věd. Autor monografie Říše principů (2006), za kterou obdržel Bolza-
novu cenu a Cenu Antonína Randy, učebnice Principy českého ústav-
ního práva (2006), monografie Česká parlamentní kultura (2010), 
spoluautor komentáře Listiny základních práv a svobod autorského 
kolektivu vedeného Eliškou Wagnerovou
Kulturní program
20.30 /vnitřní nádvoří zámku/
Divadelní představení - Filozof(ie) a žena
Kočovná filozofická divadelní společnost při Katedře filozofie FF Ma-
sarykovy univerzity v Brně pod vedením Josefa Petrželky. Tento di-
vadelní spolek se na festivalu ve Velkém Meziříčí již představil, a to v 
roce 2010 Hrou o Platónovi bez Platóna.

Pátek 22. 6. /nádvoří Jupiter clubu/
17.00 Diskuzní panel na téma:  Kulturní nebo přirozený základ mo-
rálky?, moderuje Tomáš Hříbek
Filozofický ústav AV ČR. Specializuje se na filozofie mysli a jazyka, 
filozofii vědy (biologie), estetiku, etiku, moderní filozofii (Hume a 
Kant), ranou analytickou filozofii, filozofii náboženství, středoevrop-
ský modernismus. Napsal monografii Metafyzika antiindividualismu.
Luboš Bělka, „Buddhistická etika“
Ústav religionistiky, Filozofická fa-
kulta MU Brno.  Vyučuje buddhis-
mus a religionistiku.
Radim Bělohrad, „Role přírod-
ních věd v etickém zkoumání“
Katedra filozofie, Filozof. fakulta 
MU Brno. 
Petr Urban, „Kulturní i přirozený 
základ morálky?“
Vedoucí oddělení současné konti-
nentální filozofie, Filozofický ústav 
AV v Praze
Kulturní program
21.00 koncert /vnitřní nádvoří zámku/vstupné 100 Kč/
Muzikál pod hvězdami 2
Vystoupí Vendula Příhodová z Tasova, se svými spolužáky a kamará-
dy z druhého ročníku muzikálového herectví na JAMU, ateliér Jany 
Janěkové.

PARTNEŘI  FESTIVALU
Generální partner
Město Velké Meziříčí
Odborný garant
Filozofický ústav akademie věd 
ČR, Praha
Filozofická fakulta Masarykovy 
univerzity, Brno
Organizační zajištění
Jupiter club, s.r.o. Velké Meziříčí

Partneři festivalu
Kraj Vysočina
Muzeum Velké Meziříčí
RentalPro Velké Meziříčí
Rodina Podstatzkých-Lichten-
stein
Gymnázium Velké Meziříčí
DDM Velké Meziříčí
SŠ řemesel a služeb Vel. Meziříčí
Agados Velké Meziříčí 

www.festivalfilozofie.cz

Neděle 24. 6.
15.00 Dětský den /vnitřní nádvoří zámku/
Čertovský mariáš. Pohádka pro děti i dospělé
16.00, zámek
Soutěže pro děti. Připravil DDM Velké Meziříčí
19.30 koncert /zámecká jídelna/
vstupné 100 Kč děti, studenti senioři, 200 Kč dospělí/
Sophia Jaffé – housle „Zázraky hudebních množin“
Koncert se koná v rámci 17. ročníku Mezinárodního hudebního festi-
valu Concentus Moraviae
Bližší informace o festivalu: www.
concentus-moraviae.cz
Výstavy: /zámecká kuchyně/
Assunta Verrone, Studio artistico,  
Accademia di Ipazia, Hannover 
Nakladatelství Filozofia, prodejní 
výstava filozofických knih.

Změna programu vyhrazena  
Sophia Jaffé. Foto: archiv CM

Sobota 23. 6. /vnitřní nádvoří zámku/
17.00 Erazim Kohák, „Jak vstu-
puje dobro do světa?“
A to ne v sociologickém smyslu o 
hodných lidech, nýbrž filozoficky: 
proč je vůbec něco dobré/zlé, a ne 
prostě je?
Centrum globálních studií, společ-
né pracoviště Filozof. ústavu Aka-
demie věd ČR a FF UK
18.30 Peter Nickl, „Existují ještě 
neřesti?“
Westfälische Wilhems-Universität 
Münster 
Kulturní program
21.00 koncert /vnitřní nádvoří 
zámku /vstupné 150 Kč
Druhá tráva a Robert Křesťan  s hostem Katkou García 
Česká bluegrassová skupina, založili ji v roce 1991 textař, zpěvák a ky-
tarista Robert Křesťan, banjista Luboš Malina, bývalí Poutníci

Jiří Pehe. Foto: Wikipedie

Na jaře 2009 publikoval knihu Ekonomie dobra a zla, která se stala 
nečekaným bestsellerem a otevřela řadu diskuzí. Její rozšířené vydání 
vyšlo i v Německu.
Karel Janeček, „Podnikatelská etika“

Předseda dozorčí rady společnosti 
RSJ, působil jako vědeckovýzkum-
ný pracovník na Rakouské aka-
demii věd, přednáší na Matema-
ticko-fyzikální fakultě Univerzity 
Karlovy v Praze. Specializuje se na 
optimální řízení ve finanční mate-
matice. Aktivně se snaží vylepšo-
vat etické hodnoty ve společnosti. 
Založil Nadaci proti korupci a Na-
dační fond K. J. pro podporu vědy 
a výzkumu.

Luboš Bělka: Foto: archiv VMska

Morálka a etika jsou latinské a řecké slovo, obě znamenají totéž - 
mrav, mravnost. Možná se ode mne očekává několik obligátních 
řádků na téma upadajících mravů v celé společnosti. Je to módní a 
frekventované, ale přitom tolik klišovité a nepravdivé, že to zkrátka 
nemohu udělat. Nemyslím si, že bychom dnes byli nemravnější, nebo 
chcete-li nemorálnější a neetičtější, jako generace před námi. Máme 
více příležitostí k nemravnostem a máme k nim větší společenskou 
toleranci, to ano. Jednotlivci ale mají stejnou míru osobní mravnosti, 
než před padesáti, sto nebo tisíci lety. Proč si to myslím? 
Mám totiž před očima příklady z historie i literatury. Bylo obětování 
lidí v rituálech Keltů morální a etické? Byly řecko-perské války vedeny 
ušlechtilým cílem svobody národa, nebo materiálním ziskem území a 
odbytiště trhu? Byl pověstný život římské smetánky mravný? Co hé-
donismus francouzského královského páru Ludvíka XVI. a jeho ženy 
Antoinetty? Byl etický? Je cizoložství biblického krále Davida a vražda 
manžela jeho milenky vzorem morálky? Je krutovláda Šalomounova 
ospravedlnitelná? Autentická literatura z prostředí univerzit je kouzel-
ná a uličnická. Svědčí ale o vysoké mravnosti doby a morálce autorů? 
Jsou to všechno události, obhajitelné pouze kontextem doby?
To vše mne tedy napadá, když porovnávám současnost a historii. Sou-
dím, že nejsme o nic horší, ani lepší, než naši předkové. Je tomu tedy 
skutečně tak? Mám pravdu, nebo se mýlím?  
Otázky, na které, doufám, dostanu nějaké odpovědi na šestém ročníku 
filozofického festivalu ve Velkém Meziříčí.
Jménem svých spoluobčanů festival v našem městě vítám, organizáto-
rům přeji hladký průběh a všem účastníkům hluboké a trvalé poučení.  

Radovan Necid, starosta Města Velké Meziříčí

Evropský festival filozofie se letos koná ve Velkém Meziříčí již pošesté, 
a budeme tedy přehánět jen málo, nazveme-li jej přívlastkem „tradič-
ní“. Cílem původně italského projektu, který se zapojením francouzské 
a české strany stal evropským, bylo přenést filozofii a literaturu z uza-
vřeného akademického prostředí do veřejného prostoru města, do ulic 
a na náměstí. To se pořadatelům daří plnit beze zbytku, o čemž svědčí 
nejen vysoký počet návštěvníků, ale také plejáda osobností české filo-
zofie a kulturního života, které se festivalu účastní.
Filosofický ústav Akademie věd ČR převzal, spolu s Filozofickou fa-
kultou Masarykovy univerzity v Brně, od počátku nad průběhem fes-
tivalu odbornou záštitu. Řada pracovníků ústavu vystupuje v rámci 
festivalu s přednáškami nebo diskuzními semináři. Jsou mezi nimi 
širší veřejnosti dobře známí autoři, jakými jsou Erazim Kohák či Ja-
roslav Peregrin, ale i vědečtí pracovníci mladší generace, z nichž jme-
nujme alespoň Tomáše Hříbka či Michaela Hausera. Meziříčská akce 
představuje nejen pro filozofický ústav, ale jistě i pro brněnskou filo-
zofickou fakultu, jedinečnou příležitost, jak širší veřejnosti, především 
pak mladým zájemcům o filozofické problémy, představit svoji práci v 
jejím průběhu i výsledcích. Ne náhodou je obvyklou součástí festivalu 
i prezentace publikací ústavního nakladatelství FILOSOFIA.
Lze s potěšením konstatovat, že pestrost, atraktivita i – nakolik je to 
ve filozofii možné – vysoká aktuálnost témat, jimž se festival dopo-
sud věnoval, nemusejí být v rozporu s jejich hloubkou. Filozofii řada 
lidí pokládá za nesrozumitelné, nudné či pro každodenní život sotva 
upotřebitelné vědění. Evropský festival filozofie ve Velkém Meziříčí je 
jednou z dobrých příležitostí, jak tento obraz pozměnit. 

