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Setkání se starostou se 
koná zítra, chat příští týden
Pravidelné setkání sta-
rosty Radovana Necida 
s občany se uskuteční ve 
čtvrtek 7. června 2012. 
Proběhne od 16 hodin v 
loutkové scéně Jupiter clubu, Ná-
městí 17, Velké Meziříčí. 

Chat se starostou města 
proběhne namísto 31. 5. 
až ve čtvrtek 14. 6. 2012. 
Chat bude opět otevřen 
o 24 hodin dřív, tedy od 

13. června již můžete zasílat své 
dotazy. 

Více na www.mestovm.cz

V dnešním čísle najdete uvnitř listu celostránko-
vou informaci s podrobnostmi k blížícímu se Ev-
ropskému festivalu filozofie, který se koná opět 
ve Velkém Meziříčí 18. až 24. června 2012.

DNES příloha k 
filozofickému festivalu

Více na straně 3

Zde je místo pro vaši inzerci! Pozvánka 
do restaurace JUPITER

▶ ZVĚŘINOVÉ HODY 8.–10. ČERVNA
▶ EURO 2012

SOUTĚŽ O REPREZENTAČNÍ DRES 
THEODORA GEBRE SELASSIEHO

Více na straně 7

ZAHRADNICTVÍ, Vídeň 91

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

Aktuální nabídka: 
Akce zahradní keramika sleva 10 %.

Bylinky, denivky, skalničky, 
okrasné trávy, balkonové rostliny. 

Zakrslé jehličnany. 
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Festival uvítá zvučná jména

Poplach má hlásit člověk naživo, ne automat

Poškozený modul rozhlasu prověřují 
experti

Z jednání bezpečnostní rady města – zleva Antonín Kozina, Marek Švaříček, Pavel Báča, Josef Švec - pracovníci 
městského úřadu ve Velkém Meziříčí - , starosta Radovan Necid, místostarosta Josef Komínek, zástupci hasičů 
a policie - Jiří Doležal a Roman Tomšík. Foto: Martina Strnadová

Planým poplachem spojeným s automatickým evakuačním 
hlášením ve Velkém Meziříčí, který spustil zásah blesku v úterý 
22. května, se zabývala i bezpečnostní rada města. Doporučila při-
jmout některá opatření, aby se podobným událostem v budoucnu 
předešlo. 

Členové bezpečnostní rady se například shodli na tom, že by bylo 
vhodné vymazat z městského rozhlasu automatická hlášení. Ta by 
měla provádět vždy naživo konkrétní osoba dle potřeb aktuální situa-
ce. Přístup k městskému rozhlasu by navíc měli mít i profesionální ha-
siči spolu s městskými strážníky. Rada dále doporučila kontrolu roz-
místění rozvaděčů elektřiny v městských budovách a prověření jejich 
ochrany proti přepětí. Z jednání vyplynula i potřeba mít přesný postup 
vyhlašování mimořádných událostí v krizové situaci a další závěry.
„Technik se nediví, laik žasne a nechápe,“ řekl starosta Radovan Necid 
k problému selhání techniky. Nicméně i tady lze vyhodnotit, že všech-
no špatné je k něčemu dobré. Poplach sice vyvolal mezi lidmi obavy, 
strach a nejistotu, ale na druhou stranu odhalil i nedokonalosti systé-
mu krizového řízení či reakce lidí na nečekanou situaci. Ukázal, co je 
třeba řešit, zlepšit a v praxi procvičit. Všichni jsou zvyklí na fungující 
techniku – telefony a počítače – jenomže ta může selhat kdykoliv a 
kdekoliv, jako třeba právě teď.

Systém spustil v městském rozhlase evakuační výzvu poté, co po pří-
mém zásahu bleskem zkolaboval GSM modul. „Jedním z problémů 
bylo, že systém má záložní zdroj a nelze jej jednoduše vypnout pros-
tým vytažením ze zásuvky,“ popsal starosta. 

Šestý ročník Evropského 
festivalu filozofie ve Velkém 
Meziříčí se nezadržitelně blíží. 
Proběhne od pondělí 18. do ne-
děle 24. června 2012, tentokrát 
na téma Etika a morálka. 

