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Soutěžní klání základních škol, 
které se koná každoročně ve 
sportovním areálu u třetí ZŠ v 
Čechových sadech, zná svého 
letošního vítěze. Stala se jím zá-
kladní škola Sokolovská.

Olympiáda škol 
zná vítěze

Evropský filozofický festival 
právě probíhá - o víkendu se 
můžete těšit například na Era-
zima Koháka a v doprovodném 
programu na Druhou trávu s 
Robertem Křesťanem a Katkou 
García.

Filozofický 
festival probíhá

Více na straně 8

Pozvánka na jednání Zastupitelstva 
města

úterý 26. června 
2012

v 15 hodin

koncertní sál Jupiter 
clubu Velké Meziříčí

Program jednání na str. 4

ZAHRADNICTVÍ, Vídeň 91

Otevřeno st, čt 8-12, 13-17, pá 8-12, 13-18
www.zahradnictvivm.cz, tel.: 790 204 813

Nově: Pokryvné a botanické 
růže. Bylinky,  denivky, 

okrasné trávy, skalničky. 
Zakrslé jehličnany. 
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Město Velké Meziříčí vyhlašuje soutěž  

ROZKVETLÉ MĚSTO

Filozofický festival zahájil Jan Sokol

Martina Strnadová

Nové jízdní řády v prodeji
Byla provedena změna jízdních řádů, 

platná od 10. 6. 2012. 
Jsou v prodeji v Turistickém

 a informačním centru Velké Meziříčí.  

Kategorie: 

▶  květinová výzdoba oken, balkonů a lodžií

▶  květinová výzdoba předzahrádky, která je
 viditelná z ulice

Pro vítěze jsou připraveny dárky. 
Více na straně 7

Historicky první českoslo-
venská dálnice D1 projde v 
budoucnu modernizací. Hned 
v první fázi, která začne ještě 
letos, se oprava dotkne i tří úse-
ků na Vysočině, což jsou Větrný 
Jeníkov – Jihlava, Lhotka – Vel-
ká Bíteš a Velká Bíteš – Devět 
křížů. Hotovy by měly být do 
podzimu 2013.

„Běží výběrové řízení na doda-
vatele a zahájení prací předpo-
kládáme v září letošního roku,“ 
upřesnila Nina Ledvinová, tisko-
vá mluvčí Ředitelství silnic a dál-
nic (ŘSD) ČR. 
Vše se ovšem bude odvíjet od 
průběhu výběrového řízení, ne-
boť případná odvolání by mohla 
začátek prací oddálit a plánovaný 
harmonogram narušit. „Každo-
pádně přípravné práce chceme 
v letošním roce zahájit,“ dodala 
Ledvinová.
Modernizace celé D1 by měla 
skončit v roce 2018 a bude stát 
cca 27 miliard korun. Pro letošek 

má ŘSD přiděleno 1,5 miliardy. 
Z toho jen asi devítikilometrový 
úsek od Lhotky po Velkou Bíteš 
by měl vyjít na 967.222.000 Kč 
a další šestikilometrový od Vel-
ké Bíteše po Devět křížů pak na 
637.235.000 Kč – obojí bez DPH 
a rezervy. 
Modernizace bude spočívat v 
rozšíření dálnice o tři čtvrtě met-
ru na každé straně. 
Navíc dojde ke kompletní opravě 
vozovek, k úpravě odbočovacích 
pruhů i přejezdů středního děli-
cího pásu. 
V daných úsecích projdou opra-
vou i dálniční mosty a nadjezdy, 
kanalizace, systém tísňového vo-
lání. Výměny se dočkají svodidla 
a kabelová vedení ve středním 
dělicím pásu. 
Řidiči, kteří nejvytíženější, ale 
také nejzdevastovanější část dál-
nice mezi Prahou a Brnem pravi-
delně využívají, se budou muset 
obrnit trpělivostí. Objízdné trasy 
žádné určené nejsou. 

Modernizace D1 kolem 
Velké Bíteše začne letos

„Zastavovali“ řeku Oslavu
Praktická ukázka systému 
protipovodňového hrazení 
proběhla ve čtvrtek 14. června 
na řece Oslavě v Nesměři. 
V prostoru kolem mostu u 
lihovaru zástupci firmy, jež v 
Česku i na Slovensku nabízí 
vodní hráze – tzv. water-gate –, 
Velkomeziříčským za spolu-
práce hasičů předvedli, jak 
originálně, jednoduše a přitom 
efektivně lze „zastavit“ řeku či 
usměrnit její tok. 

Velké Meziříčí se s hrozbami vět-
ších či menších povodní potýká v 
podstatě rok co rok. V současné 
době se připravuje na výstavbu 
protipovodňových opatření, kte-
rá by měla začít již letos. Tato 
problematika je tedy ve vedení 
města aktuální. Velkomeziříčští 
navíc potřebují vyřešit ochranu 
zadního traktu nemovitostí na 
Hornoměstské ulici před povod-

ní od řeky Balinky. Tam projekt 
protipovodňových opatření ne-
počítá ani s pevnými zídkami, 
ani s mobilním hrazením. Město 
bude tuto lokalitu řešit na vlast-
ní náklady a zvažuje nyní i koupi 
právě prezentovaného hrazení 
water-gate. 

„Čekáme na cenovou nabídku od 
firmy,“ potvrdil starosta Radovan 
Necid a dodal, že město už před-
tím zadalo za padesát tisíc vy-
pracování projektové dokumen-
tace variant řešení ochrany této 
lokality – mobilního hrazení u 
zahrad, jehož pořízení odhadem 
může vyjít až na deset milionů 

korun. Cena desetimetrového 
kusu water-gate o výšce jeden a 
půl metru oproti tomu vychází 
na asi 180 tisíc korun.

Voda zadržuje vodu
Vodní hráz water-gate tuto pro-
blematiku řeší na principu, kdy 
voda zadržuje vodu. Dokáže tak 
ve velmi krátké době nahradit 
tisíce pytlů s pískem. Bariéra je 
vyrobená z odolného materiálu, 
je srolovaná do malého balíčku, 
který lze rozvinout kdekoliv po-
dle potřeby. 
Její konstrukce je řešena tak, že 
když voda začne vnikat dovnitř 
hráze, sama ji automaticky vztyčí 
a stabilizuje svou vlastní vahou 
na místě, a to i v nerovném te-
rénu. K instalaci není nutná těž-
ká technika, vše provede i jedna 
osoba během několika minut. 
Hráze je možné vzájemně spojo-
vat a kombinovat.  Pokr. str. 4

Předvedli 
Velkomeziříčským, jak 
originálně a efektivně 
„zastavit“ řeku či její 

tok pomocí vodní hráze 
nazvané water-gate.

Hrazení water-gate sice nezastavilo Oslavu zcela, nicméně prezentace ukázala 
jednoduchost jeho instalace i efektivnost tohoto protipovodňového systému. 
Foto: Martina Strnadová

Registr vozidel bude  
mimo provoz
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 od 2. do 4. 7. 
2012 mimo provoz.
Podle informace Ministerstva 
dopravy ČR bude provoz stáva-
jícího registru vozidel celostátně 
ukončen v pátek 29. června 2012 
v 15 hodin, provoz nového cen-
trálního registru vozidel by měl 
být podle aktuálně předaných 
informací spuštěn pro celou Čes-
kou republiku v pondělí 9. čer-
vence 2012 v 8 hodin. 
„V tomto období nebude tedy 
možno z technických důvodů 
provádět jakékoliv změny v re-
gistru vozidel,“ upozorňuje Jiří 
Pospíchal, vedoucí odboru do-
pravy a silničního hospodářství 
Městského úřadu Velké Meziříčí. 
Podle jeho slov bude pracoviště 
registru řidičů v tomto období v 
běžném provozu bez technických 
omezení. Připr.: Iva Horká

Filozof a publicista J. Sokol byl prvním přednášejícím 
letošního festivalu. Foto: Martina Strnadová

Filozofie opět vkročila do ulic 
Velkého Meziříčí. V pondělí 18. 
června byl v kinosále pořádají-
cího Jupiter clubu zahájen šestý 
ročník Evropského festivalu filo-
zofie (EFF). Potrvá až do neděle 
24. června a lidé se mohou těšit 
na zajímavé přednášky a diskuze 
na téma Etika a morálka, jakou 
byla třeba i ta úvodní. Ta patřila 
Janu Sokolovi.
Slavnostní zahájení připadlo na 
šestnáctou hodinu odpolední, 
kdy moderátorka akce Iva Horká 
uvedla video, jež provedlo hosty 
předchozími ročníky festivalu. 
Po něm vkročily na pódium člen-
ky divadelního uskupení studen-
tů A.I.D.S. se svým hudebně-dra-
matickým pásmem z výňatků 
díla Jakuba Demla. 
Úvodního slova se ujal ředitel 
festivalu Milan Dufek a po něm 
následovali hosté, za generálního 
partnera EFF město Velké Meziříčí 
jím byl starosta Radovan Necid, za 
Kraj Vysočina náměstek hejtmana 
Vladimír Novotný, za odborného 
garanta FÚ AV ČR Jiří Beneš a za 
FF MU Brno její děkan Josef Krob.

Martina Strnadová
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Starostové jednali o poplatcích i odpadech
Problém s dlouhodobými 
dlužníky, výše nájemného v 
městských bytech, poplatky 
za likvidaci odpadu, stavba spa-
lovny anebo rozpočtové určení 
daní. To byla hlavní témata 
setkání starostů měst Žďárska 
ve Velkém Meziříčí.

Starostové Bystřice nad Pernštej-
nem Karel Pačiska, Velké Bíteše 
Milan Vlček a starostka Žďáru 
nad Sázavou Dagmar Zvěřinová 
přijeli do Velkého Meziříčí na 
pozvání tamního starosty Rado-
vana Necida, aby diskutovali o 
svých zkušenostech s aktuálními 
problémy, které města řeší.
„Každý z nás se potýká s dluž-
níky, kteří dlouhodobě neplatí 
například za svoz odpadů, či 
nájemné v městských bytech a 

nebytových prostorách. Český 
právní řád paradoxně na jednu 
stranu dává obrovský prostor 
nejrůznějším obskurním exeku-
torským praktikám, které právem 
plní stránky novin, na druhou 
stranu městům a obcím svazuje 
ruce při pokusech o normální 
vypořádání s neplatiči. Velmi 
cenná pro nás byla například 
zkušenost z Bystřice, kde si tamní 
radnice velmi hlídá, aby dlouho-
dobým dlužníkům například ne-
poskytovala příspěvky při vítání 
občánků, nebyla příliš vstřícná 
při přidělování městských bytů a 
podobně. To ovšem předpokládá 
pečlivě vedený registr dlužníků,“ 
řekl Radovan Necid. Města také 
dostala možnost stoprocentně 
zvýšit poplatky za svoz a likvidaci 
odpadů. Dosud byl strop pět set 

korun na obyvatele, nová legis-
lativa umožňuje tento poplatek 
zvýšit až na tisíc korun. Reaguje 
tak na zvyšující se ceny za sklád-
kování a další likvidaci. Napří-
klad ve Velkém Meziříčí dnes ob-
čané platí pět set korun, skutečná 
cena ale vychází na 850 korun. 
„Nejsem příznivec zvyšování 
jakýchkoliv daní a poplatků, 
uznávám ovšem argumenty, že 
likvidace odpadů není daň ani 
poplatek, ale úhrada za službu. 
Starostové se shodují na tom, 
že je třeba tuto úhradu přiblížit 
skutečné ceně. Osobně se domní-
vám, že jde o realistické řešení, 
na rozdíl od zvýšení třeba daně 
z nemovitosti. To jsem odmítnul 
ihned,“ popsal debatu starosta 
Necid. S tím souvisí i plánovaná 
výstavba centrální spalovny od-

padů s výrobou tepla v Jihlavě. 
Starostové se shodli, že centrální 
spalovna pro Vysočinu je nutnost 
a jediná cesta do budoucna, pro-
tože není dále možné likvidovat 
přírodu skládkováním. Navíc 
skládky na Žďársku přestávají 
objemu domovního odpadu jed-
noduše stačit. „Čistá likvidace a 
využití odpadu k výrobě tepla je 
propracovanou technologií, která 
má budoucnost,“ shrnul Rado-
van Necid. Vládní návrh zákona 
na zvýšení daňových příjmů pro 
obce a menší města považují sta-
rostové ze Žďárska za přijatelný 
kompromis. „Všichni cítíme, že 
rozdíl mezi příjmy obcí a velkých 
měst v přepočtu na obyvatele byl 
dosud skutečně diskriminující 
pro venkov. Proto jsme změnu 
přivítali,“ uzavřel Necid. -ran-

Stromy popadané v korytě 
Balinky a soukromé skládky 
stavebního materiálu a dřeva u 
obou řek jsou možným zdrojem 
ohrožení při letní bleskové i 
jarní povodni z tání. Zaznělo to 
na zasedání povodňové komise 
ve Velkém Meziříčí. 

Povodňová komise je krizový or-
gán, který řídí záchranné práce 
při povodni. Zasedají v ní nejen 
zástupci města a integrovaného 
zásahového systému, ale také 
zástupci Povodí Moravy a další 
odborníci.

 „Podle aktuálních informací tvo-
ří vývraty na Balince poměrně 
významnou překážku, což se na-
příklad ukázalo při jarním tání. 
Led se totiž o stromy zachytil a 
řeka začala stoupat v místě, kde 
je automatické výstražné měře-
ní. Dostali jsme tedy informaci 
o hrozícím nebezpečí, ačkoliv šlo 
o lokální problém. Může se tedy 
snadno stát, že stromy v kory-
tě řeky odplavou k nejbližšímu 
mostu a vytvoří tak překážku, 
která způsobí rozlití vody do 
Balin, nebo do města,“ popsal 
informace z jednání komise Ra-

dovan Necid. Povodí Moravy 
dnes pracuje na vyčištění koryta 
Oslavy v Mostištích, na Balince 
bude pracovat také. Zde je situace 
vždy komplikovaná kvůli jednání 
s vlastníky pozemků a některými 
organizacemi. 
„Musí najít kompromis mezi 
bezpečím a přáním dalších 
účastníků řízení,“ řekl starosta 
a dodal, „nebezpečí představují 
i nejrůznější soukromé skládky 
dřeva, krmiva pro dobytek či sta-
vebního materiálu, které se stále 
v těsné blízkosti řek objevují. To 
také představuje možnou ucpáv-

ku koryta a rozlití řek při zvýše-
ném průtoku.“
Povodňová komise se rovněž 
zabývala aktuální situací na 
vodním díle Mostiště. Po rekon-
strukci hráze, která zde probíhala 
před šesti lety, je nádrž velmi dů-
kladně zabezpečená proti mimo-
řádným událostem. 
„Monitoring hráze probíhá au-
tomaticky i osobně, s trvalým 
připojením na centrální dispe-
čink. Jde o zabezpečení, které je 
v České republice standardem a v 
Evropě spíše výjimkou,“ pochva-
loval si starosta. 