Pavel Baran, ředitel Filosofického ústavu Akademie věd ČR
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Nevezmeš jména Božího nadarmo – tak podle katechizmu zní druhé 
přikázaní Dekalogu a je parafrází textu z Knihy Exodus „Nezneužiješ 
jména Hospodina, svého Boha“ (Ex 20, 7).
Mezi slovy zjevení má jedno zvláštní význam, je to slovo zjevující Boží 
jméno. Bůh je svěřuje těm, kdo v něho věří. Zjevuje se jim ve svém 
osobním tajemství. Dar jména náleží do řádu důvěrnosti a intimity. 
„Jméno Pána je svaté.“ Druhé přikázání předpisuje respektovat jméno 
Pána. Proto je člověk nesmí zneužívat. Má je uchovávat v paměti v 
tichém klanění plném lásky. Nezařadí je mezi svá slova, pokud by jím 
nechtěl chválit, velebit a oslavovat.
Vzpomeňme, že Izraelité Jméno Boha – Jahve, zjevené jim na poušti 
Sinaj, používali jenom v psaném textu Bible. Jméno měli napsané, ale 
nikdy ho nevyslovovali, neboť se báli, že by mohlo dojít k zneuctění 
jména Pána a tím samým samotného Boha.
Bohužel, my jsme na to nějak zapomněli a velmi často mnoho z nás 
nevhodně užívá jméno Boha, Ježíše Krista, Panny Marie a svatých. A 
to je určitě přestoupení druhého přikázaní. Ale existuje, aspoň podle 
mne, nebezpečnější zneuctění jména Boha, a to v okamžiku, kdy člo-
věk tvoří své vlastní představy o Bohu, nebo Boha, které se neshodují s 
Božím Zjevením. Člověk si „tvoří“ svého Boha, připisuje mu vlastnosti 
Mu cizí. Taková soukromá teologie není už objevováním Boha z písma 
svatého, ale tvořením vlastní teorie, která velmi často je čistě pragma-
tická – abychom si něco vysvětlili, uklidnili.

Ve dnech 14.–16. 5. jsme se my, žáci 8. a 9. ročníku ZŠ a MŠ Tasov, 
vypravili na výlet do Prahy. Po příjezdu jsme se ubytovali v hostelu 
na Kampě. Všechna děvčata dohromady, a jediný chlapec, který se 
odhodlal jet s dívkami, byl ubytovaný sám na dvoulůžkovém pokoji.
Po zabydlení jsme si prohlédli některé z pražských památek. Večer 
jsme šli na všemi očekávaný nákup do šestipatrového nákupního cen-
tra Palladia.  A opět jsme se připravili na další cestu Prahou. Tento-
krát noční. Na Petříně se staly největší atrakcí lanové prolézačky. Na 
nich jsme se všichni unavili, protože jsme netušili, jak dlouhá cesta nás 
čeká. Krásný pohled se nám naskytl, jakmile jsme sestoupili o několik 
kroků pod Petřín. Noční Praha jako na dlani. Poté jsme se na Hrad-
čanském náměstí fotili v prázdných budkách pro hradní stráž. Násle-
doval dlouhý stestup na Kampu a zasloužený spánek. Tedy, až se nám 
podařilo odstranit některé rušivé faktory – naše hlučné spolužačky! 
Ráno jsme vstávali až kolem osmé hodiny. 
Po snídani jsme vyrazili, prošli jsme Malostranské náměstí a Nerudov-
kou došli na Pražský hrad. V katedrále sv. Víta jsme sestoupili do hrob-
ky českých králů. Tento zážitek byl fascinující. Za sklem před námi 
leželi lidé, kteří zemřeli tak dávno a dodnes se o nich učíme! Také jsme 
si prošli Zlatou uličku, na Petříně pak zrcadlové bludiště, kde jsme se

Ve dnech 9.–13. května 2012 se 
uskutečnilo sedmé a zároveň 
poslední setkání škol spolupra-
cujících na projektu Comenius, z 
Finska, Itálie, Španělska, Severní-
ho Irska, Rumunska, Německa a 
České republiky, které proběhlo v 
Rumunsku. Křižanovskou školu 
reprezentovali 3 učitelé. Ve stře-
du v odpoledních hodinách jsme 

přiletěli na letiště Timisoara, kde 
nás již čekala rumunská koordi-
nátorka projektu Ana. Společně 
s ostatními jsme nasedli do škol-
ního autobusu a vydali se na asi 
tříhodinovou cestu do Hategu. 
Byli jsme překvapeni velmi tep-
lým počasím, téměř 30 °C a ro-
vinatou krajinou s vinnou révou 
a spoustou zemědělských plodin. 
Když jsme se přiblížili k Hategu, 

krajina se změnila v kopcovitou 
až hornatou se sněhem na vr-
cholcích vzdálených hor. Hateg 
je městečko, které má asi 11 000 
obyvatel. 
Druhý den jsme navštívili Zá-
kladní školu Baru, kde nás při-
vítaly děti v krojích tradičním 
způsobem: chlebem a solí (viz 
snímek). 

Po prohlídce školy byli zahra-
niční učitelé rozděleni do tříd a 
proběhla ukázka výuky. Český 
tým byl přidělen do 1. a 3. třídy. 
Žákům jsme sdělili základní fak-
ta o naší zemi, Křižanově a naší 
škole, společně jsme vypracovali 
pracovní list, který jsme pro ně 
měli připravený, naučili jsme je 
české pozdravy a prezentovali fo-
tografie z naší školy. Předali jsme 

dětem drobné dárečky – slad-
kosti a papírové vodníčky, které 
vyráběli naši žáci. Rumunské 
děti nám jako odměnu zazpívaly 
českou písničku. Dále jsme na-
vštívili školu Petros, kde nás po 
prohlídce čekal úkol – z asi 70 
výkresů, které namalovali žáci, 
jsme měli poznat obrázky zná-
zorňující naši zemi a z nich vy-
brat vítěze. Poznali jsme několik 
vodníků (český maskot projektu), 
rybníky, Macochu, kterou jsme 
společně navštívili při setkání v 
ČR. Všechny výkresy byly velice 
pěkné a vybrat vítěze byl úkol ne-
lehký, nakonec jsme se rozhodli 
pro rybník s lávkou, protože nám 
připomínal rybníky v okolí Kři-
žanova. Výherkyní byla 11letá 
dívka, které jsme předali medaili, 
diplom a sladkosti. 
Následovala prohlídka mateř-
ské školy, kde nás děti přivítaly 
tanečkem. V odpoledních hodi-
nách proběhlo slavnostní přiví-
tání v kulturním domě, děti měly 
připravené tance a písně. 
Také nás přijal starosta, při 
krátkém rozhovoru nám sdělil, 
že před 3 roky navštívil Prahu. 
Rumunská učitelka všem při-
pomněla celý průběh projektu a 
společná setkání, zavzpomínali 
jsme také na setkání v Křižano-

vě v květnu loňského roku. Poté 
jsme pracovali na projektu: zá-
věrečné zhodnocení splněných 
úkolů, práce na společném fil-
mu a tradičních písních z každé 
země. V podvečerních hodinách 
jsme ještě navštívili Národní park 
Retezat. 
Na pátek byl připraven výlet do 
města Jiului Gorge, prohlídka 
sochařského umění v Brancusi 
Parku, návštěva města Horezu, 
které je centrem výroby kerami-
ky. Navštívili jsme výrobnu kera-
miky a seznámili se s pracovním 
postupem. 
Odpoledne následoval výlet do 
hor Ranca Petrosani, nadmořská 
výška asi 2000 m nad mořem. 
V sobotu nás čekala návštěva 
historického města Alba Iulia, 
průvodkyně nás provedla pev-
ností a měli jsme možnost vidět 
slavnostní výměnu stráží. Při zá-
věrečné večeři vystoupil taneční 
soubor v lidových krojích a také 
dorty ve tvaru jednotlivých států. 
V neděli ráno jsme se rozloučili 
a nastoupili cestu autobusem do 
Timisoara, odkud jsme odlétali 
přes Bukurešť do Vídně a poté 
domů.

Za ZŠ a MŠ Křižanov ing. 
Madroňová, Mgr. Kolářová B., 

Mgr. Širhal, foto: archiv školy

BOHOSlUŽBY

řáDKY na nEDěli příSpěVKY OD čtEnářů

Druhé
V rámci projektu Comenius jsme 18. – 22. 4. 2012 uskutečnili 3. výjezd 
do německého Dinkelscherbenu, kde jsme prezentovali další splněné 
úkoly týkající se šetření energie. Cesty se zúčastnili společně se dvěma 
učitelkami také dva žáci naší školy - Zuzana Drlíčková, která vyhrála 
výtvarnou soutěž o nejoriginálnější logo projektu Comenius a Matěj 
Zedník. Na základní škole jsme tam dva dny pracovali s ostatními 
zahraničními partnery (Turecko, Maďarsko, Island, Finsko, Lotyšsko, 
Česká republika a Německo) na projektu. Byla pro nás připravena také 
zajímavá přednáška o využití obnovitelných zdrojů a navštívili jsme 
historické město Augsburk, kde jsme mimo jiné viděli klimaneutrální 
SGL ARENU.V dalších dnech pro nás i děti zorganizovali naši hosti-
telé výlet do Alp na překrásný zámek Neuschwanstein a do rodinné 
firmy na výrobu sýrů, které jsme ochutnali.Na závěr byla rozlučková 
párty, kterou připravila školská rada ve spolupráci s rodiči.

Mgr. Pavlína Němcová, Mgr. Marta Aubusová, foto: archiv školy

Projekt Comenius 

Netradiční oslava 
K oslavám Dne dětí jsme se připojili i my, děti a učitelé ze ZŠ Školní. 
Nejprve jsme se dozvěděli plno zajímavých informací o práci hasičů, 
kteří navštívili naši školu, a prohlédli si vybavení jejich hasičského 
auta. Venku bylo docela chladno, a tak jsme se asi po hodině všichni 
rádi přesunuli do útrob školy, kde jsme strávili celé dopoledne – sklá-
dáním obrázků z vršků a hraním her s nimi. Ano, probíhal u nás už 
druhý ročník Vrškiády. Všechny děti se nadšeně zapojily do soutěže 
o nejkrásnější obrázek, a když už je bolela záda, protáhly se u her v 
druhé polovině tělocvičny. 
A kdo vyhrál? To přece není důležité. Důležité je, že jsme si to všichni 
náramně užili a navíc přispěli na dobrou věc, protože po skončení akce 
jsme všechny vršky odeslali na charitativní účely.

Mgr. Petra Duchtíková, Mgr. Hana Drlíčková, foto: archiv ZŠ

Poznávali Prahu

velmi nasmáli. Večer nás čekala návštěva Národního divadla.  Uvnitř 
jsme si prohlédli základní kameny, makety původního divadla a bysty 
osobností s divadlem spojených. Párkrát jsme se vyfotili a nedočkavě 
jsme se šli posadit do hlediště. Z prvního balkonu jsme měli nádherný 
výhled. Zhlédli jsme činohru Konec masopustu. Třetí den jsme i s ba-
tohy na zádech opustili ubytovnu. Mířili jsme k Poslanecké sněmovně 
ČR. Měli jsme štěstí, protože právě zasedal rozpočtový výbor. A pak 
ještě Václavské náměstí, poté už do metra a zpátky domů. Za tento 
výlet paním učitelkám děkujeme.