„Festival jsme rozdělili do čtyř te-
matických bloků – obecné hledis-
ko etiky a morálky, podnikatelská 
etika, etika a morálka v oblasti 
politiky a diskuzní panel na téma 
kulturní nebo přirozený základ 
morálky,“ uvedl Milan Dufek, ře-
ditel festivalu. Sjede se na něj celá 
řada filozofů a dalších význam-
ných osobností z České republiky 
i ze zahraničí. Ale nepůjde jen o 
filozofii. „Naším cílem je, aby-
chom filozofický festival prová-
zali s kulturními aktivitami,“po-
dotkl ředitel.
Zahraniční účastníci letošního 

festivalu budou tři. „Jedním z 
nich bude dr. Salvatore Principe z 
Neapole,“ jmenoval Milan Dufek 
a dodal, „potkali jsme se na fes-
tivalu filozofie v Hannoveru a on 
projevil velký zájem se zúčastnit 
u nás, ve Velkém Meziříčí.“ Podle 
Dufka je Neapol jedním z adeptů, 
kteří by chtěli přistoupit k dalším 
evropským městům a založit také 
svůj festival filozofie. Zatím zů-
stává skladba měst, kde festival 
probíhá, stejná. Jsou čtyři v Ev-
ropě. Zakládající je italské město 
Modena, dál festival pokračuje i 
ve francouzském Saint-Émilionu, 
který spolu s Velkým Meziříčím 
přistoupil k tomuto evropskému 
projektu v roce 2007, a dalším 
spřáteleným městem je německý 
Hannover.
Co se týče ostatních hostů fes-
tivalu, zájemci se mohou těšit 

na zvučná jména. „Sice se nám 
nepodařilo dostat sem všechny 
osobnosti, které jsme si spolu s 
garanty festivalu Filozofickým 
ústavem Akademie věd ČR a Fi-
lozofickou fakultou Masarykovy 
univerzity předsevzali, přesto tu 
máme spoustu zajímavých lidí. 
Velkou osobností z řad filozofů 
naší republiky je například Jan 
Sokol, který bude přednášet v 
den zahájení festivalu, hned v 
pondělí,“ připomněl ředitel fes-
tivalu. Další zajímavá jména jsou 
Tomáš Sedláček, Karel Janeček, 
ze zdejších Jan Veleba – ti budou 
diskutovat na téma podnikatelské 
etiky. „V něm bychom chtěli uká-
zat, že není pravdou, když jsou 
mnohdy všichni naši podnikatelé 
házeni do jednoho pytle v tom, 
že okrádají lidi,“ podotkl Dufek. 
Pořadatelé festivalu proto chtějí 

ukázat, že naopak je jich spous-
ta takových, kteří jsou přínosem 
pro naši ekonomiku. K tomuto 
tématu by jistě měli co říct i dal-
ší oslovení – Petr Kellner, Radim 
Frolík či Radim Jančura. Bohu-
žel, jejich pracovní vytížení jim 
účast neumožnilo. Na téma etika 
a morálka v oblasti politiky bu-
dou diskutovat Jiří Pehe, Michael 
Hauser a Jan Winter. Měla přijet 
i třeba slovenská expremiérka 
Iveta Radičová, která nakonec z 
programu na poslední chvíli vy-
padla. Kdo naopak letos na festi-
valu chybět nebude, je již tradiční 
vzácný host Erazim Kohák.
Festival doprovodí, jak již Milan 
Dufek předeslal, i spousta kultur-
ních akcí. 
Podrobný program i seznam 
osobností, najdete na straně tři. 