Dobrou ochranou před povodní 
je čisté koryto řeky

-ran-

Opravu mostu přečkali
Most Vysočina na D1 je od soboty 16. června plně v provozu. Ote-
vřena byla již i jeho pravá polovina, která v předchozích měsících 
prošla opravou vozovky. Uzavírka tedy skončila o týden dřív, než 
bylo původně avizováno.

„Shodli jsme se na tom, že oprava této části nebyla pro Velké Mezi-
říčí takovou zátěží, jako ta předchozí,“ uvedl místostarosta města Jo-
sef Komínek, což je podle něj možná trochu i tím, že akce probíhala 
v jiných měsících. „Ale hlavně fungovala dobře policie,“ dodal ještě. 
Pokud se totiž něco na 
dálnici přiho- dilo a řidi-
či začali sjíždět do města, 
policie zarea- govala a 
nekompromis- ně zavřela 
sjezd. „Je po- třeba po-
chválit policii, že nám vyšla vstříc,“ podotkl k tomu starosta Radovan 
Necid. 
Rekonstrukce levé poloviny mostu probíhala již vloni na podzim 
a město se během ní potýkalo s častými dopravními komplikacemi 
kvůli vozidlům sjíždějícím z dálnice, jejichž řidiči se chtěli vyhnout 
zdržení na mostě.

Josef Komínek: „Shodli jsme 
se na tom, že oprava této 

části nebyla pro Velké Meziříčí 
takovou zátěží.“

Martina Strnadová

Cyklisté bojují proti drogám

Velkým Meziříčím opět projel 
Cyklo-běh za Českou republiku 
bez drog, který je letos již desá-
tým v pořadí. Někteří ze skupiny 
cyklistů se v našem městě zasta-
vili poněkolikáté. Tentokrát je 
přijal na radnici místostarosta 
města Josef Komínek (snímek 
vlevo dole) v pátek 15. června. 
Dohodli se na bližší spolupráci. 
Zájmem všech je, aby děti ve Vel-
kém Meziříčí měli o drogovém 
nebezpečí co nejvíce informací. 
Podrobnosti přineseme v příštím 
čísle našeho týdeníku.
Text a 2x foto: Martina Strnadová

Univerzita třetího věku pokračuje
Univerzita třetího věku Vysoké školy polytech-
nické Jihlava ve spolupráci s Krajem Vysočina 
úspěšně pokračuje ve Velkém Meziříčí druhým 
ročníkem. Senioři navštěvující přednášky v rám-
ci Univerzity třetího věku v Domově pro seniory 
Velké Meziříčí již vědí, že jejich studium bude 
mít pokračování.

Unikátní projekt vzdělávání seniorů z řad veřej-
nosti, ale především z řad uživatelů domovů pro 
seniory a osob se zdravotním postižením bude 
navazovat druhou řadou na obdobné téma. 
V akademickém roce 2011/2012 připravili pracov-
níci Vysoké školy polytechnické Jihlava a odboru 
sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
studijní program „Zdravý životní styl I.“ Vzhle-
dem k tomu, že studenti byli s výukou spokojeni 
a o dané studium byl velký zájem, rozhodli se 
organizátoři připravit pro seniory navazující 
studijní program. Obsahově bude navazovat na 
předchozí cyklus, ve kterém se studenti budou i 

nadále seznamovat s principy zdravého životního 
stylu v seniorském věku. Tento kurz bude určen 
nejen pro stávajících cca 70 studentů, ale bude ote-
vřen i dalším novým zájemcům z oblasti Velkého 
Meziříčí a okolí. Studijním dnem zůstává i nadále 
čtvrtek a zájemci získají bližší informace a přihláš-
ky ke studiu na webových stránkách Vysoké školy 
polytechnické Jihlava, Kraje Vysočina i Domova 
pro seniory Velké Meziříčí.  Termín pro odevzdání 
přihlášek je 16. 7. 2012 na adrese uvedené na při-
hlášce. Zájemcům o studium můžeme nabídnout 
studijní témata: Divy naší planety, Život po životě, 
Rizika domácího násilí pro seniory, Automasáže, 
Dvanáctero příčin odlišnosti názorů a stanovisek, 
Potřeby člověka se zaměřením na spánek a bolest, 
Alternativní léčba, Civilizační choroby a dlouhá 
řada dalších neméně zajímavých témat, která před-
nesou osvědčení lektoři, s bohatými zkušenostmi a 
vědomostmi v dané oblasti. 
Všichni zájemci jsou srdečně zváni.
Petra Gruberová, Domov pro seniory Velké Meziříčí

Dne 13. 6.  se do budovy spo-
lečnosti na Karlově vloupal ne-
známý pachatel. Rozbil výplň 
okna v z jedné místnosti odcizil 
několik bouracích kladiv. Škoda 
je vyčíslena na nejméně 101.000 
Kč. Krádež z 12. 6.  kabelky i s 
finanční hotovostí, platební kar-
tou a doklady prošetřují velkobí-
tešští policisté. Dvacetiletá žena 
odložila svoji kabelku na židli u 
prodejního pultu v provozovně 
na Masarykově náměstí ve Velké 
Bíteši. Způsobená škoda převyšu-
je 16.000 korun. 

Ukradli bourací 
kladiva i kabelku

Vloupal se do 
kanceláře firmy

Vjel do protisměru 
jinému vozu

Policisté z Velkého Meziříčí pát-
rají po neznámém pachateli, kte-
rý se v průběhu noci z 8. na 9. 6. 
vloupal do objektu firmy sídlící 
na Karlově ve Velkém Meziříčí. 
Po vypáčení okna se pachatel do-
stal do kanceláře a po poškození 
několika zámků u dveří následně 
vnikl i do dalších prostor. V jed-
né kanceláři nalezl finanční hoto-
vost, kterou si přivlastnil. Ostatní 
místnosti jen prohledal, ale nic z 
nich neodcizil. Způsobená škoda 
dosahuje výše téměř 30.000 ko-
run.

V úterý 12. 6. na silnici mezi Vel-
kým Meziříčím a Martinicemi 
devatenáctiletý řidič vozu Škoda 
Favorit zřejmě při své jízdě ne-
přizpůsobil její rychlost. Při prů-
jezdu prudkou pravotočivou za-
táčkou přejel do protisměru, kde 
spatřil další auto. Jeho řidič, aby 
zabránil střetu, strhl řízení mimo 
komunikaci. Při tomto manév-
ru narazil do dopravní značky a 
směrového sloupku. Na vozidle 
a značení vznikla škoda 15.000 
korun. Ke zranění osob nedošlo.

-PČR--PČR--PČR-

Starostové Žďárska se sešli ve Velkém Meziříčí. Na 
snímku (zleva) - starosta Velké Bíteše Milan Vlček 
a starosta Bystřice nad Pernštejnem Karel Pačiska. 
Foto: Martina Strnadová
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Letošní olympiádu základních 
škol, která se koná každoročně, 
pořádala Základní škola Soko-
lovská. A stala se i vítězkou.

Její ředitel Petr Hladík byl také 
tím, kdo celé klání v areálu u třetí 
základní školy v Čechových sa-
dech zahájil. Přivítat žáky a pod-
pořit je ve sportovní aktivitě přišli 
i zástupci našeho města, starosta 
Radovan Necid, místostarosta 
Josef Komínek či vedoucí odbo-

ru školství a kultury Pavel Stup-
ka a další pozvaní hosté, včetně 
ředitelů dvou zbývajících ZŠ 
– Dagmar Suché a Petra Blažka. 
Olympiáda pak byla zahájena za-
žehnutím olympijského ohně.
Na stupně vítězů si stoupli soutě-
žící z pořádající školy, tedy ze ZŠ 
Sokolovská. Druzí byli zástupci 
ZŠ Školní a třetí pak ZŠ Oslavic-
ká. 
Děti musely zvládat nejrůznější 
disciplíny – hod na cíl, lyžování,

Olympiádu vyhrála Sokolovská

Krajské kolo dopravní soutěže 
mladých cyklistů proběhlo 
7. června na zdejším novém 
dopravním hřišti. 

Do Velkého Meziříčí se sjelo šest-
náct týmů dvou věkových kate-
gorií ze základních škol Kraje Vy-
sočina. V první kategorii vítězství 
vybojovala ZŠ a MŠ Osová Bítýš-
ka, za nimi následovala ZŠ Světlá 
nad Sázavou a třetí skončila ZŠ 
Třebíč.Druhou kategorii starších 
dětí ovládli žáci ZŠ a MŠ Štoky, 
stříbro brali opět zástupci ZŠ a 
MŠ Osová Bítýška a na třetí příč-
ce se umístila ZŠ a MŠ Radostín 
nad Oslavou. Tak jako v oblast-
ním i v krajském kole soutěže, již 
vyhlašuje Ministerstvo dopravy 
ČR pro cyklisty od 10 do 15 let 
ze základních škol a víceletých 

gymnázií, účastníci psali test z 
teoretických znalostí pravidel 
silničního provozu, poté zvládali 
zásady první pomoci a nakonec 
vyrazili na „silnici“. Tam před-
vedli, jak umí uplatnit dopravní 
pravidla v praxi, a také jak jsou 
na kole zruční.
Hlavní pořadatel – Kraj Vysoči-
na   – věnoval do soutěže vítězům 
obou kategorií finanční odměny 
pro jejich školy. Zlatí si tak od-
vezli 25 tisíc, stříbrní 15 tisíc a 
bronzoví 10 tisíc korun. 
„Není určeno, na co bude tento 
finanční bonus školou použit,“ 
doplnil Libor Joukl, náměstek 
hejtmana Kraje Vysočina pro 
oblast dopravy. Celostátní finále 
bude od 19. do 21. června v Cho-
mutově a Kadani.

Martina Strnadová

Opět uspěli Osovskobítýšští

Krajská soutěž pro cyklisty se konala na dopravním 
hřišti v Čechových sadech. Foto: Martina Strnadová

Jednou z disciplín na školní olympiádě byl také hod 
na cíl. Posloužily koše na discgolf. Foto: Iva Horká

Venku prší, ale v prostorách malé 
scény Jupiter clubu vládne přímo 
slunečná atmosféra. Rozpusti-
lá postava skřítka Puka provází 
diváky světem Shakespearových 
her: nejdříve sledujeme rozmluvu 
chůvy s nedočkavou Julií toužící 
po svém Romeovi, pak vidíme, 
jak se Petruccio pokouší zkrotit 
svou temperamentní ženu Kate-
řinu, vzápětí jsme svědky záletů 
směšného Falstaffa a nakonec 
pozorujeme athénské řemeslníky 
při nácviku „srdcervoucího“ di-
vadelního opusu o lásce Pyrama 
a Thisby. Mladí herci se překoná-
vají ve svých výkonech a v publi-
ku se ozývají čím dál větší salvy 
smíchu. Shakespearův blankvers 
splývá z jeviště naprosto život-
ně, přirozeně, humor čtyři sta 
let starých her je svěží, aktuální. 
Je patrné, že vedoucí dramatic-

kého kroužku při DDM Libuše 
Mílková své svěřence po letech 
spolupráce dobře zná a její režie 
vytěžila z této znalosti maximum. 

Obsazení jednotlivých rolí je 
mladým divadelním nadšencům 
opravdu šito na tělo a pohybová 
i řečová průprava umožnila her-
cům odvést vskutku profesio-

nální výkony. Ráda bych zmínila 
skvostné figury Falstaffa a Klub-
ka v podání Ondry Brejšky, práci 
odvedenou Tomášem Mrazíkem, 
Tomášem Kotačkou, Káťou Kar-
mazínovou nebo Ivetou Poláš-
kovou, ale musím konstatovat, 
že jim znamenitě sekundovali i 
další členové divadelního krouž-
ku: Tereza Nováková, Petr Jan, 
Adéla Štindlová i benjamínek Jan 
Moravec. Premiéra představení 
Shakespeare, Shakespeare, která 
se konala 9. 6., přinesla divákům 
neobyčejně pěkně strávený čas a 
radost z šikovnosti mladých pro-
tagonistů. A dovolím si připojit 
jednu ryze osobní glosu: pro mě 
jako učitelku je velmi příjemné 
vidět své studenty i jinak než „se-
šněrované“ ve školních lavicích, 
nechat se pro tentokrát vést jimi.

Dagmar Handová

Což takhle dát si Shakespeara

Krajský odbor školství, mládeže a sportu už eviduje více než 120 
žádostí o přezkum výsledků státních maturit. Nejčastěji mají stu-
denti výhrady k hodnocení slohových prací z českého jazyka. 

V minulých letech maturanti institutu přezkumu využívali na Vyso-
čině 3x míň. Je pravděpodobné, že počet žádostí v dalších dnech ještě 
naroste. Všechny budou k dalšímu posouzení předány Centru pro pří-
pravu maturit, kde nechají nezávislými hodnotiteli rozporované práce 
vyhodnotit a pošlou zpět na krajský odbor školství protokol z přezku-
mu a doporučení dalšího postupu. Pak pracovníci odborů školství KÚ 
výsledek zkoušky změní, nebo potvrdí. „Problém je, že opravenou ani 
původní práci nemají kraje k dispozici a není možné do ní ani nahléd-
nout. Disponuje jí pouze CERMAT. Nemůžeme to tedy ani umožnit 
rozladěným žadatelům. Právě nahlédnutí do hodnocené práce je kro-
mě jiného nejčastějším obsahem žádostí,“ upozorňuje Miroslav Pech, 
vedoucí odboru školství, mládeže a sportu KrÚ Vysočina. Kdy budou 
posudky na krajské odbory školství doručeny zpět z CERMATu, není 
známo. Je doporučeno, aby se dosud neúspěšní studenti ve stanovené 
lhůtě přihlásili na termín pro opravnou podzimní maturitní zkoušku, 
aby o ni v případě negativního výsledku přezkoumání nepřišli.

Jan Nechvátal, KrÚ Kraje Vysočina

I u nás přibývá žádostí o 
přezkum státní maturity

Kraj oceňuje nadané 
studenty již osm let
V pátek 22. 6. 2012 proběhne 
letošní vyhlášení cen Talent Vy-
sočiny a Cena hejtmana Vysoči-
ny. Ocenění, která jsou určena 
pro žáky a studenty dosahující 
v určitém oboru mimořádných 
výsledků a pracující na rozvoji 
svého talentu i nadání, uděluje 
pravidelně už osm let Kraj 
Vysočina. 