Patricie Roušová, 9. ročník, ZŠ a MŠ Tasov, foto: archiv ZŠ

V neděli 20. května se v tasovské sokolovně konala tradiční školní aka-
demie. Program zahájily nejmenší děti z mateřské školy a po nich se 
střídali žáci obou stupňů ZŠ v dramatických, hudebních a tanečních 
vystoupeních. Téměř hodinové představení mělo švih a spád a diváci 
ho provázeli častým potleskem. 
Děti se na závěr rozloučily sborovým zpěvem a na mnoho z nich čeka-
la sladká odměna v místní cukrárně, která doslova praskala ve švech. 
Dospělí návštěvníci si odnášeli domů vkusné výrobky, které žáci tvo-
řili v hodinách pracovních činností. Tohle odpoledne se nám skutečně 
vydařilo.

Základní škola a mateřská škola Tasov, foto archiv ZŠ a MŠ 

Tasovské děti cvičily na 
školní akademii

Středa 13. 6.: 7.00 mše sv. – o. Parajka, Oslavice 19.00 mše sv. – o. 
Prajka, DPS 10.00 mše sv. – o. L. Sz. Čtvrtek 14. 6.: 7.00 mše sv. – o. 
Parajka, 18.00 mše sv. – o. L. Sz., Mostiště 18.00 mše sv. – o. Parajka, 
Hrbov 19.00 mše sv. – o. Prajka. Pátek 15. 6.: 8.00 mše sv. – o. L. Sz., 
14.00–15.30 příležitost ke svátosti smíření a pokání, 16.30 mše sv. 
o. – Prajka, domov pro seniory 13.00 mše sv. – o. Parajka. 
Sobota 16. 6.: 7.00 mše sv. o. Parajka, 18.00 mše sv. – o. Parajka, La-
vičky 7.00 mše sv. – o. L. Sz. Neděle 17. 6.: 7.30 mše sv. – host, 9.00 
mše sv. – host a o. L. Sz., 10.30 mše sv. pro rodiny s dětmi – host, o. 
L. Sz. a o. Prajka, 18.00 mše sv. – o. Parajka.
Farní oznámení: Autobus na Nový Jeruzalém pojede ve středu 13. 
6. v 16.20 z Velkého Meziříčí od zámeckých schodů, v 17. 05 z Borů 
a v 17.10 z Vídně. Ve čtvrtek po večerní mši sv. bude teologická 
hodina. V pátek 14.00–15.30 bude adorace nejsvětější svátosti a pří-
ležitost ke svátosti smíření a pokání. Děkuji všem, kteří pracovali ve 
farnosti. Dne 7. 7. náš farník Pavel Kuchyňa přijme jáhenské svě-
cení. Osoby, které by měly zájem o místo v autobuse, prosíme, aby 
se přihlásily na faře. V neděli proběhne sbírka na restauraci oltáře 
Božího hrobu. V neděli 17. 6. bude v 17 hodin v kostele sv. Zdislavy 
v Lavičkách koncert dětí. Bory mše sv.: pátek 15. 6. – Dolní Bory 
17.30 adorace, 18.00 mše sv. – o. Parajka. Neděle 17. 6.: Horní Bory 
9.45 mše sv. – o. Parajka
Českobratrská církev evangelická: 15. 6.: 17.30 hodin – večer s 
Jiřím Grygarem (Pohledy do nebe), 17. 6.: 9 hodin – bohoslužby 
(host: Petr Haška), Husův dům, U Světlé 24, www.velke-mezirici.
evangnet.cz
Apoštolská církev: pravidelná shromáždění se konají každou nedě-
li od 9 hodin v areálu bývalých lisoven, Moráňská 134/2, VM. Více 
na: www.ac-vm.cz, Mgr. František Kameník, e-mail: kamenikf@
centrum.cz.

P. Lukasz Szendzielorz
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příjem inzerce: velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz

restaurace Jupiter pro vás připravila 
v rámci 'fotbalového svátku' EUrO 2012 
soutěž. 
Každý návštěvník restaurace, jehož útra-
ta v průběhu EUra (8. 6.–1. 7.) bude mi-
nimálně ve výši 150 Kč se může zapojit 
do soutěže o reprezentační dres 
fotbalisty theodora Gebre Selassie. 
Správné odpovědi budou slosovány. 
Výherce obdrží reprezentační dres a další věcné ceny.              

Více o soutěži přímo v restauraci.

Euro 2012 – soutěž o reprezentační 
dres fotbalisty
Theodora Gebre Selassieho

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

přijmeme na dohodu o práci důchodce 
s průkazem strojníka stavebních stro-
jů se spalovacím motorem (lopatová 

rýpadla kolová).

Vykládka vagonů s uh-
lím, červen–září 2012, 
do 300 hodin celkem.

tel.: 566 522 047, 603 221 523.

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

SVÁŘEČE
možno i na ŽL
nabízíme:
– nástup možný ihned nebo dle dohody
– dobré platové podmínky. 
Kontakt: 566 520 394

KOVO VM s. r. o., U Vody 1403/1, praha 7

přijme do pracovního poměru pro provozovnu 
ve Velkém Meziříčí, příkopy 39

Základní škola Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková organizace na-
bízí druhým rokem vzdělávání v přípravné třídě ZŠ speciální.
Vzdělávání v přípravné třídě respektuje vývojové zvláštnosti dětí a od-
povídá trendu včasné odborné speciálně pedagogické péče a je uplat-
ňováno v mnoha zemích EU. 
V přípravné třídě ZŠ speciální se děti věnují činnostem, které je hra-
vou formou připravují pro další vzdělávání.  Do obvyklých aktivit pa-
tří výchovně vzdělávací činnost s rozvojem grafomotoriky (příprava 
pro budoucí psaní), smyslového vnímání (rozlišování tvarů, barev, 
sluchových vjemů,..). Do aktivit specifických pro přípravnou třídu pa-
tří stimulační terapie, jako jsou logopedie - reedukace a kompenzace 

řečových poruch, somatopedická cvičení - cvičení těla pro prevenci a 
nápravu skoliózy páteře, prvky arteterapie a muzikoterapie a bazální 
stimulace.  Děti využívají speciálních pomůcek, které jim pomáhají 
při terapiích a podporují další rozvoj. Právě pro tyto specifické aktivity 
je přípravná třída vyhledávána rodiči, kteří chtějí pro své děti odborné 
zázemí a individuální přístup již v předškolním věku.
Přípravná třída ZŠ speciální je forma vzdělávání pro děti se středně 
těžkým mentálním postižením, souběžným postižením s více vada-
mi nebo autismem. Právě pro žáky s poruchou autistického spektra 
jsou v přípravné třídě, která má maximálně 6 dětí, vytvořeny příznivé 
podmínky.  Pro děti je snazší se adaptovat v malém kolektivu a lépe se 
rozvíjí jejich sociální dovednosti.
Přípravná třída ZŠ speciální je určena pro děti, které ve školním roce 
2012/2013 dosáhnou minimálně pět let a nebude jim více než sedm. 
Předpokladem pro přijetí je souhlas zákonného zástupce a doporučení 
školského poradenského zařízení.
V naší škole se dětem věnují vysokoškolsky vzdělaní pedagogové 
v oboru speciální pedagogika, kterým pomáhají asistenti. Všichni 
pedagogové jsou odborně vyškoleni v oblastech alternativní a aug-
mentativní komunikace, výměnný obrázkový systém VOKS, vývojová 
dysfázie, znak do řeči, orofaciální regulační terapie, polohování žáků 
s těžkým zdravotním postižením a další. 
Ve škole se snažíme vytvářet žákům rodinné prostředí a bezpečné kli-
ma s individuálním přístupem a velký důraz klademe na spolupráci 
s rodiči. Další informace naleznete na 
www.specskolabites.cz či na telefonním čísle 566 532 602.

Pedagogové ZŠ Velká Bíteš 

Vzdělávání v přípravné třídě ZŠ speciální 

Snímky zachycují individuální logopedické cvičení, 
rehabilitaci a hravou grafomotorickou přípravu ve 
škole. 3×foto archiv speciální třídy ZŠ Velká Bíteš

Stavební firma přijme

ROZPOČTÁŘE-PŘÍPRAVÁŘE

Požadujeme odborné vzdělání 
stavebního směru, 

praxe výhodou.

Podrobný životopis zašlete na 
e-mail: l.horackova@gremis.cz 

do 15 .7. 2012.

Přednáší JAN BOŠTÍK (1971), poutavý a autentický příběh osobního prožitku klinické smrti
..."V srpnu 1988 jsem si zlomil páteř při skoku do řeky. Viděl jsem své tělo ležet na dně, cítil jsem se 

tam „doma“. Byl to nádherný pocit. Tento prožitek ovlivnil můj život ve všech směrech."...  
► Čtvrtek 28. června ve Velké Bíteši  (čas a místo budou upřesněny)

►Pátek 29. června od 18.30 ve Velkém Meziříčí, Galerie Nový Svit, víceúčelový sál

A P O Š TO L S K Á  C Í R K E V  V E  V E L K É M  M E Z I Ř Í Č Í
Z V E  NA  P Ř E D NÁ Š K U  O  K L I N I C K É  S M RT I 

Zhotovte fotosnímek výzdoby a pošlete na ic@mestovm.cz 
nebo předejte osobně na Turistickém informačním centru 
města Velké Meziříčí od 1. 6. do 31. 8. 2012.

Město Velké Meziříčí vyhlašuje soutěž 
ROZKVETLÉ MĚSTO  

Kategorie: 
▶ květinová výzdoba oken, balkonů a lodžií
▶ květinová výzdoba předzahrádky, která je viditelná z ulice

Do soutěže se mohou přihlásit všichni obyvatelé města 
a jeho městských částí i firmy sídlící ve Velkém Meziříčí. 

Pro vítěze jsou připraveny dárky.

Máte zájem o zlepšení vzhledu města?

Líbí se vám sousedova předzahrádka, jeho rozkvetlé okno?

Zaujaly vás květinové výzdoby restaurací, firem a dalších subjektů?