Martina Strnadová

Evakuační výzva vyvolala 
mnoho otázek
Planý poplach ve Velkém Meziříčí vyvolal mezi obyvateli města mno-
ho dotazů. Mnozí se ptají, co by měl obsahovat evakuační balíček či 
zda je ve městě vůbec nějaký protijaderný kryt. Navíc je vhodné vy-
světlit i to, jaká je vůbec pravděpodobnost, že by došlo k některé ze 
dvou událostí, které se šířily formou fámy mezi lidmi – ať již k havárii 
jaderné elektrárny Dukovany či k protržení hráze přehrady v Mostiš-
tích. Jaký by to mělo dopad na obyvatele Velkého Meziříčí?
Kontaktovali jsme odborníky a v dnešním Velkomeziříčsku na straně 
čtyři vám přinášíme odpovědi. Martina Strnadová

Náměstí bude uzavřeno 
V sobotu 9. června 2012 se bude na náměstí ve Velkém Meziříčí konat 
akce Zlatocoop – Karneval v ulicích. Z důvodu přípravy této akce bude 
na náměstí v tento den od 5 hodin vyhrazen prostor parkoviště a ko-
munikace od budovy radnice směrem k lípám, čímž se značně omezí 
možnost parkování v centru města. 
Velkomeziříčské náměstí bude průjezdné po místní komunikaci na 
horní straně (kolem Obecníku, pobočky ČSOB směrem ke kostelu a 
dále do ul. Komenského) až do 12 hodin, kdy dojde k úplné uzavírce 
vjezdu na náměstí, která potrvá do 19 hodin.

Ing. Petr Dvořák, Městská policie Velké Meziříčí

PORADNY NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ
▶ SOS – pravidelná poradna (sdružení obrany spotřebitelů) 
otevřena každou středu 14—16 h v nové budově MěÚ (obecní 
živnostenský úřad, dveře č. 4).

▶ Občanská poradna – odborné sociální poradenství obča-
nům, středy v sudých týdnech 11.30–15 h v budově MěÚ (zase-
dací místnost 2. patro. Tel.: 721 137 458. www.opzdar.cz.

SKI KLUB VELKÉ MEZIŘÍČÍ VÁS ZVE 
NA 

POUŤOVOU ZÁBAVU 
U SKIBARU 

15. 6. 2012 OD 20 HODIN 
S KAPELOU ADRIANA. 

Jídlo a pití zajištěno.
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Zprávy z jednání Rady města ze 
dne 30. 5. 2012

1. Rada města vzala 
na vědomí:
* zásady sportovní komise pro 
zpracování návrhu na rozdělení 
dotací sportovním oddílům 
* informaci o připravovaném 
projektu „Snižujeme kriminalitu 
mládeže pomocí balanční a ruč-
kovací dráhy“ podle zásad pro-
gramu prevence kriminality ČR
* zprávu o hospodaření v měst-
ských lesích

2. Rada města 
schválila:
* předloženou kupní smlouvu se 
společností JMP Net, s. r. o., se 
sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 
Brno, IČ: 27 68 98 41 na prodej 
plynovodu na Hliništích
* návrh smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného bře-
mene mezi budoucím povinným 
městem a budoucím oprávně-
ným Povodím Moravy, s. p., Brno 
o budoucím zřízení práva staveb-
níka provést na pozemcích města 
stavbu protipovodňových opat-

ření v souladu s již uzavřenými 
smlouvami. Právo věcného bře-
mene bude zřízeno na dobu ur-
čitou do doby darování ochran-
ných zídek protipovodňových 
opatření městu
* návrh smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného bře-
mene ve prospěch obce Petráveč 
k tíži pozemků města parc. č. 
5492, 2230/1, 5636/21, 5636/4, 
5664/4, 5664/5, 5664/9, 5664/10 
a 5636/18 v lokalitě Františkov, 
k. ú. Velké Meziříčí s právem ulo-
žení optického kabelu do těchto 
pozemků, právem provozování, 
údržby a oprav na dobu trvání 
této stavby
* rozpočtové opatření: zdroj: 5 
tis. Kč – § 3419 rezerva na sport, 
rozdělení: 5 tis. Kč – § 3419 do-
tace pro Ski klub Velké Meziříčí, 
Fajtův kopec 1741, účel: pořádání 
5. ročníku cyklozávodů – Velká 
cena Fajťáku dne 20. 5. 2012 (po-
háry, ceny a diplomy)
* povolení užívání veřejného 
prostranství na náměstí v úterý 
19. června 2012 v době od 10 do 
17 hodin za účelem uspořádání 
reklamní akce Raiffeisen stavební 
spořitelny, a. s.
* předložený materiál a vyhlašuje 