Letos odborné poroty vybíraly 
ze 157 nominací v pěti hodnoce-
ných oborech. „Ocenění se vzta-
huje k výsledkům školní i mi-
moškolní, tedy zájmové, činnosti 
během celého školního roku. Má 
podobu finančního daru a po-
dle věku a dosažených výsledků 
je vypláceno jednorázově nebo 
měsíčně,“ upřesnil Jiří Běhounek, 
hejtman Kraje Vysočina. 
Ocenění cílevědomých a talen-
tovaných žáků a studentů a pre-
zentace i podpora jejich práce a 
rozvoje je prioritou krajského 
školství.
Nominace na ceny Kraje Vysoči-
na podává škola, školské zařízení 
či organizace zabývající se vý-
chovou a vzděláním v pěti obo-
rech – humanitním, uměleckém, 
přírodovědném, technickém a 
sportovním. Letos přijímání no-
minací končilo 22. května a sešlo 
se 157 přihlášek.  „Nejpočetněji 

je obsazena kategorie přírodo-
vědný obor – střední školy, kde 
porota rozhodovala mezi 24 
došlými nominacemi. V každé 
hodnocené kategorii se objevují 
jména již oceněných studentů z 
minulých let, což svědčí o jejich 
stálém zájmu o vlastní rozvoj,“ 
uvedla Marie Kružíková, radní 
kraje pro oblast školství s tím, že 
za nominací je třeba hledat nejen 
rozvíjející se talent, ale i podporu 
rodičů, zázemí školy a péči peda-
gogů.
Vítězové oborů a kategorií zís-
kávají ocenění Talent Vysočiny a 
desetiměsíční stipendium ve výši 
až dva tisíce korun. Další komisí 
nominovaní talentovaní žáci zís-
kávají jednorázové stipendium 
ve stejné výši. Mimo to dostanou 
všichni ocenění věcné ceny věno-
vané Krajem Vysočina. 
Žákům oceněným cenou Talent 
Vysočiny může hejtman Kraje 
Vysočina udělit Cenu hejtmana 
Vysočiny za zcela výjimečné vý-
sledky v určitém oboru, tj. jed-
norázové stipendium ve výši pět 
nebo deset tisíc korun. 
Od roku 2003 do roku 2011 bylo 
oceněno 1175 žáků a studentů, 
mezi které vyplatil Kraj Vysočina 
téměř dva miliony korun.

Jan Nechvátal, 
KrÚ Kraje Vysočina

Spolužáci, kteří necvičili, vytvářeli ostatním tu 
správnou sportovní kulisu. Foto: Iva Horká

opičí dráhu, balancování či pod-
lézání. Ani ty obtížnější úkoly jim 
ale nevadily, protože se při nich 
alespoň zahřály. Minulý čtvrtek 
dopoledne, kdy soutěž probíhala, 
totiž panovalo poměrně chladné 
počasí.
Aby nebyla zima ani těm, kteří 
svým spolužákům fandili, pořa-
datelé pro ně připravili také po-
hybovou aktivitu. V atriu třetí zá-

kladní školy byly umístěny malé 
trampolíny, na nichž děti cvičily 
pod vedením instruktorky a za 
doprovodu reprodukované hud-
by. Pokud ani tohle někoho neba-
vilo, zvolil další druh zábavy. Ze-
jména některé chlapce více lákaly 
koše na discgolf, a tak si zkoušeli, 
který z nich bude lepší v hodu 
kotoučem do drátěné nádoby.

Iva Horká

Ve scéně Sen noci svatojánské excelovali nejen Ondřej Brejška (vpravo) s 
Tomášem Kotačkou - v roli Píšťaly - (vlevo), ale i ostatní herci. Foto: Iva Horká
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Rada města projednala...
Jednání Rady města Velké Meziříčí ze 13. 6. 2012

1. Rada města souhlasila:
* dle § 23 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. (školský zá-
kon), s povolením výjimky z nejnižšího počtu žáků 
ve školním roce 2012/2013 pro Základní školu a 
mateřskou školu Velké Meziříčí, Lhotky 42, pří-
spěvkovou organizaci v součásti ZŠ na 22 žáků
* se zvýšením nájmu v tělocvičnách ZŠ VM, Soko-
lovská 470/13 (tělocvična na ulici Komenského a 
na ulici Bezděkov) od 1. 9. 2012 dle návrhu ředitele 
školy

2. Vzala na vědomí:
* informaci ředitele Mgr. P. Hladíka o dopolední 
výuce v délce 6 vyučovacích hodin v pátém ročníku 
v Základní škole Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13
* informaci o problémech s vypouštěním odpad-
ních vod ve školní jídelně na ulici Poštovní
* informace o stavu hřiště u hasičské zbrojnice
* zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření 
města Velké Meziříčí za rok 2011 bez výhrad

3. Rada města schválila:
* odkoupení 250 m vnitrozávodní splaškové kanali-
zace v majetku nkt cables Velké Meziříčí, k. s., v po-
zemcích majitele parc. č. 2236/20 a 2247/1 v areálu 
firmy za kupní cenu 1 Kč
* zvýšit smluvní nájemné o 1 Kč tj. z 48 Kč/m2/mě-
síc na 49 Kč/m2/měsíc v bytech ve vlastnictví města 
na období 1. 7. 2012–30. 6. 2013 (zvýšeno o inflační 
doložku, míra inflace za rok 2011 ve výši 1,9 %)
* rozpočtové opatření: zdroj 20 tis. Kč – § 6409 re-
zerva na projekty; rozdělení: 20 tis. Kč  – § 2212 
projekt na rozšíření parkoviště a úpravu chodníku 
ul. Gen. Jaroše
* rozpočtové opatření: zdroj 370 tis. Kč – § 6409 re-
zerva m. č. Olší; rozdělení: 370 tis. Kč – § 3111 ná-
klady hrazené městem – oprava kuchyně v MŠ Olší
* rozpočtové opatření: zdroj 84 tis. Kč – § 6409 re-
zerva m. č. Mostiště; rozdělení: 84 tis. Kč – § 2321 
poradenská činnost a místní stavební dozor při 
stavbě kanalizace Mostiště (dohoda o pracovní čin-
nosti p. Škop).

 Ing. Radovan Necid, starosta města

Pozvánka na Zastupitelstvo města
Pozvánka na jednání Zastupitelstva města Velké 
Meziříčí, které se uskuteční v úterý 26. června 
2012 v 15 hodin v koncertním sále Jupiter clubu, 
s. r. o., Velké Meziříčí

Program jednání:
1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení
3. Žádost o zrušení předkupního práva pro město – 
parc. č. 2778/2, ul. Bezděkov, VM
4. Návrh na zrušení usnesení ZM čís. 16/2008 pod 
bodem 1f) ze dne 16. 12. 2008
5. Návrh na doplnění usnesení ZM čís. 99/2011 – 
směna pozemků ve Lhotkách
6. Žádost o prodej pozemků v k. ú. Olší nad Oslavou 
pro zemědělské využití
7. Žádost o prodej pruhu o šířce 5 m z pozemku 
parc. č. 233/1, 233/6, 2028/2 a 33/1 v k. ú. Olší nad 
Oslavou
8. Žádost o směnu pozemků parc. č. 5999/189 a 
5999/190 za parc. č. 5974/4 na ul. Mírová, k. ú. VM
9. Žádost o odkoupení pozemku parc. č. 5999/183 
na ul. Mírová, k. ú. VM
10. Žádost o odkoupení stavební parc. č. 3800/79 o 
výměře 1 238 m2 v Hliništích
11. Žádost o odkoupení pozemku parc. č. 3700/17 o 
výměře 422 m2 v Hliništích, k. ú. VM
12. Žádost o odkoupení pozemku parc. č. 3700/18 o 
výměře 393 m2 v Hliništích, k. ú. VM
13. Žádost o odkoupení pozemku parc. č. 3627/101 
o výměře 412 m2 v Hliništích, k. ú. VM
14. Žádost o odkoupení pozemku parc. č. 3627/102 
o výměře 447 m2 v Hliništích, k. ú. VM
15. Návrh „Smlouvy o financování akce realizované 
v rámci PROGRAMU 129 120“ – výstavba protipo-
vodňových opatření
16. Majetkové vypořádání komunikace parc. č. 
5768/31 /1 653 m2 / z ul. Třebíčské na Bezručovu
17. Návrh na prodloužení termínu plnění úkolu z 
usnesení ZM čís. 137/2011
18. Návrh na uznání vlastnického práva k pozemku 
parc. č. 1879/1, ul. Nová, VM
19. Nabídka odkoupení pozemku v lokalitě Františ-
kov – chodníku u areálu nkt cables

20. Návrh na snížení prodejní ceny bytu č. 12 Če-
chova 1595/8, Velké Meziříčí
21. Rozpočtová opatření:
I. Výkupy nemovitostí
II. Příspěvek na provoz pro MŠ VM – vybavení za-
hrad MŠ
III. Příspěvek na provoz pro MŠ VM – vybavení 
nové třídy MŠ
IV. Příspěvek na provoz pro ZŠ Mostiště – dotace 
na vzdělávání
V. Příspěvek na provoz pro ZŠ Lhotky – dotace na 
vzdělávání
VI. Příspěvek na provoz pro ZŠ Sokolovská – opra-
va učebny
VII. Příspěvek pro SVK Žďársko – novostavba vo-
dovodu
VIII. Víceúčelové hřiště v Hrbově
IX. Příspěvek pro SVK Žďársko – přeložka vodovo-
du Hrbov
X. Příspěvek na provoz Městské knihovny – dofi-
nancování povinného podílu k dotaci na web kata-
log + nákup regálů
XI. Dotace pro SDH Mostiště – úhrada části nákla-
dů spojených s hasičským soustředěním mládeže 
SDH v táboře Meziříčko
XII. Dotace pro Spolek rodičů a přátel z DS Březejc 
– oslavy 60. výročí založení DS Březejc
22. Rozpočtová opatření – dotace z min. kultury
23. Rozpočtová opatření III.
I. Úplná aktualizace Územně analytických podkla-
dů ORP Velké Meziříčí
II. Dotace na provoz pro Jupiter club s. r. o. – pro-
nájem zatřešeného pódia na akci Kulturní léto ve 
Velkém Meziříčí
24. Zajištění finančních prostředků v rozpočtu 2013 
na akci Repase oken v budově České spořitelny
25. Závěrečný účet města Velké Meziříčí za rok 2011
26. Rozpočtový výhled na roky 2013–2017
27. Darování majetku (software) ZŠ Sokolovská, 
Velké Meziříčí
28. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových orga-
nizací.
29. Integrovaný plán rozvoje města.

Ing. Radovan Necid, starosta města Velké Meziříčí

Pokračování ze strany 1

A to s modely různých výšek po-
dle terénu. Jsou ekologické a k 
opakovanému použití.
Systém water-gate lze navíc vyu-
žít i mimo povodní – například 
při tvorbě vodních rezervoárů, 
pro zamezení úniku nebezpeč-
ných látek, při regulaci a zame-
zení úniku vody v obydlených 
oblastech či při práci na vodních 
dílech a samotných tocích.
Firma nenabízí jen protipovod-
ňová hrazení water-gate, ale i 
další produkty. 
Například jsou to účinné mobilní 
protipovodňové ochrany z big-
-bagů či protipovodňové zábrany 
doordam, které chrání před vni-
kem vody dveřmi do obytných 
domů.

Martina Strnadová

Minulý týden Velkomeziříčští 
zhlédli názornou ukázku mo-
derního systému protipovod-
ňového hrazení (water-gate) na 
řece Oslavě v Nesměři. Vedení 
města nyní zvažuje jeho koupi, 
neboť potřebuje ochránit před 
velkou vodou asi dvousetme-
trový úsek od Palouků až k 
obloukovému mostu na Tře-
bíčské ulici. V těchto místech 
totiž projekt protipovodňových 
opatření, jehož realizace má být 
zahájena již letos, se zídkami 
ani s mobilním hrazením proti 
vodě nepočítá. 

Lidem, kteří mají v oblasti svoje 
nemovitosti, se to nelíbí. „Nejde 
jen o naše zahrady, při každém 
jarním rozploutí máme vodu až 
ve sklepě,“ říká Stanislav Ham-
mer, jeden z obyvatelů lokality. 
Problém je, že v době přípravy 
projektu protipovodňových opat-
ření se Povodí Moravy s majiteli 
nemovitostí nedohodlo na umís-
tění zídek na jejich pozemcích. 
Jenomže S. Hammer tvrdí, že to 
není zcela přesné. 
„Většina z nás s výstavbou zídek 
na našich zahradách souhlasi-
la, byli jsme ochotni kvůli tomu 
i vykácet stromy,“ vysvětluje a 
dodává, že jen jeden ze sousedů 
byl tehdy proti. Na jeho postoj by 
nyní měli ostatní majitelé nemo-

vitostí při velké vodě „doplácet“. 
S výstavbou zídek až těsně na 
břehové hraně řeky, kde by ne-
zasahovaly na pozemky soukro-
mých vlastníků, zase tehdy ne-
souhlasilo Povodí Moravy kvůli 
ztíženému přístupu ke korytu 
řeky, které je potřeba čas od času 
čistit.
Vedení města se proto rozhod-
lo problém řešit, i když to bude 
muset udělat na náklady města. 
Systém water-gate by v tomto pří-
padě mohl být tou vhodnou vari-
antou, i když někteří o jeho sto-
procentní účinnosti v extrémních 
podmínkách pochybují. Starosta 

Radovan Necid k tomu podotý-
ká, že v tomto případě vskutku 
jde spíš o ochranu zahrad, kdežto 
protipovodňová opatření s dotací 
z ministerstva zemědělství mají 
chránit hlavně hodnoty, majetek, 
ne stromy a ploty.
Výhodou systému water-gate je 
hlavně jeho mnohem nižší cena 
v řádu stovek tisíc korun ve srov-
nání s miliony za mobilní hrazení 
či pevné zídky. 
„Každopádně budeme rádi ale-
spoň za nějakou ochranu proti 
vodě,“ uzavírá Stanislav Hammer 
z Velkého Meziříčí.

Martina Strnadová

Stanislav Hammer se přišel podívat na praktickou 
ukázku vodní hráze, která by mohla ochránit i jeho 
nemovitost u Balinky. Foto: Martina Strnadová

Protipovodňové zídky někde chybí, 
nahradit je může water-gate

„Zastavovali“ řeku Oslavu

Podrobné informace o systému water-gate najdete též na webových stránkách www.bransevode.cz

Vodní hráz se dá snadno srolovat do úhledného 
balíčku. Foto: Martina Strnadová

FACTA PROBANT HOMINES – Skutky 
svědčí o lidech
V letošním květnovém maturitním 
týdnu proběhly na velkomeziříčském 
gymnáziu již 20. maturity z výtvarné 
výchovy. Od roku 1992, kdy se k této 
maturitní zkoušce přihlásili první 
studenti, jí každoročně prošla řada 
absolventů našeho gymnázia. 