Pečujete o vzhled svého okna nebo předzahrádky?
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prODáM - KOUpíM - VYMěníM

Koupím

Nemovitosti

Daruji

Různé

■ Ovce (jehničky a skopec) 
vhodné na vypásání zahrady. 
Jsou hodné, vymazlené k dětem. 
Tel.: 732 277 101.
■  Smrkové a borové fošny, 5 a 
8 cm silné. Cena dohodou. Tel.: 
604 929 174.
■ Škodu Felicii, r. v. 1995. Tech-
nická kontrola do r. 2013. Tel.: 
608 940 636.
■  Skútr Motorro Polly 50 ccm, 
r. v. 6/2009, najeto 4 000 km, 
červený, max. rychlost 70 km/h, 
top stav, cena 16.000 Kč, dohoda 
možná. Tel.: 737 466 628.
■  Betonové roury (skruž) – 2 ks, 
o průměru otvoru 1 m a výšce 70 
cm. Cena 600 Kč/ks. 
Tel.: 605 915 669.
■ Renault Mégane 1,6 benzín 66 
kW, r. v. 1998, klima, el. okna, 
el.  zrcátka, dálkový centrál, air-
bag, mlhovky, zimní kola. Zelená 
metalíza, EKO zaplacena, STK 
2/2014. Stav dobrý. Cena 17.000 
Kč. Tel.: 603 769 672.
■ Stavební materiál – prodám vše 
za 50 %. Je uskladněný 7 km od 
Velkého Meziříčí. Zámková dlaž-
ba červ. vlna 10 m2, duté cihly 1 
paleta, silniční obrubníky cca 50 
ks, různé překlady. CDM cihly 

29×14×14 cm – celkem 4 palety. 
Tel.: 731 610 290. 

■ Starší zachovalý obraceč, shr-
novač a výfuk na seno, sběrací 
vůz cca 25 cm3. Tel.: 737 477 773.
■ Malotraktor domácí výroby 
nebo frézu. Mám zájem i o liš-
tovou sekačku. 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 (sta-
čí plastová skořepina). Prosím 
nabídněte. Tel.: 720 167 481 (po 
17. hodině, o víkendu kdykoliv). 
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 garáž na ul. Družstev-
ní. Spěchá. Tel.: 737 884 643.
■ Prodám byt 3+1 v OV ve Vel-
kém Meziříčí. Velmi pěkný, po 
celkové rekonstrukci. Cena doho-
dou. Tel.: 737 268 169.
■ Koupím zemědělské pozemky 
a  lesy včetně pozemku. 
Tel.: 739 641 944.

■ Pronajmu přes letní prázd-
niny 2místný pokoj v Brně, ul. 
Hybešova, 2.800 Kč/osoba (včet-
ně poplatků a internetu). Nejlépe 
dvěma studentkám. Kontakt: 
podnajemhybes@seznam.cz; tel.: 
605 576 067.
■ Pronajmu garáž ve středu 
města. Tel.: 739 781 509.
■ Pronajmu byt 3+1 na ulici Bez-
děkov ve VM. Od června 2012. 
Dlouhodobě. Tel.: 603 560 621.
■ Pronajmu byt 3+1 na ulici 

Poštovní. Nájem 4.600 Kč + zá-
lohy na energie. Tel.: 608 636 583.
■ Pronajmu byt 3+1 na Družstev-
ní ulici ve Velkém Meziříčí. Dům 
je v příjemném prostředí okrasné 
zahrady blízko centra. Cena do-
hodou. Tel.:  721 223 709.
■ Pronajmu byt 2+kk (70 m2) 
v Měříně. Tel.: 608 672 951.

■ Daruji 3 tuny sena za odvoz. 
Tel.: 566 533 340.
■ Štěňata srnčího ratlíka. Odčer-
vená. Tel.: 722 564 917.
■ Křížence labradora bílé barvy. 
Tel.: 728 683 300.

■ Umožníme zdarma jízdu na 
koni dívce starší 18 let v okolí 
Velkého Meziříčí. Podmínkou 
je znalost anglického ježdění a 
výpomoc při zajištění mladých 
koní. E-mail: topclear@quick.cz, 
SMS na tel.: 731 610 291.
■ Hledám  jakoukoliv práci ve 
výrobním podniku na hlavní 
pracovní poměr nebo na smlou-
vu, kdekoliv v ČR. Nástup možný 
ihned. Jsem pracovitý, 60letý, spo-
lehlivý, s praxí. Tel.: 731 304 996.
■ Doučím matematiku k pod-

zimnímu termínu státní ma-
turity i k jiným podzimním 
zkouškám z matematiky na SŠ, 
VŠ, VOŠ i ZŠ. Tel.: 734 599 064.
■ Hledám zaměstnání jako děl-
ník na HPP. Mohu nastoupit 
ihned. Tel.: 731 304 996.

Prodám

Pronajmu 

Nemáte čas na údržbu za-
hrady nebo okolí vaší firmy? 

Nabízím kompletní sečení 
trávy. Tel.: 728 385 122.

Přijmeme PERSONALISTU 
a OBCHOD. ZÁSTUPCE ve 
Velkém Meziříčí. Požadavek: 

starší 18 let, trest. bezúho-
nost. Vhodné pro absolventy. 

Tel.: 737 914 885

VÝKUP ZVĚŘINY
MORAVIALOV KRAVSKO 212

sběrna Velké Meziříčí 
Pionýrská 40 

(řadovka vedle činžáků)

tel.: 602 594 773

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.

ŘIDIČE sk. C, E

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 ohodno-

cení. Nástup možný ihned.

Hledáme muže brigádní-
ka, studenta či absolventa 

zemědělské školy. 
Podmínkou ŘP sk. B, T 

a ochota pracovat u zvířat 
(skot, koně). 

Životopisy zasílejte na: 
farma.endurance@seznam.cz

HLEDÁME BRIGÁDNÍKA 
(MUŽE) 

NA 2–3 DNY V TÝDNU DO 
POTRAVINOVÉ VÝROBY. 

VHODNÉ I PRO DŮCHODCE.

Tel.: 604 214 453

RESTAURACE KŘIŽANOV 
PŘIJME 

KUCHAŘE, KUCHAŘKU, 
ČÍŠNÍKA, SERVÍRKU. 

Info: 724 137 214.

VINOTÉKA BARBORKA NABÍZÍ LETNÍ AKCI NA SUDOVÁ VÍNA

Műller Thurgau 
Veltlínské zelené          
Modrý portugal 

38Kč/1l

Práce vodařské – topenářské, 
zednické – obklady, dlažby, 
zdění krbů, rekonstrukce 

koupelen a bytových jader. 
Tel.: 606 157 522.

přijme

StrOJníKa 
S platnýM průKazEM 
na KOlOVá, přípaDně 

páSOVá rYpaDla

nástup dle dohody. 
tel.: 566 523 751

nově v nabídce sudového vína 
letní růžový Zweigeltrebe klaret 

Vinařství Mikulica Vrbice 
při nákupu nad 500 kč sudového i lahvového vína 0,75 l – sleva 10 % 
při objednávce sudového vína nad 40 l – do 20 km dovezem zdarma!

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU
VINOTÉKA BARBORKA, KOMENSKÉHO 9, VELKÉ MEZIŘÍČÍ 

VÝUKA JÍZDY NA KONI 
pro děti a dospělé 
JSGRANUS.ESTRANKY.CZ 
tel.: 732 277 101
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SpOlEčEnSKá rUBriKa

Blahopřání

Vzpomínky

Festivalovalová místa: Jupiter 
club, Gymnázium Velké Mezi-
říčí a zámek Podstatzkých. Více 
na www.festivalfilosofie.cz.
Doprovodné akce festivalu se 
v případě nepříznivého počasí 
konají v Jupiter clubu.
▶ Záhada 13. baktuna – pondělí 
18. 6. ve 20 hodin na malé scéně 
JC, uvádí STUDNA – STUdentští 
Divadelní Nadšenci, jinak  přes-
něji  Studentské Totálně Ulítlé 
Divadlo Naivních Autorů
▶ Shakespeare, Shakespeare... – 
úterý 19. 6. ve 20 hodin na malé 
sécně JC, Dramatické studio 
DDM ve Velkém Meziříčí  pod 
vedením Libuše Mílkové uvede 
scénickou kompozici z her W. 
Shakespeara
▶ koncert skupiny Legendy se 
vrací – středa 20. 6. ve 20.30 
hodin, vnitřní nádvoří zámku, 
vstupné 150 Kč
▶ Floristická show Bohuslava 
Rabušice – Květiny jak je neznáte 
– středa 20. 6. v 18 hodin, vnitřní 
nádvoří zámku 
▶ Muzikál pod hvězdami 2 – 
pátek 22. 6. ve 21 hodin na vnitř. 
nádvoří zámku, vstupné 100 Kč
▶ Druhá tráva a Katka García 
jako host – sobota 23. 6. ve 21 
hodin na vnitřním nádvoří zám-
ku, vstupné 150 Kč
▶ Čertovský mariáš – „skoro-
muzikál“ (pohádka pro děti) di-
vadla Kompanyje – neděle 24. 6. 
v 15 hodin na vnitřním nádvoří 
zámku, vstup zdarma, od 16 ho-
din soutěžní odpoledne pro děti 
ve spolupráci s DDM.
▶ výstavy: Assunta Verrone, 
Studio artistico, Accademia di 
Ipazia, prodejní výstava filozo-
fických knih – zámek, zámecká 
kuchyně

Evropský festival 
filozofie 

Dnes, 13. června, by se dožil 
100 let pan 

Antonín Hromek 
ze Svinů. 

Vzpomeňte s námi.
Synové Karel a Antonín 

s rodinami

Vážení obyvatelé Velkého Meziříčí,
rád bych vám poděkoval za vaše dary, kterými jste podpořili sbírku 
šatstva pro charitní šatník. 
Sbírka se konala na radnici ve třetím květnovém týdnu. Velkou obřad-
ní síň jste téměř z poloviny zaplnili svými dary – šatstvem a drobný-
mi domácími potřebami, které ve vaší domácnosti již přestaly sloužit. 
Zcela naplněný nákladní automobil odvezl darované šatstvo do naše-
ho třídícího centra v Brně. V našich charitních šatnících na Bratislav-
ské a Václavské ulici v Brně i v azylových zařízeních v širokém okolí 
ještě poslouží potřebným.
Dík patří vám všem – dárcům. Velké poděkování patří především 
vedení vaší radnice a jejím zaměstnancům za pochopení, propaga-
ci, poskytnutí potřebných prostor i osobní nasazení při spolupořá-
dání této dobročinné akce. Věříme, že i vy jste byli s akcí spokojeni, 
a těšíme se na další spolupráci

Ing. František Svoboda, Diecézní charita Brno

Poděkování za sbírku pro charitní šatník

Pozn.: Po domluvě s charitou byla přímo ze sbírky poskytnuta pomoc 
třem sociálně potřebným rodinám v našem regionu.                           