soutěž „Rozkvetlé město“ v ter-
mínu od 1. června do 31. srpna 
2012 včetně
* se zapojením transferů účelově 
určených, přijatých na účet měs-
ta v květnu 2012, do upraveného 
rozpočtu města Velké Meziříčí v 
r. 2012 
* s výpůjčkou sálu v budově ha-
sičské zbrojnice ve Velkém Me-
ziříčí pro Mateřskou školu Velké 
Meziříčí, p. o., Čechova 1523/10, 
Velké Meziříčí dne 22. června 
2012, v době od 15 do 19 hodin 
za účelem pořádání akce na zá-
věr školního roku „Se školkou se 
loučíme“
* s uzavřením darovací smlouvy 
mezi Městem Velké Meziříčí a 
Městskou knihovnou Velké Me-
ziříčí, Poštovní 1392/22, Velké 
Meziříčí na majetek
* s konáním akce Zlatocoop – 
Karneval v ulicích, která se bude 
konat v sobotu 9. června 2012. 
Jde o jednodenní akci se zamě-
řením pro celou rodinu, s boha-
tým doprovodným programem 
– soutěže pro děti, vystoupení 
kouzelníka atd. Koná se od 13 do 
18 hodin. (Více informací najdete 
na straně 6 - pozn. red.)

Ing. Radovan Necid, starosta

Rada města projednala...

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

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

-měú-

Vyřiďte svým dětem cestovní doklady

Mladí hasiči pojedou cvičit do Chorvatska

Velkomeziříčští radní - zprava - Jiří Michlíček, Vincenc Záviška, Miroslav Jágrik, 
Jindřich Hubl, Ivo Šulc a Radovan Necid (starosta) na návštěvě v chorvatském 
Tisnu. Foto: archiv Městského úřadu Velké Meziříčí

Hasičský dorost z Velkého 
Meziříčí pojede v září cvičit se 
svými tamními protějšky do 
chorvatského Tisna. Dohodl se 
na tom starosta velkomeziříč-
ských dobrovolných hasičů a 
městský radní Miroslav Jágrik 
se svým tisenským kolegou To-
mislavem Belakušičem během 
návštěvy radních z Velkého 
Meziříčí v partnerském Tisnu. 

„Jde o první vlaštovku připra-
vované spolupráce, kterou chce-
me intenzivně rozvíjet. Pro naše 
mladé hasiče budou samozřejmě 
atraktivní specifické sportovní 
disciplíny i simulované zásahy v 
přímořském prostředí, naopak 
Chorvaté očekávají naše auten-
tické zkušenosti s propracova-
ným hasičským sportem, který 

co do propracovanosti nemá v 
Evropě obdobu,“ přiblížil Miro-
slav Jágrik. Naopak chorvatští 
hasiči projevili zájem o zimní 
sporty, výuku lyžování a bruslení.
Velkomeziříčská delegace se v 
Tisnu dále domluvila s ředitel-

kou kulturního centra na účasti 
chorvatské strany na oslavách 20 
let založení velkomeziříčského 
Jupiter clubu, vystoupení chor-
vatských folklórních souborů 
ve Velkém Meziříčí a zmínila 
zájem základní umělecké školy 
o vystoupení v Tisnu. „Nejdůle-
žitějším bodem pobytu ale byla 

jednání o společném získávání 
evropských dotací. Chorvatská 
strana má dnes přístup k tak-
zvaným předvstupním fondům, 
v Česku jsme už zvyklí na práci 
se standardními operačními pro-
gramy. Hledali jsme tedy obory a 
činnosti, na které bychom mohli 
žádat dotace společně. Dohodli 
jsme se, že v nejbližších měsících 
zkusíme dát na papír první žá-
dosti. Nastavili jsme také způsob 
vzájemné komunikace tak, aby-
chom nemuseli jednat osobně, 
ale v co největší míře využili mai-
ly a telefony,“ řekl starosta Necid.
Společné projekty chtějí Velko-
meziříčští nabídnout i tradičním 
partnerským městům – švédské-
mu Vansbru, italskému San Be-
nedettu a německému Weilhei-
mu.