A ty lze počítat už nejen v desítkách. 
Rovněž tak maturantů z tohoto oboru 
vstupujících na vysoké školy s nutností 
využití tvůrčích výtvarných schopností 
je již solidní počet. Letos z dvanácti ma-
turantů už máme písemné oznámení 
přijetí jedné absolventky na Fakultu vý-
tvarného umění na VUT, další odchází 

studovat obor zahradní architektury a 
opět máme úspěšně přijatou studentku 
architektury na ČVUT.
(Architektům se v našem regionu daří – 
v loňském roce ji odešli z velkomeziříč-
ského gymnázia studovat dva absolven-
ti, v předloňském rovněž dva a celkově 
jejich počet slibně narůstá.)
Ale neznamená to, že absolventi matu-
ritní zkoušky z výtvarné výchovy jsou 
pouze profesně zaměřeni výtvarníci. Je 
mezi nimi řada budoucích či již nasta-
lých pedagogů, psychologů, filozofů, 
inženýrů, lékařů. 
A z touhy vyjádřit svůj názor na sebe 
ve světě a svět v nás a z možnosti, kte-

rou poskytuje naše gymnázium, rodí se 
každoročně (už téměř tradičně) výstav-
ní prostor v nenapodobitelné patině a 
atmosféře staré půdy gymnázia. Letos 
má téma velmi aktuální Facta probant 
homines. 
Věru, pouze skutky svědčí o lidech. 
O mladé generaci svědčí tato výstava, 
o té starší skutečnost možnosti těchto 
maturit, o lidech vzdělaných a moud-
rých udržení vědomí nutnosti podpory 
tvůrčího potencionálu lidstva. 
A vlastně: o každém z nás svědčí vše, co 
činíme. Přijďte se přesvědčit.

Text a foto: PaedDr. Eva Kočí Valová, 
Gymnázium Velké Meziříčí
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řádky na neděli příspěvky od čtenářů

Rakouští učitelé navštívili lhoteckou školu
V sobotu 19. 5. navštívili naši ZŠ a MŠ ve Lhotkách kolegové z řad 
pedagogů z rakouského Auersthalu. Již několik let při osobních ná-
vštěvách vzájemně konzultujeme rakouský a český školský vzdělávací 
systém a nyní přijali naše pozvání k prohlídce školy. Atmosféra byla 
velice přátelská, kolegové ocenili vysokou estetickou úroveň škol i za-
hrad, příjemně je překvapilo vybavení tříd. Zjistili jsme, že používáme 
některé shodné učební pomůcky a divili se, že učebnice i pracovní se-
šity hradí žákům škola. Moc se jim líbilo, že v mateřské škole mají děti 
čerstvou stravu, která se v jídelně přímo vaří. Jejich ocenění je odmě-
nou pro zaměstnance i děti základní a mateřské školy.

Mgr. Eva Součková, foto: archiv ZŠ a MŠ

V rámci školního projektu Dřevi-
ny a jejich využití navštívili žáci 
s pedagogy Základní školy Lavič-
ky firmu Window Holding, a. s., 
ve Velkém Meziříčí. Děti měly 
možnost podívat se na proces vý-
roby dřevěných oken a dveří od 
kvalitních lepených vícevrstvých 
hranolů ze smrku, borovice nebo 
meranti, což je tropická dřevi-
na původem z Indonésie, až po 
hluboké zapuštění skla a speci-
ální rámové okapnice s těsněním 
bránícím zatékání. Obdivovaly 

moderní provoz a stroje řízené 
počítači.
Takové exkurze přinášejí žá-
kům nová poznání a jsou pro ně 
přínosem do budoucna. Již od 
mladšího školního věku se díky 
nim mohou profesně orientovat.
Poděkování proto patří všem za-
městnancům firmy Window Hol-
ding, a. s., kteří umožnili dětem 
nahlédnout „pod pokličku“ pro-
fesí stolař a truhlář.

Magdalena Rybárová, ředitelka 
ZŠ Lavičky

Poznali práci se dřevem

Výsledky loňského sčítání lidu poukázaly na stále rostoucí tendenci k 
privátnímu, na církvích nezávislému duchovnímu životu. Počet těch, 
kteří se považují za věřící, ale k žádné instituci se nehlásí, výrazně 
vzrostl. Projevuje se v tom příklon k tomu, co je vyjadřováno slovem 
„spiritualita“, tedy duchovní život nevázaný nejen na instituce, ale 
ani na žádné z jednotlivých náboženství. Odhad občasných zájemců 
o tuto spiritualitu (třeba ve formě energetického léčitelství, meditace, 
pobytů v duchovních centrech, práce s kosmickou energií či energií 
reiki, alternativní psychoterapie nebo sebezlepšovacích metod) dosa-
huje až čtvrtiny obyvatelstva. 
Spirituální „alternativci“ jsou sice podstatně větší menšinou než křes-
ťané, ale pořád pouze menšinou. Jaký je tedy většinový vztah k nábo-
ženství v české společnosti? K postoji „bez náboženské víry“ se přihlá-
silo 3,6 mil. lidí a otázku ohledně náboženství ponechalo bez odpovědi 
4,7 mil. respondentů. Religinonista Zdeněk Vojtíšek charakterizoval 
většinový vztah k náboženství v naší zemi výrazem „pragmatický“. Jde 
podle něj o lhostejnost k náboženským záležitostem v situacích, kdy 
„o nic nejde“. Na druhé straně je ovšem přítomno hledisko užitku a 
„fungování“ v situacích jiných, zvláště v náročných situacích rozho-
dování, nemoci nebo setkání se smrtí. Patrně právě díky „pragmatic-
kému“ přístupu k věštbě, léčitelství (kupříkladu k homeopatii), józe, 
rituálům, meditaci, učení o reinkarnaci, horoskopům apod. mohou 
být tyto a další „útržky“ náboženských tradic využívány, aniž by měly 
nálepku „náboženství“ a aniž by jejich uživatelé cítili potřebu hlásit se 
k jejich náboženským kořenům při sčítání lidu. Právě v oblibě těchto 
„útržků“ náboženství, které se běžně ani nechápou jako náboženství, 
je česká společnost výjimečně silná.

Pavel Janošík

Čemu věří Češi II.

bohoslužby
Středa 20. 6.: 7.00 mše sv. – o. Prajka, Lavičky 19.00 mše sv. – o. 
L. Sz. Čtvrtek 21. 6.: 7.00 mše sv. – o. Parajka, 18.00 mše sv. – o. L. 
Sz., Vídeň 19.00 mše sv. – o. Prajka. Pátek 22. 6.: 8.00 mše sv. – o. 
Prajka, 14.00–15.30 příležitost ke svátosti smíření a pokání, 16.30 
mše sv. – o. L. Sz., domov pro seniory 13.00 mše sv. – o. Parajka. 
Sobota 23. 6.: 7.00 mše sv. – o. Prajka, 11.00 – svatba beze mše sv., 
13.00 svatba se mší sv., 18.00 mše sv. – o. Parajka, Mostiště 18.00 
mše sv. – o. L. Sz. Neděle 24. 6.: 7.30 mše sv. – o. Parajka, 9.00 mše 
sv. – o. Prajka, 10.30 mše sv. pro rodiny s dětmi – o. Prajka, 18.00 
mše sv. – o. L. Sz., D. Radslavice 11.00 poutní mše sv. – o. Parajka.
Farní oznámení: Ve čtvrtek po večerní mši sv. bude ekum. teol. ho-
dina. V pátek od 14.00 do 15.30 bude adorace nejsvětější svátosti a 
příležitost ke svátosti smíření a pokání, ve 20.00 bude další večer.
chval. V sobotu v 19.30 bude 3. příprava na svátost manželství, v so-
botu v 18.00 bude v Mostištích mše sv., po ní požehnání obnoveného 
kříže. Děkuji všem, kteří pracovali ve farnosti. Dne 7. 7. 2012 Pavel 
Kuchyňa přijme jáhenské svěcení. Prosíme o modlitbu za kandidáta. 
Zájemce o místo v autobuse prosíme, aby se přihlásili na faře. V ne-
děli proběhne sbírka na arcibiskupský kněžský seminář. Informace o 
katolické charismatické konferenci najdete v nástěnce pod věží.
Bory mše sv.: pátek 22. 6. – Dolní Bory 17.30 adorace, 18.00 mše 
sv. – o. Parajka; neděle 24. 6. – Horní Bory 9.45 mše sv. – o. L. Sz.
Českobratrská církev evangelická: 21. 6.: 14.00 – náboženství pro 
děti, 19.00 – ekum. biblická hodina (katol. fara); 24. 6.: 9.00 – bo-
hoslužby, 17.00 – setkání stř. generace
Husův dům, U Světlé 24, www.velke-mezirici.evangnet.cz
Apoštolská církev: shromáždění každou neděli od 9 hodin v areálu 
bývalých lisoven, Moráňská 134/2, VM. Více na: www.ac-vm.cz, Mgr. 
František Kameník, e-mail: kamenikf@centrum.cz. -pj, ls, kam-

Milý pane Bohuslave Mikulášku,
možná byste si vzpomněl, jak 
jsme se před několika lety náho-
dou potkali na ulici. Vracel jste 
se z práce v Třebíči a dali jsme 
se spolu do řeči. Po pár nezá-
vazných větách jste mě překvapil 
otázkou: „Jak vy to na tom gym-
náziu vedete s dějepisem?“ Ne-
věděla jsem, co říct. Vysvětlil jste 
mi, že Muzeum Vysočiny Třebíč 
už 2× pořádalo Dějepravné sou-
těžení pro žáky 8. a 9. tříd (tedy 
tercii a kvartu gymnázií) a že se k 
netradičnímu klání vždycky sjíž-
dějí studenti z širokého okolí. „To 
se bojíte měřit síly?“ popichoval 
jste mě tenkrát. Musím říct, že to 
byl správný způsob, jak mě vy-
provokovat k činu. Přihlásili jsme 
se tedy hned do následujícího III. 
ročníku (2006) a … vyhráli ho. 
Když jsem Vám radostně sdělo-
vala úžasný výsledek (přímo na 
nádvoří zámku), jen jste se spo-
kojeně culil. No, a tak nám ta Dě-
jeprava už jaksi zůstala. Jezdíme 

do Třebíče pravidelně a rádi. Jen 
nevím, jestli nás tam taky rádi 
vidí. V následujících letech jsme 
totiž 4× odvezli 1. místo a 2× 
„pouze“ druhé.
Letos 4. června 2012 se uskuteč-
nil již IX. ročník s názvem Země 
bohů a lidí. Studenti dokazovali 
své vědomosti, zdatnost, po-

hotovost, zručnost, schopnost 
improvizace,… na látce vztahu-
jící se ke starověkému Řecku. A 
věřte, že dohonit maratonského 
běžce, držet s ním krok a ještě 
mu odpovídat na všetečné otáz-
ky není úplně snadné. Stejně 
jako vést učenou disputaci se 
samotným Sokratem či vysvětlit, 

jak to ten Archimédes s pomo-
cí zrcadel vlastně zapaloval ony 
nepřátelské lodě. Naši zástupci: 
Potomci Řeků (terciáni – Eliška 
Brázdilová, Eduard Heřmánek, 
Radim Liška, Petra Macková, 
Jan Moravec, Vít Řezáč) a Bož-
ské zmije (kvartáni – Magdalena 
Horká, Jiljí Horký, Michal Kříž, 
Anna Melounová, Tereza Roso-
vá, Adam Šilpoch) se do všech 
22 úkolů bez otálení pustili. Po 
třech hodinách snažení byl vý-
sledek zpečetěn. Terciáni obsa-
dili 1. místo s 203 body, kvartáni 
2. místo se 189 body! Mám ne-
skutečnou radost a jsem na naše 
děcka pyšná, Třebíč, Náměšť, 
Jemnici a další jsme nechali za 
sebou.
Zase vzpomínám na Váš počáteč-
ní impulz, zase myslím na to, jak 
ráda bych Vám zvěstovala tuhle 
novinu a zároveň poděkovala. I 
tohle letošní vítězství je tak tro-
chu pro Vás.

S úctou Barbora Štindlová

Gymnazisté uspěli v dějepravném soutěžení

Osmý sněm Českého svazu 
ochránců přírody se uskutečnil v 
březnu 2012 v Ústí nad Labem. Na 
sněmu byla zvolena nová ústřední 
rada ČSOP. Předsedou se stal Li-
bor Ambrozek, místopředsedou 
pak Karel Kříž. Sněm podporuje 
vyhlášení chráněné krajinné ob-
lasti Brdy. Požaduje úplný zákaz 
výstavby příčných překážek na 
Labi, vyzývá ministerstvo život-
ního prostředí, aby nepovolilo 
průzkum ložisek břidlicového 
plynu a dalších nekonvenčních 

ložisek fosilních paliv na celém 
území ČR. Připojuje se k celosvě-
tové kampani na ochranu životní-
ho prostředí. Odmítá jakoukoliv 
výstavbu nových dolů v oblasti 
Frenštátu. Doporučuje zabývat se 
ochranou zemědělského půdního 
fondu hlavně bojem proti dalšímu 
vyjímání zemědělské půdy.
Bohužel, dochází k trvalému 
úbytku členů ČSOP. To je nezbyt-
né zlepšit. 