Ing. Jaroslava Klapalová, odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ

Dne 19. 6. 2012 tomu bude 20 let, 
co nás navždy opustil náš drahý 
manžel, tatínek a dědeček, pan 

Josef Zrzavý 
z Velkého Meziříčí.

Stále vzpomínají manželka 
a dcery s rodinami.

V minulém čísle 23 našeho týdeníku bylo otištěno v rubrice Pří-
spěvky od čtenářů Velkomeziříčska poděkování Zdeňka Vlčka 
nemocnici sv. Zdislavy v Mostištích. V článku bylo chybně uve-
deno jméno primáře JIP – MUDr.  Milana Korzy. 
K této chybě došlo při předtiskové úpravě v redakci. 

Za toto nedopatření se omlouváme.  
-simf-

Poděkování

Odešel jsi tak náhle, 
že jsi nám nemohl ani sbohem dát.

Dne 17. června 2012 vzpome-
neme prvního smutného výročí 
úmrtí našeho syna, pana 

Petra Muchy z Petrávče. 

S láskou vzpomínají rodiče
 a sourozenci s rodinami.

Charitativní koncert Muzikanti dětem, který se konal za krásného po-
časí v sobotu 26. května 2012 na náměstí ve Velkém Meziříčí, pořa-
datelé uspořádali ve prospěch našeho sportovního klubu, Handicap 
Sport Club Velké Meziříčí.
Výtěžek z  charitativního koncertu bude použit na nákup boccia míč-
ků, sportovních dresů pro sportovce, zajištění celoročních sportovních 
aktivit a sportovních soustředění.
Tímto bych chtěl za sportovní klub pořadatelům charitativního kon-
certu Muzikanti dětem poděkovat, zejména za přípravu a realizaci 
koncertu. Všem zúčastněným děkuji za skvělou atmosféru, kterou do-
kázali vytvořit a za předání finanční částky jak od sponzorů, tak od 
občanů, kteří na koncert přišli a přispěli finančně do kasiček během 
sobotního odpoledne pro náš Handicap Sport Club. 
Dále bych chtěl poděkovat všem účinkujícím koncertu.
Ještě jednou všem moc díky, věřím a vím, že vybraná finanční část-
ka přispěje k větším sportovním úspěchům a rozšíření našich spor-
tovních aktivit.

Za všechny členy Jiří Charvát, 
zástupce Handicap Sport Clubu Velké Meziříčí, o. s.

Mediálním partnerem sportovního klubu je týdeník Velkomeziříčsko

Handicap Sport Club Velké Meziříčí 
děkuje pořadatelům koncertu 

Čas plyne a vzpomínky zůstávají. 

Dne 11. června 2012 tomu bylo 15 roků, kdy nás navždy opustila naše 
drahá teta, paní 

Anežka Dvořáková z Dobré Vody.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 
Vzpomíná rodina Březkova z Borů.

Dne 7. 6. 2012 oslavili manželé 

Marie a Jiří Peterkovi z Oslavice diamantovou svatbu. 

Za výchovu děkují a do dalších let přejí 
hlavně pevné zdraví, boží požehnání 

a ještě mnoho hezkých společných  chvil s celou rodinou. 

Dcera Marie a synové Jiří a Milan, vnoučata a pravnoučata

Vzpomínky

zve na VEČER S HOSTEM tentokrát s Jiřím GRYGAREM
na téma: Pohledy do nebe
RNDr. Jiří Grygar, CSc. (1936) – astrofyzik 
Fyzikálního ústavu Akademie věd České 
republiky, významný popularizátor vědy 
v oblasti astronomie, autor řady knih: 
O vědě a víře, Okna vesmíru dokořán… 

pátek 15. června v 17.30 hodin
Husův dům, U Světlé 24

Českobratrská církev evangelická ve Velkém Meziříčí
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ZÁHADA 13. BAKTUNA
divadla KOnCErtY

Úterý 25. září 2012 – S Pydlou v zádech
Hrají: Josef Dvořák, Markéta Hrubešová, Rostislav Trtík a další

Říjen 2012 – Smrtelná vražda
Hrají: Vanda Hybnerová, Martin Písařík, Michal Novotný

Úterý 9. října 2012 – Půldruhé hodiny zpoždění
Hrají: Daniela Kolářová, Milan Lasica

Středa 14. listopadu 2012 – Frankie a Johny
Hrají: Tereza Kostková, Aleš Háma

VýStaVY

Heinz Ignaz Biber/Passacaglia
Johann Sebastian 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 existenci množin v hudbě. Jak tito 
barokní mistři, tak i jejich mladší kolegové psali skladby, ve kterých se 
zdánlivě množí jeden hlas do vícehlasu. Tento matematicko-hudební 
zázrak v podání hou-
slové virtuosky, berlín-
ské rodačky 
Sophie Jaffé, mohou 
zažít posluchači v zá-
mecké jídelně ve Vel-
kém Meziříčí. 
Vstupné: 
200 Kč/100 Kč. 
Prodej vstupenek: 
programové oddělení 
Jupiter clubu,  
tel.: 566 782 004-5.

www.concentus-moraviae.cz

XVII. MEZINÁRODNÍ 
HUDEBNÍ FESTIVAL 13 MĚST

téma KOUZLO ČÍSEL  2.–30. 6. 2012

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 poukázka na dva-
cetiprocentní slevu na oběd nebo večeři v restauraci Jupiter.

Divadelní sezona podzim 2012

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

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 včetně novoročního přípitku. Jako 
dárek k abonentce každý obdrží kupon na dvacetiprocentní slevu v 
restauraci Jupiter, prvních 9 předplatitelů, kteří přivedou 2 nové abo-
nenty je připraven šperk dle vlastního výběru v hodnotě až 500 Kč.

 pondělí 18. 6. ve 20 hodin na malé scéně JC, uvádí  
STUDNA – STUdentští Divadelní Nadšenci, jinak   
přesněji  Studentské Totálně Ulítlé Divadlo Naivních 
Autorů. Hrají: Kateřina Doleželová, Tomáš Kotačka, 
Monika Kratochvílová, Jiří Munduch, Tereza Nováč-

ková, Vítek Zapletal, Iva Závišková, Nikola Zemanová, 
Zuzana Žiláková. Pod vedením Jiřiny Kácalové, technická spolupráce 
Jiří Kubiš, Jiří Kuřátko, Jan Lečbych. 

► Neděle 24. 6. 2012, zámek Velké Meziříčí, zámecká jídelna v 19.30 
SOPHIA JAFFÉ – housle,  ZÁZRAKY HUDEBNÍCH MNOŽIN

Assunta Verrone, Studio artistico, 
Accademia di Ipazia, 

prodejní výstava 
filozofických knih

zámek, zámecká kuchyně
19. 6.–20. 7. 2012

otevřeno: 19.–24. 6. během filozof. festivalu 
25. 6.–20. 7. pracovní doba muzea VM

SKi KlUB VElKé MEziříčí VáS zVE 
na 

pOUŤOVOU záBaVU U SKiBarU 

15. 6. 2012 OD 20 HODin 
S KapElOU aDriana 
Jídlo a pití zajištěno.

Z důvodu zhoršení zdravotního stavu pana Josefa Zímy se 
koncert, který se měl uskutečnit ve středu 13. června v 19.30 
hodin v Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí ruší bez náhradního 
termínu. Zakoupené vstupenky prosíme vraťte na programo-
vém oddělení.              

                            Děkujeme za pochopení, program. oddělení.
tel.: 566 782 004 (001)

ZR
UŠE

NO

Výstava obrazů a fotografií 
Jitky Bradáčové 

výstavní síň Jupiter clubu do 4. 7. 2012
otevřeno v prac. dny 8–16 hodin
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Třetím závodem sezony pro mo-
tocyklového jezdce DRT racing 
teamu Viktora Duška byl maďar-
ský Pannoniaring 1.–3. června 
2012.
Počasí při tréninku bylo sice su-
ché, ale chladné a nepředvídatel-
né. Navíc začalo pršet a Duška 
čekal na vodě nejen trénink, ale 
dle předpovědi i závod. Déšť při 
tréninku způsobil pád závod-
níka. „Z prudkého pádu jsem si 
odnesl značné pohmožděniny a 
poškozenou motorku. I přesto se 
mi podařilo na pátečních trénin-
cích zajet čas 2:00,“ popsal situaci 
Viktor Dušek s tím, že následky 
však pocítil v podobě problému 
s krční páteří a s tím spojených 
neurologických potíží. Sobotní 
kvalifikace vynesla Duškovi až 
desáté místo s časem 2:04. Dru-
hou kvalifikaci zajel za 1:59, ale 
pro silnou konkurenci čas stačil 

až na jedenácté místo na startu. 
„Tým prožíval zklamání a i já sám 
jsem byl z celé situace a ze svého 
zdravotního stavu značně zkla-
maný! Nicméně mě vše víc nabu-
dilo a dodalo energii pro získání 
co nejlepšího výsledku v neděl-

ním závodě,“ vyjádřil se  Dušek.
Nedělní závod navzdory předpo-
vědi odstartoval za slunného po-
časí. „Cítil jsem nervozitu, a proto 
se mi nepovedlo dobře odstarto-
vat. Po první zatáčce jsem byl 
stále na 11. pozici, ale nervozita 

ze mě rychle spadla a já se sna-
žil svoji výchozí pozici stahovat. 
Předjel jsem jednoho soupeře a 
v nájezdu do třetího kola i Jiřího 
Brože. V tu chvíli jsem věděl, že 
ho musím udržet za sebou. To se 
mi povedlo a dokončil jsem ne-
konečný a technicky náročný tři-
náctikolový závod na celkovém 
9. místě s časem 1:59,“ zhodnotil 
závod Dušek, který si dle svých 
slov představoval výsledek lepší, 
neboť na této trati poslední dva 
roky v přeboru republiky „udával 
tón“, takže se čtvrtou pozicí mezi 
Čechy až tak spokojený není.
„Rád bych poděkoval všem mým 
partnerům, kteří mě podporují 
a také mechanikům DRT racing 
teamu a všem co mi fandí. Dou-
fám, že v chorvatské Rijece se 
nám karty obrátí a pojedeme o 
bednu,“ uzavřel Dušek.