Jde o první vlaštovku 
připravované spolupráce, 
kterou chceme intenzivně 

rozvíjet.

–ran–

Neznámého pachatele zaujal na 
ulici Vrchovecká ve Velkém Me-
ziříčí vůz značky Toyota. Při jeho 
bližším průzkumu zjistil, že se 
ve voze nachází odložený batoh. 
Aby se zavazadla mohl zmocnit, 
musel nejprve rozbít okénko u 
levých zadních dveří. Majitel v 
něm měl oblečení a jídlo. Škoda 
na odcizených věcech a poškoze-

ném voze je vyčíslena na nejmé-
ně 4.000 korun. 
Další poškozené vozidlo bylo za-
parkované na ulici Karlov. Z to-
hoto vozu byla odcizena rovněž 
po rozbití okénka u dveří naviga-
ce. Majiteli byla způsobena škoda 
ve výši asi 6.000 korun.
K vloupání do vozidel došlo od 
večera 30. do rána 31. 5. 2012.

Vykrádal auta Rekonstrukce kanalizace Na Výsluní 
i v Nádražní pokročila

Rekonstrukce kanalizace v ulici 
Na Výsluní je již za svou polovi-
nou (viz fotografie nahoře). 
Začala 23. dubna a hotova má být 
do 22. června. Výkopové práce a 
pokládání nového kanalizačního 
potrubí postupují od garáží na 
konci ulice směrem ke křižovatce 
s ulicí Nad Gymnáziem.
Nádražní ulice je momentálně 

rozkopaná v části mezi Třebíč-
skou a Družstevní (viz fotografie 
dole). Práce byly zahájeny kon-
cem března v ulici Malá stránka a 
budou pokračovat za Družstevní 
ulici k vlakové zastávce, poté od 
přechodu přes železnici nahoru 
Nádražní ulicí až přes křižovatku 
Bezručovy a Třebíčské, kde skon-
čí v tamním chodníku.

Poslední trasa výměny kanalizace 
povede z Nádražní do ulice Nad 
tratí a skončí za odbočkou do 
ulice Na Vyhlídce, kde dojde i k 
výměně vodovodu. Celou akci 
završí položení nových povrchů 
vozovky. Hotovo bude do konce 
října.

Text a foto: Martina Strnadová

Přijede velvyslanec 
Venezuely

Beseda s Victorem 
Hernándézem se 

koná 12. 6. v 16.00
v Jupiter clubu. (Viz str. 5.)
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EVROPSKý fEStIVAL fILOZOfIE - 6. ROčNíK, VELKé mEZIříčí, 18.-24. čERVNA 2012