PhDr. Arne Němec, předseda ZO 
ČSOP Velké Meziříčí

Ochránci přírody jednali

Dne 6. 6. 2012 ve 14 hodin pro-
běhla v Jupiter clubu Velké Me-
ziříčí akce Přátelské setkání se-
niorů.
Účastnilo se kolem 300 klien-
tů z Pečovatelských služeb a 
Domovů pro seniory z okresu 
Žďár nad Sázavou. Pro seniory 
byl připraven bohatý program, 
který moderoval Jirka Doležal. 
Přivítání patřilo panu starostovi 
z Velkého Meziříčí, Bystřice nad 
Pernštejnem a z Nového Města 
na Moravě. Dále pak panu mís-
tostarostovi z Velkého Meziříčí, 
ze Žďáru nad Sázavou, z Nového 
Města na Moravě, Bystřice nad 
Pernštejnem a ředitelce Sociál-
ních služeb města Velké Mezi-
říčí. V programu vystupovaly 
děti z domu dětí a mládeže, dále 
herci z divadla Ikaros, a k posle-
chu a tanci hrála kapela Veselá 
sedma.
Obsluhu zajišťovali studenti ze 
střední školy řemesel a služeb. 
Tímto bych moc ráda vyjádři-

la poděkování celému vedení 
střední školy řemesel a služeb, a 
také studentům za jejich každo-
roční pomoc. Poděkování putuje 
i do Domova pro seniory Velké 
Meziříčí paní ředitelce a všem, 
kteří nám pomáhali zajistit po-
žadavky nezbytné pro správný 
průběh akce. Také velmi děkuji 
našemu zřizovateli Městu Velké 

Meziříčí za podporu při zkvalit-
ňování sociálních služeb našim 
uživatelům.
Akce se vydařila, senioři odjíž-
děli z Velkého Meziříčí velmi 
spokojeni.
Moc děkujeme!
Jana Jurková, ředitelka Sociálních 
služeb města Velké Meziříčí,

foto archiv SS města VM

Senioři se setkali v Jupiter clubu
Děti 2. B ze základní školy na 
Oslavické prožily poslední květ-
nové odpoledne se svými rodiči 
v zámeckém parku. Tentokrát 
rodiče zaujali pozici rozhodčích 
na jednotlivých stanovištích a 
udělovali body. Děti startovaly 
ve dvojicích a kromě proběhnutí 
tratě je čekalo 6 úkolů. Prokáza-
ly znalosti při poznávání rostlin, 
zvířat, dopravních značek, důleži-

tých telefonních čísel, měst a řek. 
Uměly na výbornou. Měli jsme 
i milou návštěvu. Spolu s dětmi 
si stanoviště prošel místostarosta 
města Josef Komínek. Nejrychlejší 
čas měla dvojice děvčat. Diplomy, 
pochvalné listy, sladkosti a malé 
odměny rozdávaly pohádkové 
postavičky.  Byla to děvčata ze šes-
té třídy, která přišla paní učitelce 
pomoci a zadováděla si s malý-

mi neposedy. Náš program pak 
pokračoval na hřišti, kde se děti 
opravdu vydováděly. Tatínkové si 
vzali kopačák a malé fotbalisty. A 
ti ostatní? Zažili spoustu legrace s 
Křemílkem a Vochomůrkou, kte-
ří měli v rukou „neposedný míč“. 
Děkujeme všem, kteří s námi pro-
žili prima odpoledne.

Mgr. Libuše Blahová, třídní 
učitelka, foto: archiv ZŠ

Soutěžili s Křemílkem a Vochomůrkou
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30. 6. 2012 
výletiště Lhotky

v 15 hodin
Předprodej:

 Smíšené zboží Lhotky, 
Nápoje Homola V. Meziříčí.
Vstupné: předprodej 80 Kč 

na místě 100 Kč. 
Mediálním partnerem akce 

týdeník Velkomeziříčsko.

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.

přijme

stRoJníka 
s platnÝM pRůkaZeM 
na kolová, případně 

pásová Rypadla

nástup dle dohody. 
tel.: 566 523 751

Společnost EnviTec Biogas CE s. r. o. ve Velkém Meziříčí 
je dceřinou společností EnviTec Biogas AG zabývající se reali-
zací bioplynových stanic – včetně plánování, výstavby a jejich 
uvedení do provozu. 
Vzhledem k dalšímu rozšíření naší činnosti hledáme:

stavbyvedoucí
Náplň práce: 
•	 Odpovědnost	za	realizaci	projektu
•	 Koordinace	výstavby	na	staveništi
•	 Kontakt	s	investorem,	subdodavateli	a	mateřskou	společ-	
 ností Envitec Biogas AG v Německu
•	 Kontrola	kvality	a	kvantity	dodávek	subdodavatelů
•	 Kontrola	a	zodpovědnost	za	plnění	termínů	výstavby	dle		
 harmonogramu
•	 Zodpovědnost	za	průběh	výstavby	dle	SOD	s	investorem
•	 Administrativní	činnost	související	s	výstavbou

Požadavky: 
•	 VŠ	stavební
•	 Minimálně	3	roky	praxe	v	oboru
•	 Uživatelská	znalost	práce	s	PC	(MS-Office,	Outlook)
•	 Znalost	NJ	nebo	AJ	nutnou	podmínkou
•	 Flexibilita,	samostatnost
•	 Ochota	dále	se	vzdělávat	v	oboru	činnosti,	ochota	cestovat
•	 Řidičský	průkaz	skupiny	B	(aktivní	řidič)

Pracovní pozice s místem výkonu práce na stavbách v ČR a SR.
Nástup srpen/září 2012.

EnviTec Biogas Central Europe s. r. o.
Průmyslová 2051
594 01 Velké Meziříčí

Nabízíme pracovní příležitost v mladé, dynamické a rychle se 
rozvíjející společnosti, dobré pracovní prostředí a podmínky. 
V případě zájmu o nabízenou pozici zašlete, prosím, svůj 
životopis na e-mail: m.chaloupkova@envitec-biogas.com

Mluvit se bude o připravované výstavbě 
supermarketu lidl, mostu přes řeku ba-

linku, úpravě prostoru před branou 
i o osudu 'katovny'. 

do 2. 7. lze podávat připomínky k řízení 
o prodloužení platnosti územního 

rozhodnutí.
setkání proběhne ve středu 27. 6. v 16 

hodin v prostorách střediska Chaloupky, 
ostrůvek 2, velké Meziříčí

► Zajímá vás rozvoj veřejných prostranství 
vašeho města?

► Chcete se dozvědět, jaké změny se chystají 
v prostoru bývalého areálu Svit, Ostrůvku 
a Šebestiánského plácku?

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

A P O Š TO L S K Á  C Í R K E V  V E  V E L .  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 

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 od 18.30 V. Bíteš
stará sokolovna, ul. Tyršova 

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

V dnešní besedě s občany, která je od 
17.30 hodin ve Špitálku, vystoupí MUDr. 
Vít Kaňkovský, jednačtyřicetiletý lékař, 
ortoped a traumatolog Nemocnice Ha-
vlíčkův Brod.
Vít Kaňkovský je ženatý, manželka Mag-
dalena je zdravotní laborantka. Mají 4 

děti ve věku 15, 13, 11 let a 0 roků. Ve volném čase se Vít Kaňkov-
ský rád věnuje zpěvu – aktivně působí v hudebním tělese „Pozdní 
sběr“, které je složené ze zdravotníků havlíčkobrodské nemocnice. 
Rád lyžuje a hraje tenis. Čtvrté volební období je zastupitelem Měs-
ta Třešť.
„Jsem věřící člověk a ke křesťanskodemokratickému proudu v po-
litice se hlásím dlouhodobě, byť jsem nestraník. Politická scéna se 
v České republice zbytečně stává čím dál tím víc agresivnější, věc-
nost nahrazují osobní výpady. Proto se chci podílet na kultivaci 
politického stylu v naší zemi a lidovci se k tomuto úkolu dlouho-
době hlásí. I proto jsem přijal nabídku být lídrem jejich kandidátky 
v Kraji Vysočina“, řekl Vít Kaňkovský.                                                                                         

-jh-

pRávě dnes 
20. 6. 

v 17.30 hodin
Špitálek vM

O zdraví těla a duše v nemocné společnosti

Jako vrchol celého školního roku v Domě dětí a mládeže VM pro-
běhla v posledním týdnu měsíce května tradiční závěrečná přehlídka 
zájmových útvarů (ZÚ). Akce proběhla ve velkém sále Jupiter clubu ve 
Velkém Meziříčí.
Všichni přítomní měli možnost zhlédnout vystoupení dětí, které celý 
školní rok nacvičovaly ať už taneční nebo jiná vystoupení, díky kterým 
měly možnost vystoupit nejen na závěrečné přehlídce, ale například i 
na besídce ke dni matek. Například ZÚ Crazy team nebo Orientální 
tanečnice vystupovaly jako součást nejrůznějších kulturních progra-
mů. Velké poděkování patří Jupiter clubu za spolupráci při akcích.

Text a foto: -pb DDMVM-

Závěrečná přehlídka zájmových útvarů

přijďte na setkání 
občanů a odborníků 
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pRodáM - koupíM - vyMěníM

Koupím Nemovitosti

Daruji

Různé

■ Kachle – starší, použité, cca 80 
ks, barva zelená – hrášková. Tel.: 
776 611 016, e-mail: kamnapari-
zek@seznam.cz
■ Fiat Punto 55 S 1,2, r. v. 1996, 
TP 11/2012, pětidveřový, barva 
červená, baterie 2/2012, dutiny 
2× ošetřené, zimní gumy 4×, ve-
lice spolehlivý. Cena dohodou. 
Tel.: 604 108 821.
■ Štěňata německého ovčáka, 
odběr v červeneci. 
Dále prodám cirkulárku, elek-
trickou líheň 100, ruční kárku, 
vzduchové sbíječky, diody na 
svářečku. Tel.: 737 857 566.
■ Malotraktor domácí výroby, 
naftový motor. 
Dále prodám kladívkový šrotov-
ník na obilí. Bubnovou sekačku, 
málo používanou, Honda GCV 
160 5,5 Vari. Ceny dohodou. Tel.: 
732 715 580.
■ Pšenici ozimou a pšenici jarní. 
Dále konzumní brambory Adéla. 
Tel.: 607 299 168, 566 544 576, 
nejlépe po 17. hodině.
■ Obraceč sena, 4rotorový, ne-
sený, záběr 6 m, horala – obsah 
25 m3 + 18 m3. Obraceč slámy 
originál, výfuk sena + roury, ta-
žený smyk + brány. Tel.: 607 299 
168, 566 544 576, nejlépe po 17. 
hodině.
■ Jawu 50 Mosqito. Velmi zacho-
valá. Cena 8.000 Kč. Tel.:
 739 100 473.

■ Ovce (jehničky a skopec) 
vhodné na vypásání zahrady. 
Jsou hodné, vymazlené k dětem. 
Tel.: 732 277 101.
■ Tříkolový elektrický invalidní 
vozík s řídítky. Málo používaný. 
Snadné nastupování a vystupo-
vání. Vozík je vybaven brzdou a 
osvětlením pro silniční provoz. 
Má 6 rychlostí vpřed a vzad. Do-
jezd na jedno dobití je 25–30 km. 
Nabíječka je na 220 V. Cena do-
hodou. Tel.: 723 287 639.

■ 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.
■ Betonové roury (skruž) – 2 ks, 
o průměru otvoru 1 m a výšce 70 
cm. Cena 600 Kč/ks. 
Tel.: 605 915 669.

■ Levně stavební materiál – pro-
dám vše za 50 %. Je uskladněný 7 
km od Velkého Meziříčí. Zámko-
vá dlažba 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. 

■ Střešní tašky, pálené, jednofal-
cové i dvoufalcové. 
Tel.: 608 180 536. 
■ Malotraktor domácí výroby 
nebo frézu. Mám zájem i o liš-
tovou sekačku. Tel.: 739 704 374.
■ Starý motocykl Jawa – ČZ 350, 
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 stavení pozemky v ka-
tastru obce Jabloňov. 
Tel.: 725 760 110, 605 054 562
■ Vyměním městský byt 3+1 za 
menší. Spěchá. Tel.: 777 892 646.
■ Prodám byt v OV v Rudíkově. 
Cena dohodou, rychlé jednání 
sleva. Tel.: 736 181 065.
■ Prodáváme RD ve Vídni, RD 
v Dolní Libochové, RD v Zad-
ním Zhořci, stavební pozemek v 
Dolních Heřmanicích, chatu ve 
Svařenově, budovu ve Velkém 
Meziříčí. Reality Vysočina. Tel.: 
777 636 157.
■ Prodám stavební pozemek 
v blízkosti Velkého Meziříčí. 
Tel.: 608 861 108.
■ Prodám stavební pozemky v k. 
ú. Jabloňov. P. č. 1 322 o výměře 
4 358 m2, inženýr. sítě v těsné blíz-
kosti pozemku. Cena dohodou. 
Tel.: 773 992 899, 606 032 443.
■ Prodám byt v osobním vlast-
nictví + garáž. Obytná plocha 55 
m2  (na ulici Záviškova, VM). 
Tel.: 608 811 560.
■  Prodám garáž na ul. Družstev-

ní. Spěchá. Tel.: 737 884 643.
■ Koupím zemědělské pozemky 
a  lesy včetně pozemku. 
Tel.: 739 641 944.

■ Hledám byt k pronájmu pro 
tříčlennou rodinu. Velikost 
minimálně 1+1, uvítáme
2+kk či 2+1. Nejlépe ve Velkém 
Meziříčí. Prosím volejte na tel.: 
732 126 905.
■ Pronajmu byt 3+kk ve Velkém 
Meziříčí. Nájem + inkaso 8.500 
Kč. Tel.: 776 689 095, 608 642 938.
■ Pronajmu byt 2+1 ve Velkém 
Meziříčí. Tel.: 723 349 761.
■ Pronajmu byt 2+1 na ulici 
Krškova, zděný. Od 1. 8. 2012. 
Tel.: 777 734 530.
■ Pronajmu přes letní prázdni-
ny 2místný pokoj v Brně, ulice 
Hybešova, 2.800 Kč/osoba (včet-
ně poplatků a internetu). Nejlépe 
dvěma studentkám. Kontakt: 
podnajemhybes@seznam.cz; tel.: 
605 576 067.
■ Pronajmu byt 3+1 na uli-

ci Bezděkov ve Velkém Me-
ziříčí. Od června 2012. Dlou-
hodobě. 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 Druž-
stevní ulici ve Velkém Meziříčí. 
Dům je v příjemném prostředí 
okrasné zahrady blízko centra. 
Cena dohodou. Tel.:  721 223 709.

■ Štěňata labradora černé barvy. 
3 psi, 2 fenky. Stáří 6 týdnů. Ihned 
k odběru. Tel.: 777 217 675.
■ Daruji 3 tuny sena za odvoz. 
Tel.: 566 535 340.
■ Štěňata srnčího ratlíka. Od-
červená. Tel.: 722 564 917.

■ Je hodinový chlap, který svým 
křovinořezem poseče nerovnou 
zahradu? Tel.: 773 027 232.
■ 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.

Prodám

Pronajmu 

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

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

příJeM inZeRCe: velkoMeZiRiCsko@velkoMeZiRiCsko.CZ

Restaurace Jupiter pro vás připravila 
v rámci 'fotbalového svátku' euRo 2012 
soutěž. 

každý návštěvník restaurace, jehož útrata 
v průběhu euRa (8. 6.–1. 7.) bude mini-
málně ve výši 150 kč se může zapojit do 
soutěže o reprezentační dres fotbalisty 
theodora Gebre selassieho. 

správné odpovědi budou slosovány. 
výherce obdrží reprezentační dres a další 
věcné ceny.              