Připravila: Martina Strnadová

Prvoligoví boccisté v ČR mají za sebou 2. kolo 
celoroční soutěže OZP cupu v boccie a současně 
mezinárodní mistrovství ČR v boccie. Odehrálo 
se 26.–27. 5. 2012 v Praze Hostivaři za účasti pěti 
zahraničních reprezentačních týmů. Kromě našich 
se zúčastnili i hráči z  Anglie, Walesu, Chorvatska, 
Německa a Slovenska. Naši tak mohli srovnávat své 
výkony na mezinárodní úrovni. Celkem soutěžilo 
72 hráčů. Hlavním pořadatelem byl Sportovní klub 
Jedličkova ústavu Praha z pověření České federace 
Spastic Handicap, o. s.
Březejčtí, kteří mají v první lize celkem pět hrá-
čů, se opět radovali. Nejvíc bodů z Březejckých 
v  tomto kole uhrála hráčka BC2 – Pavlína Třís-
ková. Mezi zahraničními boccisty se neztratila, 
a  obsadila 7. příčku. V 2. kole OZP cupu (tedy 
jen mezi našimi hráči) skončila na úžasném 
3. místě, a o stejnou příčku se dělí s Františkem 
Petrákem z TJ Léčebna Košumberk v celkovém 
umístění po 2. kole. Příjemnou zprávou během 
turnaje bylo pro Pavlu Třískovou, Rosťu Štursu a 
Martina Fajkuse jmenování do reprezentace ČR 
pro rok 2012! Další umístění hráčů z DS v rámci 
OZP cupu po 2. kole: Bučková BC2 – 5. místo, 
Folvarská BC1 – 6. místo, Fajkus BC2 – 8. místo, 
Štursa BC1 – 10. místo.

Březejčtí si v boccii vedli dobře

-dos-

Pannoniaring nebyl snadný

Oddíl házené 

Tělocvičné jednoty 

Sokol Velké Meziříčí 

zve do svých řad 

chlapce a děvčata na-

rozené 1995–2003 se 

zájmem o pohyb. 

Pravidelné trénin-

ky pondělí až pátek 

15.30-19.30 hodin 

ve sportovní hale za 

Světlou.

Fotbalisté naší školy prožili dva 
dny 28. 5.–29. 5. 2012 na Svátku 
fotbalu v Teplicích, kam postou-
pili po vítězství v krajském kole 
McDonald’s Cupu. Čekalo je tam 
hodně hezkých zážitků, ale také 
těžké zápasy proti fotbalovým 
školám z celé republiky.
Po velkém souboji obsadili 
krásné 12. místo ze 16 týmů. 
Tímto turnajem ukončili účast 
na 15. ročníku McDonald’s 
Cupu, ale hezké vzpomínky 
jim zůstanou.
Všem fotbalistům gratulujeme, 
přejeme hodně úspěchů ve fot-
balu a děkujeme za skvělou re-
prezentaci Kraje Vysočina. Podě-
kování patří také všem rodičům, 
kteří ochotně pomáhali s organi-
zací a s hladkým průběhem všech 
fotbalových turnajů.

-kov-

Fotbalisté ze Školní „kopali“ za kraj

náBOr MláDEŽE 
DO HázEné

V neděli 27. května 2012 se v 
Kuřimské Nové Vsi uskutečnila 
soutěž hasičů v klasických disci-
plínách. Čtrnáct družstev mužů a 
jedno družstvo žen dobrovolných 
hasičů z okrsku č. 22 Velká Bíteš 
se utkalo v požárním útoku, ve 
štafetě 4 × 50 metrů s překážkami 
a v požární teorii. 
Hlavní a nejatraktivnější částí 
soutěže je tradičně požární útok. 
Všechna cvičení proběhla dobře 
organizovaně a v pořádku bez 
jakýchkoliv komplikací. Příznivci 
hasičů a místní občané vytvořili 
dobrou diváckou kulisu a dou-

fáme, že si ve společnosti hasičů 
užili krásné nedělní odpoledne. 
Při slavnostním vyhodnocení 
byly předány poháry. Požární 
sport v souladu s platnými práv-
ními předpisy chápeme jako 
prostředek ke zvyšování fyzické, 
psychické a odborné přípravy 
hasičů. Je nástrojem, který na-
pomáhá zvyšování povědomí o 
požární ochraně a pomáhá získá-
vat další dobrovolníky pro oblast 
požární ochrany a bezpečnosti 
občanů České republiky. Hasič-
ské zápolení bylo velmi zdařilé a 
soutěžícím lze jen popřát, aby své 

znalosti a dovednosti používali 
co nejméně při skutečných zása-
zích a neštěstích.
Výsledková listina:
Muži
1. Níhov B
2. Nové Sady
3. Křižínkov 
Ženy
1. Křoví
Přebor jednotlivců:
Muži
1. Datinský Jiří – SDH Křoví
2. Bartošek Josef – SDH Křoví
3. Doubek Milan – SDH Křoví

-dd-

V požárním útoku uspěli hasiči z Křoví

Vítězné družstvo žen Sboru dobrovolných hasičů 
Křoví. Foto: archiv SDH 

Soutěžící v akci. Foto: 
archiv SDH 

Martin Fajkus je v reprezentaci ČR 
2012. Foto: Pavla Vrbová, SCJÚ Praha 

Tým ZŠ Školní na Svátku fotbalu v Teplicích. Foto: 
archiv ZŠ Školní

Viktor Dušek na okruhu. Foto: archiv DRT racing 
teamu
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Ruda – 16. června 2012
Tratě: 50, 100, 200 km. Cyklistická 
přilba povinná. 

Přihlášky do 15. června. 
http://zlatekolo.webpark.cz, 
e-mail: zlatekolo@centrum.cz, 
tel.: 775 649 656, 776 873 654.
Doprovodný program, tombola.Zlaté kolo Vysočiny

Ve dnech od 8. do 10. června se 
družstvo starších žáků zúčastnilo 
18. ročníku Polanka Cupu. Na 
turnaji startovalo čtyřicet druž-
stev ve čtyřech kategoriích. Do 
kategorie starších žáků bylo při-
hlášeno 10 družstev.
V pátek nás čekala dvě utkání. Na 
úvod turnaje jsme se střetli s tý-
mem HK Ivančice. Po celé utkání 
jsme tahali za delší konec a v po-
ločase jsme vedli o 3 branky. 
V  druhé půli jsme neproměnili 
několik příležitostí, navíc v závě-
ru jsme čelili přesilové hře, a tak 
nakonec utkání skončilo neroz-
hodně 13:13. V druhém utkání 
jsme poměřili síly s družstvem 
Sokol Poruba. Od začátku jsme si 
vytvořili náskok a vypadalo to na 
jednoznačný průběh. Soupeř na 
nás vyrukoval s osobními obra-
nami. Kluci se s touto obranou 
vypořádali úspěšně a zvítězili 

v  poměru 20:12. V pátek jsme 
tedy měli odehráno a mohli jsme 
tak shlédnout kulturní památky 
města Ostravy.
V sobotu nás čekal soupeř ze Slo-
venska HK Kúpele Bojnice. S poz-
dějším finalistou jsme odehráli 
solidní poločas, ale díky velkému 
množství neproměněných šan-
cí nám soupeř uštědřil porážku 
12:19. V posledním utkání jsme se 
střetli s domácím týmem DTJ Po-
lanka nad Odrou. V úvodu jsme 
sice vedli a herní projev byl vý-
borný, pak nás ale přibrzdilo ně-
kolik vyloučení a Polanka se ujala 
vedení. I přes velkou bojovnost 
a  nasazení jsme nedokázali sou-
peře porazit a podlehli jsme 13:16.
Ještě před utkáním o konečné 
umístění sehráli kluci exhibiční 
utkání proti dorostenkám Morá-
via mix, a pobavili tak přítomné 
diváky. Pak už nás čekaly doros-

tenky Sokola Hlučín. Od začátku 
jsme měli navrch a diktovali jsme 
tempo hry. V samotném závěru 
jsme dovolili soupeři dostat se 
na dostřel, ale vítězství v poměru 
15:14 jsme uhájili. 
Kluci odehráli pět kvalitních 
utkání a z Polanky si odváží kro-
mě trošku nešťastného 7. místa 
také spoustu zážitků.
V neděli 17. června čeká starší 
žáky poslední mistrovské utkání 
v  Újezdu u Brna a v případě ví-
tězství, které je více než pravděpo-
dobné, budou přebírat medaile za 
druhé místo v Jihomoravské lize.
Sestava a branky: Drápela Voj-
těch – Blaha Tomáš (25), Janíček 
Martin (21), Fiala Martin (14), 
Svoboda Filip (9), Macoun Filip 
(2), Frejlich Tomáš (1), Ambrož 
Michael (1), Pažourek Tomáš, 
trenér Šidlo Ladislav, vedoucí 
družstva Kácal Petr.

Mladí házenkáři byli na Polanka cupu sedmí

-šid-

K závěru náročné házenkářské 
sezony patří účast na tradičním 
pardubickém turnaji v beach 
handballu. Na dvou hřištích Zá-
kladní školy Polabiny 1 se od pá-
tečního odpoledne do nedělního 
oběda odehrály vzájemné soubo-
je jedenácti amatérských týmů. 
Po tři hrací dny byly k vidění 
výkony jak vyloženě amatérských 
družstev, tak bývalých či součas-
ných hráček, rodičů i sportov-
ních nadšenců. Dík patří pořa-
datelům z SHK D – P Pardubice, 
kteří připravili opět velmi zdaři-
lou akci, k níž především přispě-
lo až neuvěřitelně „naplánované“ 
super počasí. Účastníci, převážně 
smíšená družstva pod názvy Na 
pohodu z Otrokovic, Půl Gym 
– mladší dorostenky Pardubic, 
Vaškovy květinky – bývalé doros-

tenecké hráčky Pardubic, Tataři – 
domácí rodiče a trenéři, Drůbež 
– starší žákyně Pardubic, Ó ženy, 
ženy – bývalé ligové hráčky Par-
dubic, Makové panenky – vete-
ránky a mimo soutěž startující 
Herzáňovci – ligoví dorostenci 
Pardubic a Chrudimi si užívali 
po celou dobu turnaje sportovní 
atmosféru.
Vítězství v letošním osmém roč-
níku si vybojovaly velkomeziříč-
ské mladší dorostenky, startující 
pod názvem Lamy. Ty porazily ve 
finálovém duelu obhájce loňské-
ho prvenství Kunovický pozdní 
sběr, tým složený z bývalých hrá-
ček a hráčů s věkovým průmě-
rem 43 let. Dramatické rozuzlení 
po vyrovnaném průběhu nastalo 
až v rozstřelech, ve kterých byly 
lepší naše hráčky a po loňském 

bronzovém umístění si vychutna-
ly pocit celkového vítěze turnaje. 
Náš druhý tým Larisy, složený 
převážně ze starších žákyň, se 
umístil na celkově sedmé příčce.
Celkové pořadí:
1. Lamy, 2. Kunovický pozd-
ní sběr, 3. Na pohodu, 4. Tata-
ři, 5.  Vaškovy květinky, 6. Půl 
Gym, 7. Larisy, 8. Ó ženy, ženy, 
9. Drůbež, 10. Makové panenky, 
11. Herzáňovci 
Hrály: Hleba Inna, Závišková 
Iva, Kratochvílová Hana, Sed-
láčková Klára, Škrdlová Renata, 
Vávrová Michaela, Fialová Eliš-
ka, Syptáková Veronika, Janeč-
ková Denisa, Koudelová Eliška, 
Kopečková Kateřina, Nejedlá 
Michaela, Závišková Kateřina, 
Škrdlová Ivana, Kopečková Ro-
mana.