Více o soutěži v restauraci

Euro 2012 – soutěž 
o reprezentační dres fotbalisty
Theodora Gebre Selassieho

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

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.

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

Zedníka – Zedníky 
obkladače 

na žl nebo i bRiGádně

příjmu na 
dlouhodobou 
spolupráci 

tel.: 777 236 107 
kostelnik@kostelnik.cz

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

Pro vítěze jsou připraveny dárky.

Město Velké Meziříčí 
vyhlašuje soutěž 

ROZKVETLÉ MĚSTO  

Zaujaly vás květinové výzdoby restaurací, firem a dalších subjektů?

Líbí se vám sousedova předzahrádka, jeho rozkvetlé okno?

Pečujete o vzhled svého okna nebo předzahrádky?

Máte zájem o zlepšení vzhledu města?

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.

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

Vyměním nemovitost na již-
ní Moravě (20 km od Brna), 
ZP – 289 m2, CP – 3 763 m2 
(nyní využívána jako penzion 
s vlastním bytem 3+1) za RD 
ve Velkém Meziříčí. 
Tel.: 602 710 791.

SMĚS PRO NOSNICE
10 kg/85 Kč

50 kg/400 Kč 
I jiné směsi. Hrbov 9
Tel.: 737 477 773

►►

Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace, 
Čechova 1523/10

přijme na základě výběrového řízení 
učitelku mateřské školy.

Podmínky přijetí:
●  vzdělání středoškolské, vysokoškolské v oblasti předškolní 
 pedagogiky
●  hra na hudební nástroj, výtvarné dovednosti, 
 případně logopedie
●  znalost anglického jazyka pro uplatňování projektu 
 angličtina v MŠ
●  morální bezúhonnost, dobrý zdravotní stav

Přihlášky se životopisem zasílejte do 25. 6. 2012 na adresu: 
Mgr. Božena Suchánková, ředitelka
Obecník 79/3, MŠ Čechova
594 01 Velké Meziříčí                                                                         

PŘIJMEME UKLÍZEČKU 
na zástupy 

za krátkodobé nemoci. 
Nejlépe důchodkyni. 
ZŠ Školní 2055, VM 

tel.: 566 732 320
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společenská RubRika

Blahopřání Poděkování

Vzpomínky

Naší milé mamince 

Anně Švihálkové 

k jejím sedmdesátinám 

přejí všechno nejlepší, zdraví, 
pohodu, lásku a boží požehnání, 

manžel a dcery s rodinami.

Odešel, jak osud si přál, 
ale v našich srdcích žije dál.

Dne 24. června 2012 tomu bude 
1 rok, co nás navždy opustil náš 
tatínek a dědeček, pan 

Jan Pešek 
z Dolních Radslavic.

Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi.

 
Dcery s rodinami

Dnes, 20. 6., slaví krásné 90. narozeniny paní 

Amálie Nestrašilová z Oslavičky.

Pevné zdraví, pohodu a Boží požehnání přejí 
synové Milan, Rosťa aLuboš s manželkami, 

dcera Zdeňka, vnoučata s rodinami a 13 pravnoučat.

evRopskÝ festival filoZofie 

Když jsi se loučil, 
úsměv na tváři jsi měl, 
že už se nevrátíš, 
to jsi nevěděl. 
Tvůj hlas se ztratil, 
Tvůj úsměv zhas 
a nám zbyly jen slzy 
na konečcích řas.

Dne 25. června vzpomeneme 
5. výročí úmrtí pana 

Jana Kučery z Blízkova.

S láskou a úctou vzpomínají 
manželka a děti s rodinami. 

Děti z Mateřské školy Nad Plovárnou se zúčastnily grantového progra-
mu „Zdravé město 2012“. 
Zapojily se do projektu „Podpory zdraví – výchova a vzdělávání 
v oblasti zdravého životního stylu.“ Děti se každodenně zapojovaly do 
preventivního zdravotního cvičení, rozvíjely svoji fyzickou i psychic-
kou zdatnost při pěším výletu do Balinského údolí, byly podporovány 
v konzumaci zdravých potravin a společně s maminkami si připravily 
na besídkách zdravé pohoštění. Součástí tohoto projektu byly i návště-
vy v Hasičské zbrojnici ve Velkém Me-
ziříčí a v Záchranné službě ve Velkém 
Meziříčí. Děti si mohly prohlédnout 
sanitku a seznámily se s prací záchra-
nářů a hasičů. Přednáška pro rodiče a 
děti Davida Trojana Dis. „Jak poskyt-
nout první pomoc dítěti“ obohatila 
naše laické zkušenosti. 
Poděkování patří také ing. Aleně Vi-
dlákové – člence Českého červeného 
kříže, která dětem v MŠ předvedla, jak 
ošetřit kamaráda, který se zranil. Děti 
se prakticky učily očistit bolest, ovázat 
rány, dýchání z plic do plic a zavolat 
dospělého nebo první pomoc. 
Součástí tohoto projektu byla i školní 
sportovní olympiáda, kde si všechny 
děti zasportovaly a vysoutěžily si pěk-
né dárky, které věnovali sponzoři – ro-
diče dětí – Radka Jelínková a Daniel 
Raus. 
Děkujeme také našim paním kuchař-
kám a paní školnici, které připravily 
různé druhy pomazánek na pohoště-

ní po besídkách a dětem, které společně s paními učitelkami udělaly 
ovocné dorty. 
Mateřská škola mnohoktát děkuje všem organizacím, které se do na-
šeho projektu zapojily, ing. Aleně Vidlákové, Davidu Trojanovi Dis. 
a hasičům, kteří se zúčastnili programu pro  děti  a věnovali našim 
dětem volný čas. 

Za MŠ Nad Plovárnou vedoucí učitelka Věra Kopečná
Foto: archiv MŠ Nad Plovárnou

MŠ Nad Plovárnou představuje projekt a děkuje...

Utichlo srdce,
zůstal jen žal, 
kdo Tě měl rád, 
vzpomíná dál.

Dne 23. června 2012 uplyne
10 smutných let, kdy nás navždy
opustila naše maminka, babička
a sestra, paní

Marie Černá
z Rudy.

S láskou a úctou stále vzpomínají
dcery s rodinami.

Středa 20. 6. (vnitřní nádvoří zámku)
18.00 Slávek Rabušic, „Floristická show – Květiny, 
jak je neznáte“
Florista na volné noze, přednáší a předvádí aranžování 
květin na seminářích a společenských akcích. 
Koncert (vnitřní nádvoří zámku), vstupné 150 Kč
20.30 Legendy se vrací
Během mnohdy až tříhodinového koncertního bloku 
přehrají Legendy ve svém nezaměnitelném podání 
hity známé snad všem generacím - od Pink Floyd, Led Zeppelin, 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 Po-
litického odboru Kanceláře prezidenta republiky Václava Havla. 
V politice se angažoval jako spoluzakladatel občanského hnutí Impuls 
99. V současnosti je ředitelem New York University v Praze a přednáší 
na Fakultě sociálnich věd UK. Vede Pražský institut pro demokracii 
a kulturu Newyorské univerzity (PIDEC). Dále je členem programo-
vého 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 – 19.30 vernisáž výstavy Assuta Verroe & 
LAROM (zámecká kuchyně)
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. (vnitřní nádvoří zámku)
17.00 Diskuzní panel na téma:  
Kulturní nebo přirozený základ morálky? 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 an-
tiindividualismu.
Luboš Bělka, „Buddhistická etika“
Ústav religionistiky, Filozofická fakulta MU Brno.  Vyu-
čuje buddhismus a religionistiku.
Radim Bělohrad, „Role přírodních věd v etickém 
zkoumání“
Katedra filozofie, Filozof. fakulta MU Brno. 
Petr Urban, „Kulturní i přirozený základ morálky?“

Vedoucí oddělení současné kontinentální 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 kamarády z druhého ročníku muzikálového herec-
tví na JAMU, ateliér Jany Janěkové.
Sobota 23. 6. (vnitřní nádvoří zámku)
17.00 Erazim Kohák, „Jak vstupuje 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, společné 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
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
17.00 divadelní představení  (vnitřní nádvoří zámku)
Tady orel! – v podání A.I.D.S.
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, www.concentus-moraviae.cz
Výstavy: (zámecká kuchyně) Assunta Verrone, Studio artistico,  Acca-
demia di Ipazia, Hannover 
Nakladatelství Filozofia, prodejní výstava filozofických knih.

Změna programu vyhrazena  

Uzávěrka společenské rubriky je v pátek ve 12 hodin.
Cena vzpomínky a blahopřání s fotografií – 150 Kč

vzpomínka a blahopřání bez fotografie – 100 Kč
poděkování (podle druhu) – 100 Kč 

Více na tel.: 566 782 009, 739 100 979
e-mail: velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz

PARTNEŘI  FESTIVALU
Generální partner – Město Velké Meziříčí; Odborný garant– Filozo-
fický 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-Lichtenstein, Gymná-
zium Velké Meziříčí, DDM Velké Meziříčí, SŠ řemesel a služeb Velké 
Meziříčí, Agados Velké Meziříčí 
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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 houslové virtuosky, berlínské rodačky Sophie Jaffé, 
mohou zažít posluchači v zámecké jídelně ve Velkém Meziříčí. 
Sophia Jaffé se narodila se v hudební rodině a hře na housle se věnuje 
od pěti let. Je nositelkou řady významných národních (Jugend musi-
ziert) i mezinárodních ocenění – na 3. místo na mezinárodní soutěži 
Internationales Leopold-Mozart-Wettbewerb v Augsburgu, 2003) neu-
věřitelně rychle a úspěšně navázala 3. místem na mezinárodní soutěži 

Concours de Genève ve Švýcarsku v roce 2004. Rok poté Sophia získala 
významné ocenění na Německé mezinárodní soutěži v Berlíně, avšak 
mezi její snad nejvyšší úspěchy patří 3. místo v náročné soutěži Krá-
lovny Elizabeth v Bruselu, kterým 
se pyšní od roku 2005. Absolvent-
ka Berlínské hudební akademie 
Hanse Eislera oslňuje evropské 
publikum průzračnou technikou, 
niternou hrou a hlubokou emo-
cionální výpovědí.
Vstupné: 200 Kč/100 Kč. 
Prodej vstupenek: programové 
oddělení Jupiter clubu,  
tel.: 566 782 004-5. 

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
Vstupné: 250/180 Kč (děti, studenti, senioři)
▶ Pátek 16. 11. 2012 v 19 hodin, Jupiter club
Asijská klavírní perla Kyoko Asaka
Vstupné: 150/120 Kč (děti, studenti, senioři)
▶ Středa 9. 1. 2013 v 19 hodin, Jupiter club
Novoroční koncert s přípitkem starosty
Vstupné: 180/130 Kč (děti, studenti, senioři)
▶ Pátek 8. 3. 2013 v 19 hodin, Jupiter club
Dechové kvinteto Belfianto Quintet 
Vstupné: 150/120 Kč (děti, studenti, senioři)
▶ Středa 10. 4. 2013 v 19 hodin, Jupiter club
Sólo pro Jaromíra Zámečníka  
Vstupné: 150/120 Kč 
▶ Pátek 10. 5. 2013 v 19 hodin, nádvoří zámku Velké Meziříčí
v jednání Shadow Quartet & Hudební show 
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
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.

zámek – zámecká kuchyně
vernisáž ve čtvrtek 21. 6. 
v 19.30 hodin
Výstava je otevřena do 
20. 7. 2012, otevírací doba:
► 19.–24. 6. během festi-
valu filozofie
► 25. 6.–20. 7. během pra-
covní doby Muzea VM

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

výstavní síň Jupiter clubu do 4. 7. otevřeno v pracovní dny 8–16 hodin

Z vernisáže výstavy obrazů a fotografií Jitky 
Bradáčové, která  proběhla v neděli 10. 6. 2012 ve 
výstavní síni JC.          2×foto archiv Jitky Bradáčové

 „skoromuzikál“ (pohádka pro děti) 
divadla Kompanyje

neděle 24. 6. 2012 v 15 hodin 
vnitřní nádvoří zámku, vstup zdarma

od 16 hodin soutěžní odpoledne pro děti 
ve spolupráci s DDM.

Čertovský

Druhá tráva a Katka García jako host 
sobota 23. 6. ve 21 hodin na vnitřním 
nádvoří zámku, vstupné 150 Kč

pátek 22. 6. ve 21 hodin 
na vnitřním nádvoří zámku

vystoupí Vendula Příhodová 
z Tasova se svými spolužáky a ka-
marády z muzikálového herectví 
na JAMU, ateliér Jany Janěkové
vstupné 100 Kč

koncert skupiny Legendy se vrací 
středa 20. 6. ve 20.30 hodin 
vnitřní nádvoří zámku 
vstupné 150 Kč
( při nepříznivém počasí v Jupiter clubu)

Assunta Verrone, Studio artistico 
Accademia di Ipazia, Hannover

Výstava obrazů a fotografií Jitky Bradáčové

Muzikál pod hvězdami 2

neděle 24. 6. v 17 hodin, vnitřní nádvoří zámku 
Divadelní hříčka o jednom přeladění vysílačky aneb elektroamatéři, 
pozor! Hrají: Karolína Čechová, Anna Hrubanová, Jana Sklenářová, 
Pavla Šoukalová, Vít Slabý, Radim Svoboda, Jan Žilák.

Tady orel! – A.I.D.S.

Jana Prehradná výstava obrazů Planetorodky 
Pizzerie na Náměstí VM

do 2. 7. 2012

mariáš
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V neděli 10. 6. 2012 uspořádal 
sbor dobrovolných hasičů SDH 
Katov u Velké Bíteše třetí ročník 
soutěže Turné čtyř osem alias 
Osma cup. 
Jde o seriál pěti závodů v po-
žárním útoku s historickou pře-
nosnou stříkačkou PS 8 (výkon 
čerpadla 800 l/min.). Motorové 
stříkačky PS 8 vyráběly Továrny 
na hasicí zařízení THZ, n. p. Vy-
soké Mýto v letech 1948 až 1964. 
Požární útok se tradičně běhá na 
dobře připravené travnaté trati s 
převýšením cca 1,5 m za kultur-
ním domem. Turné působí ve 
dvou krajích – v Kraji Vysočina a 
v Jihomoravském kraji. 
Soutěže se zúčastnilo 21 družstev, 

která předváděla kvalitní výkony. 
V hlavním závodě zvítězil Katov 
A, rozstřel 5 nejlepších týmů o 
sud Starobrněnského piva vyhrál 
taktéž Katov A a v doprovodné 

soutěži nazvané Hašení hospody 
nejlépe hasily hasičky (po vzá-
jemné domluvě a hlavně hlasu 
komentátora soutěže J)  z Číměře. 