Tým starších žáků velkomeziříčské házené. Foto: archiv TJ Sokol VM

Dorostenky zvítězily na turnaji v plážové házené

Velkomeziříčské Lamy a Larisy. Foto: archiv házené TJ Sokol VM -záv-

MSDD sk. D
Starší dorost
FC VM – 1. SK Prostějov 1:8 
(0:3)
Rozhodčí: Polák – Dlouhý, Teplý. 
Branky: 2 × Preisler (31.), (36. 
pen.), Klimeš (65.), Kopečný 
(67.), Móri (70.), Dostal (71.) – 
Voneš (33. vlastní), Polák (83.). 
Karty: žlutá – Bradáč (16.), Ma-
loušek (36.). Sestava FC VM: Do-
hnal (46. Pöpperl) – Maloušek, 
Štefka, Voneš, Nápravník – M. 
Ostrý (36. Hejtmánek, 85. Řehá-
ček), Ráček (11. Komínek), Po-
lák, Bradáč (66. Š. Ostrý) – Pól, 
Kameník.
Poslední utkání sezony jsme hráli 
na umělé trávě proti celku Pros-
tějova, který se pyšnil velmi pro-
duktivní střeleckou formou. Hrá-
lo se za velmi deštivého počasí.

Do první vážné šance se dostal 
Pól, který při samostatném úni-
ku zkoušel z 20 metrů vystřelit 
nebezpečnou skákavou střelu na 
brankáře, ale ten ji s menšími 
problémy chytil. V 11. min. byl 
likvidačním zákrokem zastaven 
Ráček, který musel předčasně 
odejít do kabin s podezřením na 
zranění holenní kosti. V 19. min. 
se dostal míč do našeho malé-
ho vápna, ale naštěstí Kopečný 
mířil nad bránu. O dvě minuty 
později střílel Polák těsně vedle 
tyče. Ve 31. min. hosté vsítili po 
zásluze gól, když po propadnu-
tí naší obrany vystřelil Preisler. 
Neuběhly ani dvě minuty a zno-
vu se radovali hosté. Centrovaný 
míč letěl do vápna, na to reagoval 
Voneš, který ve skluzu nešťastně 
poslal míč do vlastní brány. Ve 

36.  min. fauloval Maloušek ve 
vápně Preislera a sám postiže-
ný penaltu proměnil. V závěru 
poločasu stříleli hosté těsně nad 
břevno.
Ve druhém poločase v 52. a v 55. 
min. orazítkovali hosté jen tyč 
Pöpperlovy brány. V 59. min. po 
křížném centru na pravou stranu 
se propadl Maloušek, ale Preisler 
střílel těsně vedle tyče. V 62. min. 
po zahraném rohu hlavičkoval 
Dostál těsně nad břevno. V 65. 
min. po centru do vápna se míč 
odrazil k osamocenému Klime-
šovi, a ten nedal Pöpperlovi šan-
ci. Hned v 67. min. skóroval Ko-
pečný. V 70. min. po zahraném 
rohu odvrátil míč Pöpperl, ale na 
dorážku Móriho už byl krátký. 
Neuběhla ani minuta a po zavá-
hání naší obrany vstřelil gól Do-

stál. V 83. min. zakončil krásným 
gólem Polák.
„Dnes jsme podali jsme opět tra-
gický výkon, jako v Otrokovicích. 
Do 15. minuty jsme hráli dobře, ale 
po zranění Ráčka jsme úplně her-
ně vypadli. Nepřesné přihrávky, 
neobsazování hráčů atd. Soupeř 
si zaslouženě veze vysokou výhru. 
Sezonu jsme zakončili na 9. místě 
s 30 body,“ vyjádřil nespokojenost 
trenér Libor Smejkal ml.
1. Sparta Brno 26 25 1 0 96:14 76
2. Prostějov 26 17 3 6 102:49 54
3. Pelhřimov 26 16 6 4 72:42 54
4. Blansko 26 16 4 6 73:36 52
5. Žďár n. S. 26 13 3 10 74:58 42
6. Otrokovice 26 12 2 12 69:65 38
7. Líšeň B 26 10 4 12 46:75 34
8. Havl. Brod 26 10 1 15 58:71 31
9. Velké Meziříčí 26 8 6 12 49:64 30
10. Břeclav B 26 8 3 15 42:60 27
11. Vrchovina 26 7 4 15 56:78 25
12. Bohunice 26 7 3 16 53:65 24
13. Humpolec 26 6 5 15 41:67 23
14. Veselí 26 3 3 20 26:113 12

Starší dorostenci zakončili divizní sezonu devátí

-ls-

Velký šachový podnik, který se konává vždy koncem června v kulturním 
domě v Hodonicích u Znojma, bývá tou nejoblíbenější přespolní akcí.
Letos se tento turnaj uskuteční v sobotu 23. 6., ovšem přesunul se do 
vedlejších Tasovic a navíc do venkovního prostoru. Má se totiž hrát ve 
velké zastřešené pergole, respektive na terase.
Klání je organizováno na 7 kol po dvakrát patnácti minutách na partii. 
Vedle finančních a věcných cen pro nejlepší účastníky mají pořadatelé 
připraveno také oblíbené losování lahví s vínem.
Odjezd zájemců z VM v 7.15 hodin z parkoviště na dolním konci 
Třebíčské ulice (u obloukového mostu přes Balinku). Ve velkokapa-
citním autě p. Čtveráčka je k dispozici celkem 10 míst; přihlášky na 
nástěnce v kavárně Na Poříčí při Domu zdraví, a to do 21. 6.

-vp-

HODOniCKý ŠaCHOVý tUrnaJ
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MSD sk. D
FC Viktoria Otrokovice – FC 
VM 1:1 (1:1)
Střelci: 17. min. Dujka – 30. min. 
Simr. Rozhodčí: Caletka, Řezní-
ček, Vedral. Sestava FC VM: In-
vald – Mucha Z., Štefka, Šimáček, 
Kozuň (34. Krejčí) – Vítek, Smej-
kal, Berka, Dufek (68. Bouček) 
– Simr, Maruška (54. Beran), na 
lavičce Simandl, trenéři Smejkal, 
Smejkal ml. ŽK: Bělaška, Ondráš 
– Smejkal, Dufek. Diváků: 130.
K dalšímu diviznímu utkání 
jsme zajeli do Otrokovic. V se-
stavě chyběli vykartovaní Souček 
a Görner, zranění P. Mucha a Ne-
trda a na lavičce seděl kapitán 
Krejčí, kterého také trápily zdra-
votní problémy. Utkání začalo 
s  dvanáctiminutovým zpoždě-
ním, jelikož rozhodčí a delegát 
nebyli informováni o změně 
začátku. Od úvodních minut 
jsme byli svědky útočné snahy 
na obou stranách, ale i pozorné 
defenzivní činnosti, a tak se do 
nebezpečného zakončení ani je-
den ze soupeřů nedostával. Šanci 

měli hosté i domácí hned v první 
čtvrthodině hry, ale gól nepa-
dl. V 15. minutě posoudil běžný 
souboj Štefka s útočníkem hostů 
rozhodčí Caletka jako nedovo-
lený, zeď posunul na 11 metrů 
a hráč Dujka se trefil přesně 1:0. 
I  v dalších minutách dávala tro-
jice rozhodčích jasně na vědomí, 
kdo je domácí tým, otočené auty, 
neodpískané fauly domácích, 
darované standardní situace, to 
vše vnášelo nervozitu do našich 
řad. Když byl pomezní rozhodčí 
upozorněn, že máme na terase 
vlastního kameramana, který vše 
natáčí, byl okamžitě domácími 
pořadateli vykázán. Ve 21. mi-
nutě byl ve středu hřiště tvrdě se-
střelen Lukáš Berka a domácí Bě-
laška byl rád jen za žlutou kartu. 
Našim hráčům se postupně daři-
lo přebírat aktivitu. Ve 29. minutě 
nádherně vystřelil z dvaceti pěti 
metrů Z. Mucha. Gólman Kašík 
jen s obtížemi míč vytlačil na ro-
hový kop, po jeho rozehrání si na 
míč naskočil Pavel Simr a nedal 
domácímu gólmanovi šanci 1:1. 

Hned po rozehrání byl v našem 
vápně tvrdě dohrán Slávek Ko-
zuň, bez karetního potrestání, 
bohužel, musel být vystřídán. 
Další minuty nepřinesly mnoho 
fotbalové krásy, ale spíš urputný 
boj. První poločas skončil i přes 
značnou výpomoc rozhodčích 
1:1.
Začátek druhého poločasu pat-
řil domácím. Další minuty byly 
plné osobních soubojů ale i ne-
přesností na obou stranách. Pro-
blémy oběma týmům působil 
i mokrý povrch. V 76. minutě se 
do rychlého útoku pustili domá-
cí, k zakončení se na vápně dostal 
Zálešák, ale jeho tvrdou střelu 
na poslední chvíli zblokoval Eda 
Smejkal. V závěru utkání se oba 
týmy soustředily na defenzivní 
činnost. Do děje však vstoupil 
opět rozhodčí Caletka. Nastavil 2 
minuty. Domácí se však k naše-
mu vápnu nemohli dostat. Když 
už nastavení vypršelo, přišel cen-
tr na hranici vápna, náš hráč od-
kopával míč a k překvapení všech 
mu rozhodčí odpískal faul. K pří-

mému kopu se postavil Dujka a 
jeho přesný kop do levé šibenice 
zastavil výtečným zákrokem Ro-

man Invald. Rozhodčí nechal do-
mácí dál pokračovat, ale nakonec 
po pěti minutách utkání ukončil. 

„Chtěl bych všem hráčům za vý-
kon v tomto utkání poděkovat, 
zejména za to, že je zvládli po 
psychické stránce a nenechali se 
zbytečně vyloučit cíleným ne-
přesným rozhodováním trojice 
rozhodčích. Po delší době naši 
předvedli zlepšený výkon, když 
aktivně a včas presovali a snažili 
se jednoduchou kombinací pře-
cházet do rychlých protiútoků. 
To domácím činilo velké problé-
my. Chtěl bych pochválit Standu 
Štefku, který i po odehraném do-
poledním utkání za starší dorost 
předvedl velmi dobrý výkon,“ 
vyjádřil se trenér Libor Smejkal 
starší.
1. Žďár n. Sáz. 29 19 6 4 56:24 63
2. Napajedla 29 15 5 9 47:30 50
3. Dosta Bystrc 29 14 6 9 43:26 48
4. Třebíč 29 12 8 9 46:33 44
5. Vyškov 29 13 4 12 35:31 43
6. Spytihněv 29 13 4 12 42:47 43
7. Vrchovina 29 12 7 10 31:37 43
8. Tasovice 29 11 7 11 53:53 40
9. Polná 29 11 5 13 48:45 38
10. Pelhřimov 29 10 8 11 37:39 38
11. Přerov 29 8 11 10 44:49 35
12. Hodonín 29 10 5 14 35:52 35
13. Velké Meziříčí 29 8 10 11 40:40 34
14. Bohunice 29 9 7 13 47:53 34
15. Otrokovice 29 8 7 14 30:46 31
16. Sparta Brno 29 8 2 19 30:59 26
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Fotbalisté po zlepšeném výkonu remizovali

Benfika přivezla ze Žďáru tři zasloužené body

Hlavičkový souboj hostů v červeném s domácím 
otrokovickým hráčem. Foto: Libor Smejkal ml. 
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1. A tř., sk. B 
FC ŽĎAS Žďár n. S. B – FC VM 
B 1:4 (0:2)
Rozhodčí: Šetek – Fabeš, Beseda. 
Diváci: 100. Branky: Miklík (74.) 
– 2 × Beran (18.), (82.), Bouček 
(38.), Görner (63.). Karty: žlutá 
– Bouček (36. a 65.), Netolický 
(44.), D. Polák (83.), červená – 
Bouček (65.). Sestava FC VM B: 
Simandl – Netolický, Halámek, 
Krejčí, Bouček – Dufek (86. L. 
Smejkal), Görner, Souček, Liška 
– Beran, M. Polák (80. D. Polák).
Posílení Velkomeziříčští od za-
čátku ukazovali svoji kvalitu 
a  chtěli získat tři body. Úvodní 
šanci ale měl domácí Zábranský, 

jehož nájezd vychytal Simandl. 
Na druhé straně se vyznamenal 
Hajný, jenž zneškodnil tutovku 
Dufka. Následně při dlouhém ná-
kopu Krejčího za žďárskou obra-
nu se dostal k míči Beran, který 
akci přes celé hřiště proměnil. Po 
krásné kombinaci vyslal Görner 
míč do lajny na Dufka, který jej 
centroval do vápna na Berana. 
Ten v stoprocentní tutovce mi-
nul bránu. Ve 38. minutě zkušený 
Görner postrčil k druhému gólu 
Boučka. V závěru poločasu mohl 
snížit Němec, ale stoprocentní 
gól zmařil Simandl.
Velkomeziříčští se po přestávce 
snažili držet míč a nikam se ne-

hnali. Po hodině hry si z hranič-
ního postavení vyběhl Görner a 
bylo to 0:3. Ani pohodový náskok 
neubral na obrátkách, což dekla-
roval zákrok Boučka, po kterém 
putoval předčasně pod sprchy. 
Domácí přesilovku záhy využi-
li, když střídající Miklík pěkně 
prodloužil centr až do brány. Re-
zerva Žďasu vsadila vše na jednu 
kartu, ale její hru na riziko po-
trestal čtvrtým gólem do otevře-
né obrany Beran. V závěru utkání 
ještě orazítkoval tyč Beran.
„V derby proti Žďáru jsme chtěli 
uspět a získat tři body k naší zá-
chraně. Díky posilám z A týmu 
se nám to podařilo a zaslouže-

ně všechny body vezeme. Příští 
zápas hrajeme doma s Třebíčí, 
která s námi bojuje o záchranu. 
Můžeme se těšit na velmi zajíma-
vé derby, protože Třebíč přijede 
zřejmě posilněna,“ řekl po zápase 
velmi šťastný trenér Libor Smej-
kal mladší.
1. Náměšť-Vícenice 25 18 4 3 77:34 58
2. Křoví 25 13 4 8 59:52 43
3. Rantířov 25 11 7 7 47:34 40
4. Žďár n. Sáz. B 25 12 4 9 52:42 40
5. Kouty 25 11 5 9 55:44 38
6. Štěpánov 25 12 2 11 34:46 38
7. Budišov-Nárameč 25 11 4 10 54:51 37
8. Herálec 25 12 0 13 64:70 36
9. Rapotice 25 9 6 10 63:53 33
10. Třešť 25 9 5 11 41:47 32
11. V. Meziříčí B 25 9 3 13 42:49 30
12. Třebíč B 25 8 5 12 48:64 29
13. Stonařov 25 8 4 13 46:51 28
14. Bohdalov 25 4 3 18 24:69 15
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Benfika v červeném proti záloze Žďáru. Foto: Libor 
Smejkal ml. 

Mezinárodní turnaj starých pánů 
byl zorganizován na památku 
Václava Špačka († 19. 6. 1998), 
Petra Muchy († 17. 6. 2011) a 
Reného Krátkého († 24. 9. 2011), 
kteří vinou těžké a zákeřné ne-
moci, nebo tragické události, již 
nejsou mezi námi. Čest jejich pa-
mátce.
Organizátorům turnaje se po-
dařilo dát dohromady skutečně 
kvalitní celky:
Skupina A: Kyjov, Bory, Farma 
Řečkovice, Velké Meziříčí C
Skupina B: Žďas Žďár n. S., Koši-

ce, Velké Meziříčí A, Velká Bíteš
Skupina C: Žilina, Rozsochy, Os-
trožská Lhota, Velké Meziříčí B
Nesmlouvavé boje ve skupinách 
vyústily do těchto čtvrtfinálových 
dvojic: VM C – O. Lhota 0:0 (na 
pokutové kopy 3:1), Žilina – VM 
A 2:0, Košice – Rozsochy 1:0, 
Žďas – Bory 1:1 (na pokutové 
kopy 4:3)
Semifinále: Žďas – Žilina 1:0, 
Košice – VM C 1:0
Finále: Košice – Žďas 1:1
Na pokutové kopy byli šťast-
nější hráči Košic a zaslouženě 

si odvezli pohár i další věcné 
ceny pro vítěze. Třetí po pe-
naltovém rozstřelu skončil ne-
čekaně celek VM C, a vybojo-
val tak pro Velmez místo „na 
bedně“. Co se týče organizace 
turnaje, všichni účastníci si ji 
velmi pochvalovali s ujištěním, 
že za rok určitě opět přijedou. 
Já jsem si dnes ráno byl kou-
pit klobouk, abych především 
před „hlavou“ turnaje, tj. Mar-
tinem Davidem, mohl při prv-
ní příležitosti smeknout.
Srdečné díky patří také sponzo-

rům, kterými byli: nkt cables, 
Agados, Content s. r. o., Měs-
to Velké Meziříčí, Stavebniny 
Smejkal, Nowaco, Alpa, Výtahy 
VM, Goldtime Praha, VV Sklo 
Křižanov, Building Centrum, 
Rodina Špačkova, Falco Com-
puter, Horácké autodružstvo, 
Zelenina Smejkal, Řeznictví 
Malec, Řeznictví Komínek, 
Víno Sýkora, Pekárna Řečice, 
Agro Měřín, PKS Žďár n. S., tý-
deník Velkomeziříčsko.
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Staří páni se utkali v mezinárodním turnaji
Středeční večer patřil hokejba-
lu. Velkomeziříčská liga měla na 
programu čtrvrtfinálové zápa-
sy. V nich se utkaly týmy, které 
se umístily po základní části na 
třetím až šestém místě. Oslavice 
a Rossoneri mají jisté semifinále 
díky první a druhé příčce.
Ve čtvrtfinále už jde o všechno 
a výsledek rozhoduje o tom, zda 
sezona byla úspěšná či nikoliv. 
Prohra znamená konec sezony, 
vítězství posunuje na výsluní. 
Takto se k tomu postavily všech-
ny mančafty a byl viděn kvalitní 
hokejbal.
V prvním zápase večera na sebe 
narazily Pozemák TS a Božkov. 
Borci z Božkova chtěli dokázat, 
že pět proher v základní části nic 
neznamená a nejdůležitější zá-
pas je pro ně čtvrtfinále. To Po-
zemák TS byl jasným favoritem 
a svoji roli splnil. Průběh zápasu 
měl pod kontrolou, a tak Božkov 
musí na svoje první vítězství če-

kat do další hokejbalové sezony.
To druhý duel byl mnohem vy-
rovnanější, Po základní části 
čtvrtí Drabaři vyzvali páté Lhot-
ky. Už postavení v tabulce na-
značovalo, že ten, kdo postoupí, 
tak určitě ne zadarmo. Od první 
minuty se hrál rychlý hokejbal. 
Vedení se ujali Drabaři, ale Lhot-
ky brzy vyrovnaly. Rozhodnutí 
přišlo šest minut před koncem 
zápasu, kdy Lhotky proměnily 
jednu z mnoha šancí. Drabaři už 
neměli sílu na vyrovnání, a tak 
i pro ně sezona končí.
Liga vyvrcholí v pátek 15. 6., kdy 
se utkají v semifinále nejdříve 
od 17.00 Oslavice a Lhotky a od 
18.15 Rossoneri s Pozemákem 
TS. Ve 20.00 je na programu fi-
nále.
Pozemák TS – Božkov 3:0
Pospíšil M., Šlapal O., Bíbr R. 
Drabaři – Lhotky 1:2
Fischer L. – Kupka P., Koudela M.
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Hokejbalová liga skončila 
pro Božkov a Drabaře