V Katově proběhl hasičský Osma cup

Text a foto: -dd-

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.

náboR Mládeže 
do háZené

Jihlava bude letos začátkem čer-
vence hostit nejvyšší národní 
cyklistickou soutěž Cofidis cup 
Český pohár na silnici 2012. 
Slavnostní start závodu Cofidis 
cup bude v sobotu 7. července 
v 11.30 hodin na Masarykově 
náměstí v Jihlavě. Odsud cyk-
listé přejedou ulicí Benešova, 
Jiráskova na ulici Humpolecká 
na místo ostrého startu, který je 
plánován na 11.45 hodin.
Pořádající Český svaz cyklis-
tiky – Krajský svaz Vysoči-
na – vybral pro početné pole 
startujících poměrně nároč-
nou a těžkou trať s výrazným 
převýšením. Po startu cyklisté 
pojedou okruh v délce dvaceti 
kilometrů, který povede z ulice 
Humpolecká přes obec Plandry, 
Vyskytnou, Hlávkov, Šimanov, 
Větrný Jeníkov, Bílý Kámen 
zpět do obce Plandry.
Tento okruh pojedou cyklisté 

celkem sedmkrát a ujedou tak 
více než 140 kilometrů. Osmý 
okruh pak zakončí v cíli na Ma-
sarykově náměstí. Nejrychlejší 
závodníci jsou v cíli očekáváni 
po 16. hodině. Trasa, kudy zá-
vodníci pojedou, bude po dobu 
trvání závodu jednosměrně 
uzavřena pro veškerý provoz. 
Uzavírka bude řádně vyznačena 
dopravními značkami.
„Snažili jsme se zvolit zajíma-
vou a současně náročnou trať, 
která by vedla v blízkém oko-
lí Jihlavy tak, abychom mohli 
slavnostní start a cíl soustředit 
do samotného centra města,“ 
řekl ředitel závodu Miroslav 
Straka, předseda Krajského sva-
zu cyklistiky na Vysočině s tím, 
že trať je poměrně náročná ze-
jména kvůli svému převýšení.
Český pohár v silniční cyklisti-
ce mužů je každoroční celoroč-
ní nejvyšší národní soutěží pro 

mužské cyklistické kategorie 
U23 a Elite. V letošním roce 
se tato soutěž skládá celkem z 
osmi závodů, které jsou rovno-
měrně rozprostřeny od konce 
března do začátku září. „Jsem 
velice potěšen, že se do Jihla-
vy po mnoha letech vrací zpět 
velká cyklistika. Věřím, že se 
nám podaří zvládnout poměrně 
náročnou organizaci celého zá-
vodu tak, aby se tato soutěž do 
Jihlavy v dalších letech vrátila a 
měla zde svoji tradici,“ doplnil 
Miroslav Straka.
Závodů Českého poháru se 
pravidelně účastní komplet-
ní národní špička cyklistů v 
čele s jezdci týmů PSK Hradec 
Králové, ASC Dukla Praha, AC 
Sparta Praha, Focus Znojmo, TJ 
Favorit Brno, kterou doplňují 
týmy z okolních zemí, zejména 
z Rakouska, Slovenska a Polska.

Nejvyšší národní soutěž Cofidis cup 
pojedou cyklisté i na Jihlavsku

-kscv-

Hodonický šachový turnaj
Letos se tento turnaj uskuteční v sobotu 23. 6., ne v Hodonicích, ale přesunul se do vedlejších Tasovic 
a navíc do venkovního prostoru. Má se totiž hrát ve velké zastřešené 
pergole, respektive na terase, což lze jen uvítat.
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-

Jihomoravská liga starší žáci
Sokol Újezd u Brna – TJ Sokol 
VM 21:33 (9:20)
V posledním soutěžním utkání 
se družstvo starších žáků utkalo 
s posledním celkem Újezdem u 
Brna. Očekávané vítězství nám 
mělo přinést zisk druhého místa 
v JM lize. Kluci měli v utkání za 
úkol užít si maximálně poslední 
zápas a pobavit trenéry svými ná-
paditými akcemi.
Za pravého poledne na rozpá-
leném asfaltovém hřišti šli kluci 
jasně za svým cílem a vypracovali 
si mírné vedení. Domácí se drže-
li pouze do 10. minuty do stavu 
5:9. Pak už kluci rozjeli přehlídku 
parádních individuálních a ko-
lektivních akcí zakončovaných 
především z náhozů.
V druhé půli sice soupeř snížil 
na rozdíl sedmi branek, ale to 
bylo vše, co mu naše v pohodě 
hrající družstvo dovolilo a opět 
navýšilo brankový rozdíl na deset 
gólů. V závěru se ještě pokoušel 
vsítit branku náš brankář Vojta 
Drápela, ale ani ze dvou pokusů 
to nevyšlo. I přesto naše družstvo 
mohlo oslavit zisk 30 bodů v se-
zoně a celkové 2. místo v jihomo-
ravské lize. Po zápase následoval 

slavnostní ceremoniál a naše 
družstvo obdrželo stříbrné me-
daile z rukou předsedy JM svazu. 
Kluci si tak mohli s medailí na 
krku zakřičet vítězný pokřik a 
radovat se z odměny za odvedené 
výkony v celé sezoně.
Sedmimetrové hody 2/1:0, vy-
loučení 0:1. Sled branek: 1:3, 3:8, 

5:9, 5:19, 9:20, 12:22, 15:24, 19:26, 
21:33. Sestava a branky: Drápela 
Vojtěch - Blaha Tomáš (11), Janí-
ček Martin ml. (6), Fiala Martin 
(6), Frejlich Tomáš (4), Svoboda 
Filip (3), Ambrož Michael (2), 
Macoun Filip (1), trenéři Janíček 
Martin, Šidlo Ladislav, vedoucí 
družstva Kaštanová Marie.

Tabulka JM liga starších žáků
1. Nové Veselí 20 19 1 0 694:376 39
2. V. Meziříčí 20 15 0 5 616:444 30
3. Ivančice 20 15 0 5 639:487 30
4. Brno 20 13 2 5 597:464 28
5. Telnice 20 10 1 9 583:504 21
6. Bohunice 20 10 1 9 526:516 21
7. Dolní Cerekev 20 10 0 10 464:461 20
8. Juliánov 20 8 0 12 516:562 16
9. Sokolnice 20 5 0 15 411:655 10
10. Kuřim 20 2 1 17 359:564 5
11. Újezd u Brna 20 0 0 20 330:702 0

Starší žáci jsou v lize druzí

Tým starších žáků házené TJ Sokol Velké Meziříčí. Foto: Ladislav Šidlo 

českÝ poháR v silniční CyklistiCe 2012

Jihomoravská liga mladší žáci
Sokol Újezd u Brna – TJ Sokol 
VM
Osobní obrana 10:3, utkání 
15:12 (10:4), rozstřel 7:8
V osobní obraně se nám příliš ne-
dařilo. Než se kluci na asfaltovém 
hřišti rozkoukali, tak prohrávali 
5:0. Sice zlepšili pohyb po hřišti, 
ale značné množství ztracených 
přihrávek zapříčinilo vysokou po-
rážku 10:3.
V klasické hře v prvním polo-
čase na soupeře také nestačili 

a vypadalo to na jednoznačné 
utkání. Do druhé půle kluci na-
stoupili jako vyměnění, bojova-
li a začali ukrajovat z náskoku 
domácích. Pět minut před kon-
cem Víťa Rohovský vybojoval 
sedmimetrový hod a vyloučení. 
Díky tomu jsme snížili na rozdíl 
dvou branek. Pak po úspěšných 
obranách jsme měli dva rychlé 
brejky. Ty se nám nepodařilo 
dostat do sítě a tak jsme body 
nechali v Újezdu.
Útěchou nám bylo alespoň ví-

tězství v rozstřelu, kde kluci 
ukázali své individuální doved-
nosti.
Sestava a branky: Drápela Voj-
těch – Svoboda Filip (5), Babá-
ček Kamil (3), Buchta Dominik 
(2), Svoboda Vojtěch (2), Krato-
chvíl František (2), Benda Jakub 
(1), Rohovský Vít, Hladík Ja-
roslav, Šroler Dominik, trenéři 
Janíček Martin, Šidlo Ladislav, 
vedoucí družstva Kaštanová 
Marie.

-šid-

Mladší žáci proti Újezdu neuspěli

-šid-
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Petráveč spolek pořádá turnaj v malé kopané

STAROBRNO CUP 2, PETRÁVEČ 2012
14. 7. 2012 (prezence týmů: 7.30–8.00)
v Petrávči na fotbalovém hřišti 
Max. 10 týmů, hra 4 + 1, počet střídajících hráčů omezen na 4
Startovné: 900 Kč

Občerstvení zajištěno po celý den v těsné blízkosti hrací plochy 
v KD
1. cena: 50 l sud Starobrna 11° + diplom, pohár
2. cena: 30 l sud Starobrna 11° + diplom, pohár
3. cena: 2 × 5 l soudek Heineken + diplom, pohár
4.–10. cena: věcné ceny + diplom

Přihlášení týmů a veškeré info na tel.: 774 057 836 Adam Bartl, 737 
939 769 Mgr. Helena Bartlová, 728 533 323 Aleš Žák
Registrace týmu SMS zprávou na tel. č.: 728 533 323
Místo v turnaji zajištěno po zaplacení startovného, a to do 6. 7. 
2012 (č. ú.: 35-4783700297/0100, 
do zprávy pro příjemce zadejte 
název týmu, nebo osobně po do-
mluvě s Alešem Žákem)

Akce je přístupná pro celou 
veřejnost!

Generálním sponzorem akce 
je Pivovar Starobrno.
Mediálním partnerem akce 
je týdeník Velkomeziříčsko.

Prvním vítězem velkomeziříčské 
hokejbalové ligy je Oslavice

Hokejbal Oslavice je historicky 
prvním vítězem hokejbalové ligy 
ve Velkém Meziříčí. Vítěz základ-
ní části potvrdil svoji suverenitu 
a páteční večer patřil jemu. Ze 
závěrečných klání vyšli Oslavičtí 
jako první, ale ostatní týmy jim 
nedaly nic zadarmo. Hned na 
úvod večera proti sobě nastoupily 
Lhotky a Oslavice. Lhotky, které 
jako jediné Oslavici porazily, si 
na favorita věřily, ale skutečnost 
byla jiná. V dramatickém duelu 
si borci kolem Michala Kaviny 
nenechali postup vzít a po vý-
sledku 3:0 slavili postup do fi-
nále. To v druhém semifinále se 
odehrálo větší drama. Mladíci z 
týmu Rossoneri se utkali s Poze-
mákem TS. Duel byl vyrovnaný 
až do konce a za stavu 2:2 se šlo 

na penaltový rozstřel. Vněm byl 
bezchybný gólman Rossonerů 
Štourač a jeho spoluhráči jeden 
nájezd proměnili, a tak se pří-
tomní diváci mohli těšit na finále 
Oslavice versus Rossoneri.
Finálový zápas měl početnou di-
váckou kulisu, když si na místní 
zimák našlo cestu zhruba sto di-
váků. Přesně ve 20.10 rozhodčí 
utkání – pánové Molek a Strádal 
– hodili úvodní buly a nekom-
promisní boj mohl začít. Ani 
jeden mančaft nechtěl prohrát a 
na hrací ploše to pěkně jiskřilo. 
Oslavičtí byli agresivnější, a tak 
dobře pískající rozhodčí jejich 
zákroky posuzovali jako nedo-
volené. Z toho těžili Rossoneri a 
většinu času se hrálo před bránou 
Oslavice. Díky Lukáši Štěpán-

kovi šli Rossoneri do vedení. To 
nastartovalo Oslavici do vyšších 
obrátek a Ondra Malec zaslou-
ženě vyrovnal. A tak přišly opět 
na řadu penalty. A když i nejlep-
ší střelec ligy Nevěčný gólmana 
Šebu nepřekonal a Jirka Kudláček 
svůj nájezd proměnil, mohl gejzír 
radosti v oslavických řadách pro-
puknout naplno.
Hokejbal Oslavice – Lhotky 3:0
Pokorný, Duchtík, Kavina
Rossoneri – Pozemák TS 3:2
Štěpánek L., Nevěčný 2. – Šlapal 
O., Muzikář
Hokejbal Oslavice – Rossoneri 
2:1
Malec O., Kudláček J. – Štěpá-
nek L.

-ros-
2× foto: David Horký

Pořadatelé Malé kopané Velké 
Meziříčí zvou členy občanského 
sdružení, zájemce o malou kopa-
nou a sportovní veřejnost na
valnou hromadu MKVM,
která se koná v pondělí 25. červ-
na 2012.
Akce se bude konat v restaura-
ci Sport Areál Zdraví na ulici 
Sportovní ve VM v 18.30.
MKVM tým zve všechny zá-
stupce přihlášených týmu do lig 
MKVM, dále sportovní veřej-
nost, která má chuť se vyjádřit 
k nově vznikající Malé kopané 
Velké Meziříčí. Zveme všechny, 
kteří se chtějí podílet na nové 
sportovní aktivitě v našem městě 
a okolí, nebo jen říci svůj názor. 
Jsme veřejná nezisková organiza-
ce a zajímá nás, jakým způsobem 
můžeme najít společnou řeč ve 
věcech spojených s malou kopa-
nou a sportem v regionu vůbec.
Program VH a ostatní informa-
ce se dozvíte na internetových 
stránkách a u pořadatelů

Honza Bílek, e-mail: bilek@
mkvm.cz, tel.: 776 818 714, 739 

623 665, www.mkvm.cz

Díky rekordnímu počtu 445 při-
hlášených závodníků a krásnému 
počasí se podařilo úspěšně v so-
botu 16. června uspořádat v Rudě 
u Velkého Meziříčí již 11. ročník 
Zlatého kola Vysočiny. 
Jde o cyklistický silniční závod 
určený pro neregistrované cyk-
listy a pravděpodobně i o nej-
větší silniční cyklistický závod 
v Kraji Vysočina. Zúčastnění se 
vydali na 3 různě dlouhé trasy 
50, 100 a 200 km, které vedly 
převážně po okrese Žďár nad 
Sázavou. Závod má už svou tra-

dici a renomé a sjíždí se na něj 
cyklisté z celé republiky. Letos 
dokonce podruhé přijela necelá 
desítka závodníků ze Slovenska, 
a tak šlo už o mezinárodní akci. 
Závodníci mohli během trasy 
vidět i krásy a zajímavosti naší 
Vysočiny, jako například hrad 
Pernštejn či Vírskou přehradu. 
O tom, jak je naše okolí krásné 
ale kopcovité, může říct i celko-
vé převýšení na jednotlivých tra-
sách. Na trase 200 km vystoupali 
cyklisté 3 849 metrů, na trase 
100 km 1 611 metrů a na 50 km 

délce měli celkové stoupání 495 
metrů.
Výsledky a fotografie můžete 
nalézt na webových stránkách 
zlatekolo.webpark.cz, kde po při-
hlášení do diskuzního fóra nebo 
na email závodu můžete poslat 
své postřehy, pochvaly a nebo 
připomínky k závodu. Uvítáme i 
zaslání povedených fotografií.
Závěrem nezbývá než poděkovat 
všem pořadatelům a sponzorům 
za pomoc při organizaci a pod-
poře našeho závodu.

-dvo-, 3× foto: archiv OÚ Ruda

Zlaté kolo Vysočiny bylo rekordní
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MSD sk. D
FC VM – SFK Vrchovina 1:3 
(1:2)
Střelci: 5. Görner – 30. Šandera, 
40. Smetana, 52. Michal (PK). 
Rozhodčí: Podaný, Julínek, Cha-
biča. Sestava FC VM: Invald – 
Mucha Z., Mucha P., Šimáček, 
Kozuň (64. Vítek) – Netrda, 
Krejčí, Berka (46. Štefka), Dufek 
(77. Beran) – Simr, Görner, na 
lavičce Simandl, trenér Smejkal. 
ŽK: Skalník, Komínek. Diváků: 
320.
K poslednímu utkání letošního 
ročníku jsme nastoupili proti 
týmu z Nového Města na Mo-
ravě. Do utkání jsme vstoupili 
aktivněji. Hosté se dostali do 
šance ve 3. minutě, kdy na dlou-
hý odkop Vítka nabíhal Kolařík, 
ale Roman Invald byl pozorný. 
Míč rozehrál na Miloše Netrdu, 
ten poslal přesný centr za obra-
nu hostí, kam si naběhl Radek 
Görner a přehodil vybíhajícího 
Vítka 1:0. Po dalších šancích 
na obou stranách ve 14. minutě 
pronikal do vápna Kolařík, po 
kontaktu se Slávkem Kozuňem 
upadl, ale pokutového kopu se 
hosté dožadovali marně. Roz-
hodčí Podaný nechal pokra-
čovat ve hře. Ve 26. minutě se 
po křídle protáhl Jarda Dufek, 

přihrál nabíhajícímu Radkovi 
Görnerovi, ale jeho pohotovou 
střelu gólman Vítek zastavil na 
brankové čáře. Ve 27. minutě 
založil další útok Jarda Krej-
čí a centr Miloše Netrdy po-
slal Radek Görner hlavou do 
náruče gólmana Vítka. Ve 29. 
minutě ztratil ve středu hřiště 
míč Radek Görner, hosté přešli 
do rychlého protiútoku, který 
zastavil před vápnem faulem 
Honza Šimáček. Přímý kop ro-
zehrál Michal, jeho tečovaná 
střela mířila do naší brány, ale 
skvělý zákrok předvedl Roman 
Invald. Ten dokázal reagovat i 
na následující dorážku, ale další 
míč našel zcela volného Šande-
ru, pro kterého bylo lehké trefit 
opuštěnou bránu 1:1. Škoda jen, 
že naši hráči pasivně sledovali 
souboj našeho gólmana s pře-
silou hostujících soupeřů. Ve 
33. minutě našel Zdeněk Mucha 
přesnou přihrávkou na malém 
vápně Radka Görnera, ale ten 
trefil jen gólmana Vítka. Ten-
to okamžik byl pro další vývoj 
utkání, jak se později ukázalo, 
zlomový. Naši hráči zbytečně 
znervóznili, začali kupit indi-
viduální chyby, a tím umožni-
li soupeři dostat náš tým pod 
tlak. Ve 36. minutě prošel stře-

dem hřiště Buchta, poslal centr 
do vápna na Komínka, ten však 
naštěstí trefil jen břevno naší 
brány. K odraženému míči se 
dostal Skalník, kterému v za-
končení zabránil dobře hrající 
Lukáš Berka. Ve 39. minutě do-
šlo k další zbytečné ztrátě míče 
ve středu hřiště Zdeňkem Mu-
chou, k míči se dostal Smetana 
a povedenou střelou z 25 metrů 
vymetl levou šibenici naší brány 
1:2. Ve 40. minutě byl ve stře-
du hřiště tvrdě sestřelen Lukáš 
Berka (bez kartového ocenění) 
a do druhé půlky už nemo-
hl nastoupit. Hosté se dostali 
do tlaku a domácí byli rádi, že 
rozhodčí Podaný první poločas 
ukončil.
Do druhého poločasu jsme 
vstoupili se snahou o otočení vý-
sledku utkání. Další ztráta míče 
Milošem Netrdou a následný 
faul Jardy Krejčího na pronikají-
cího Sodomku přinesl pokutový 
kop, který s přehledem proměnil 
Michal 1:3, a o výsledku utká-
ní bylo rozhodnuto. Nám chy-
běl pohyb bez míče, přesnější 
kombinace a klid v zakončení. 
V závěru posledního divizního 
utkání této sezony nás již po-
zorná obrana hostí do zakončení 
nepustila.

„Dnešní utkání hosté vyhráli 
zcela zaslouženě. Nám patřil 
pouze úvod hry, a když jsme 
neproměnili ani vyložené šance 
z malého vápna, převzali hosté 
iniciativu. Byli oproti našemu 
týmu daleko více pohybliví, 
dobře presovali, byli přímo-
čařejší k naší bráně a využíva-
li našich individuálních chyb 
k protiútokům. Výsledková a 
herní krize, která padla na náš 

tým v posledních zápasech, ne-
byla v tomto utkání výjimkou. 
Doufám, že letní přestávka při-
spěje k uzdravení všech hráčů, 
k psychickému odpočinku a na-
čerpání fyzických i psychických 
sil do další sezony,“ vyjádřil se 
po posledním zápase sezony 
2011/2012 trenér velkomeziříč-
ského fotbalového týmu áčka 
mužů  Libor Smejkal starší.

-myn-

Závěrečná tabulka
1. Žďár n. Sáz. 30 20 6 4 59:25 66
2. Napajedla 30 15 5 10 48:33 50
3. DOSTA Bystrc 30 14 6 10 44:28 48
4. Třebíč 30 13 8 9 55:34 47
5. Vrchovina 30 13 7 10 34:38 46
6. Spytihněv 30 13 4 13 43:56 43
7. Tasovice 30 12 7 11 55:54 43
8. Vyškov 30 13 4 13 36:34 43
9. Pelhřimov 30 11 8 11 40:41 41
10. Polná 30 12 5 13 51:46 41
11. Přerov 30 8 12 10 45:50 36
12. Hodonín 30 10 5 15 37:55 35
13. Velké Meziříčí 30 8 10 12 41:43 34
14. Bohunice 30 9 7 14 49:56 34
15. Vikt. Otrokovice 30 9 7 14 33:48 34
16. Sparta Brno 30 8 3 19 31:60 27
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Herní krize fotbalisty neopustila ani v závěru

Benfika se v soutěži zachránila jen taktak

Radek Görner při střele našeho jediného gólu proti Vrchovině. Foto: L. Smejkal ml. 

1. A tř., sk. B
FC VM B – HFK Třebíč 1:4 (0:1)
Rozhodčí: Sláma – Sochor, Há-
jek. Diváci: 80. Branky: Halámek 
(68. pen.) – Š. Svoboda (24.), P. 
Svoboda (51.), Komárek (75.), 
Hruška (82.). Karty: žlutá – Ma-
loušek (72.), Halámek (76.). 
Sestava: Simandl – Netolický, 
Halámek, Štefka, Kozuň (46. Ma-
loušek) – Dufek (75. Malec), E. 
Smejkal (86. L. Smejkal), Souček, 
Vítek – Beran, Liška.
Třebíč k nám přijela velmi posil-
něná a potřebovala u nás nutně 
vyhrát. My jsme zase potřebovali 
získat minimálně bod k naší zá-
chraně.

Jako první se mohli dostat do 
vedení v záchranářském malém 
derby Velkomeziříčští, ale dlou-
hý míč za obranu od Halámka 
nedokázal zúročit v gólové šanci 
Dufek, kterého zastavil v posled-
ní chvíli brankář. O chvíli poz-
ději střílel Beran jen do náručí 
brankáře. Do 25. minuty jsme 
byli lepším týmem my, ale hosté 
nečekaně odpověděli, když Cha-
lupa poslal do ulice mezi obránci 
Š. Svobodu, který střelou k tyči 
rozvlnil síť. Rezerva Velkého 
Meziříčí do přestávky odpověď 
i přes několik možností nena-
šla. Ve druhém poločase domácí 
postupně odpadali po fyzické 

stránce, protože většina z nich 
měla zápas v nohách za A tým, 
a k tomu přispělo i velmi horké 
počasí. V 51. minutě zvýšil diviz-
ní střelec Petr Svoboda. Domácí 
korigovali v 68. minutě využitou 
penaltou Halámka po faulu na 
Lišku, ale to bylo z jejich strany 
vše. Třebíč ještě udeřila střídající-
mi Komárkem a Hruškou.
„V derby proti Třebíči jsme hlav-
ně ve druhém poločase zklamali, 
protože na některých byla úna-
va velmi znát. Posilněná Třebíč 
hrála velmi pěkný fotbal, když 
hlavním strůjcem jeho týmu byl 
kapitán Štěpán Svoboda, který 
dělal našim záložníkům a obrán-

cům velké problémy. I když jsme 
prohráli, tak na úkor Humpolce 
B a Speřice jsme se v soutěži za-
chránili. A to bylo naším hlav-
ním cílem v závěru sezony,“ řekl 
po zápase trenér Benfiky Libor 
Smejkal mladší.

Text a foto: -ls-
1. Náměšť-Vícenice 26 19 4 3 83:35 61
2. Křoví 26 14 4 8 65:55 46
3. Žďár n. S. B 26 13 4 9 54:43 43
4. Štěpánov n. S. 26 13 2 11 37:47 41
5. Rantířov 26 11 7 8 50:40 40
6. Kouty 26 11 6 9 56:45 39
7. Budišov-Nárameč 26 11 5 10 55:52 38
8. Herálec (ZR) 26 12 0 14 65:73 36
9. Rapotice 26 9 6 11 65:57 33
10. Třešť 26 9 5 12 42:53 32
11. Třebíč HFK B 26 9 5 12 52:65 32
12. Stonařov 26 9 4 13 50:53 31
13. V. Meziříčí B 26 9 3 14 43:53 30
14. Bohdalov 26 4 3 19 25:71 15

Petr Holánek na šampionátu uspěl
Mistrovství  ČR v atletice
Ve Vyškově proběhl tento víkend 
atletický šampionát mužů a žen 
na dráze.
Atleti předvedli řadu velice kva-
litních výkonů a několik splně-
ných limitů na nadcházející  Mis-
trovství Evropy v Helsinkách a 
Olympijské hry v Londýně.
Velkomeziříčský atlet Petr Ho-
lánek poprvé oficiálně startoval 
na MČR v kategorii mužů a tato 
premiéra se mu vydařila. Výko-
nem na úrovni osobního rekordu 
obsadil v závodě na 3 000 m pře-
kážek 8. místo. V průběžných ce-
lorepublikových tabulkách (muži 
20–22 let) je v této disciplíně na 
3. místě a budeme se těšit na jeho 
výkon na MČR této věkové kate-
gorie první víkend v září.

-vill-
Petr Holánek s číslem 328. Foto: Zuzana Villertová

I. B tř. sk. B
Křižanov – Šebkovice 3:2
Měřín – Hrotovice 4:1
1. Vrchovina B 26 18 5 3 68:25 59
2. Želetava 26 18 2 6 82:36 56
3. Hrotovice 26 15 4 7 74:54 49
4. Křižanov 26 13 3 10 43:45 42
5. Telč 26 12 5 9 51:45 41
6. Stařeč 26 11 6 9 41:32 39
7. Bystřice n. P. B 26 11 5 10 69:62 38
8. Měřín 26 11 4 11 56:48 37
9. Studenec 26 10 3 13 48:55 33
10. Přibyslavice 26 9 6 11 44:55 33
11. Jakubov 26 10 3 13 44:55 33
12. Šebkovice 26 10 1 15 44:59 31
13. Rozsochy 26 5 5 16 27:51 20
14. Mohelno 26 2 2 22 34:103 8

Okresní přebor II. třída
O. Bítýška – Nedvědice 0:0 (0:0)
Rozhodčí: Juda Jaroslav, Polák 
Michal, Smejkal Vojtěch; ŽK: 2:1
Radostín – D. Rožínka 7:1 (2:1)
Branky: Promberger Jaroslav 2, 
Vokoun Pavel 2, Kozel Josef 2, 

Kovář Roman – Kovalčík Kamil; 
Rozhodčí: Beneš Jiří, Stehlík 
Rudolf, Landsman Martin; ŽK: 
0:5
Rovečné – Bory 2:2 (2:0)
Branky: Palosz František, Žíla 
Petr – Špaček Milan 2; Rozhodčí: 
Drbůšek Jan, Žilka Jan, Tomášek 
Petr; ŽK: 0:1
1. V. Bíteš B 26 18 3 5 68:17 57
2. Hamry 26 17 2 7 77:36 53
3. Rad. Svratka 26 16 3 7 57:38 51
4. Nedvědice 26 15 1 10 71:47 46
5. Bory 26 13 4 9 67:61 43
6. Radostín 26 13 0 13 69:49 39
7. Nová Ves B 26 12 3 11 56:62 39
8. Rovečné 26 11 3 12 33:53 36
9. O. Bitýška 26 10 3 13 43:59 33
10. Bobrová 25 8 6 11 42:47 30
11. Svratka 26 9 1 16 49:59 28
12. Ujčov 26 8 4 14 38:61 28
13. D. Rožínka 26 6 5 15 25:73 23
14. Počítky 26 6 2 18 41:70 20

Zdroj: www.fotbal.cz

fotbalové soutěže

Běh do Křibu začíná již druhé 
čtvrtstoletí.
V Pucově na Třebíčsku se v 
sobotu 23. 6. 2012 koná již še-
stadvacátý ročník běžeckého 
závodu 
BĚH DO KŘIBU.
První závodník změří síly s osm-
desátimetrovou kopcovitou tratí, 
jejíž povrch je pokryt převážně 
travou a jehličím, přesně dvě ho-
diny po poledni, poslední běžec 
odstartuje v 16.30.
Nejrychlejší závodník si odnese 
živého čuníka. Pořádající sbor 
dobrovolných hasičů připravil 
pro závodníky bohatou tombolu 
a pro všechny vynikající občers-
tvení.

-JDV-

běh do křibu 
26. Ročník 