Etika a morálka

Program

„ETIKA A MORÁLKA“ jsou ústředním motttem letošního festivalu 
filozofie. Co se skrývá za těmito pojmy, se kterými se v různých souvis-
lostech střetáváme v našem každodenním životě?  Je naše chování, či 
chování našeho okolí v souladu s pravidly etiky a morálky? Odpovědi 
na tyto otázky nám zcela jistě nabídnou jednotlivé odborné přednáš-
kové bloky a diskuze s jejich protagonisty, kteří představují odborné 
špičky ve své oblasti. V rámci tematických festivalových bloků se bu-
deme moci seznámit, zamyslet a diskutovat nad problematikou obec-
ných hledisek etiky a morálky, podnikatelské etiky, etiky a morálky v 
oblasti politiky, kulturním nebo přirozeném základu morálky. Filozo-
fický blok doplní doprovodný program v podobě koncertů, divadel, 
výstav, floristické show i dětského odpoledne. V rámci něj se představí 
amatérští i profesionální umělci. 
Specifičnost a zároveň jedinečnost našeho festivalu charakterizoval 
poměrně výstižně jeden z partnerů našeho festivalu, děkan Filozofic-
ké fakulty MU v Brně profesor Josef Krob: „ Filozofové a odborníci z 
humanitních oborů nemívají příliš často příležitost ukázat veřejnosti, 
čím se to vlastně zabývají. Knihy se čtou stále méně, sobotní přílo-
hy novin a jejich kulturní rubriky na tom nejsou o nic lépe, zejmé-
na v konkurenci s novými médii, a tak ti, kteří chtějí oslovit ostatní 
mají dvě možnosti: najít si své čtenáře např. na internetu, na sociál-
ních sítích či kdekoli jinde, kam nás nové technologie zavedou, nebo 
se vrátit k dávno odzkoušeným a často i zapomenutým způsobům a 
vyrazit za po- sluchačem… no 
možná ne přímo do ulic, ale do 
sálů, na nádvoří, prostě všude, 
kde se sjede pár lidí ochotných 
naslouchat. Zkuste si ovšem 
stoupnout na zá- mecké nádvoří 
a vykládat o mo- rálce. Pokud 
vůbec budete mít nějaké po-
sluchače, budete rádi, když vám 
nezavolají odvoz vozem rychlé 
psychické pomoci. Existují ale místa, kde lze alespoň jednou za čas 
ochotné posluchače najít a neriskovat nic jiného, než jejich zájem a 
dotazy v diskuzi. Takovým místem je Velké Meziříčí v době konání 
Evropského festivalu filozofie. Z hlediska počtu pravděpodobnosti by 
asi taková akce ani neměla existovat. Proč zrovna městečko pod dál-
ničním mostem by mělo do svých ulic pustit podivínské myslitele a 
trpělivě naslouchat jejich neobvyklým promluvám? Stačí ale několik 
ochotných lidí a vnímaví posluchači, a to, co bylo nepravděpodobné, 
je skutečností. A nikoliv pouze jednou, letos již pošesté, a to už je tra-
dice“. 
Vážení čtenáři, obyvatelé Velkého Meziříčí i širokého okolí, přijměte 
srdečné pozvání na náš festival. Přijďte a ukažte obyvatelům jiných 
měst, že obyvatelé našeho města jsou lidé vnímaví, přemýšliví, vzděla-
ní. Festival proběhne v prostorách vnitřního nádvoří zámku a JUPI-
TER clubu. Přednášky jsou zdarma, pouze některé doprovodné akce 
jsou zpoplatněny. 
Přesné určení místa konání a podrobné informace naleznete na pla-
kátech a internetových stránkách www.festivalfilozofie.cz; www.jupi-
terclub.cz. Těším se na setkání s vámi. 
Festival by nebylo možné zrealizovat bez výrazné finanční podpory 
našeho města, kraje Vysočina, odborné pomoci našich partnerů a 
především nadšení našich amatérských účinkujících i organizačního 
týmu. Díky. Mgr. Milan Dufek, ředitel festivalu

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

Úterý 19. 6. /vnitřní nádvoří zámku/
17.00 panelová diskuze na téma: Podnikatelská etika
Moderuje Dita Fuchsová, redaktorka, moderátorka, tisková mluvčí 
Tomáš Sedláček, „Etika jako tahoun, nikoli brzda“
Hlavní makroekonom hospodářských strategií v ČSOB, člen NERVu, 
člen Nadace proti korupci. Je zakladatelem Ekonomického klubu, čle-
nem programového výboru nadace Fórum 2000 a poradních či dozor-
čích rad mnoha dalších neziskových organizací. 

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

Středa 20. 6. /vnitřní nádvoří zámku/
18.00 Slávek Rabušic, „Floristická show – Květiny, jak je neznáte“
Florista na volné noze, přednáší a předvádí aranžování květin na se-
minářích a společenských akcích. Specializuje se na svatební floristiku 
a historii aranžování květin. Navrhl a vytvořil květinové dekorace k 
několika filmům. Momentálně připravuje projekt „Rozkvetlé hrady a 
zámky“, zaměřený na podporu udržení tradice květinových výstav na 
památkových objektech.

Koncert /vnitřní nádvoří zámku/vstupné 150 Kč/
20.30 Legendy se vrací
Partička skvěle sehraných muzikantů hrajících pod názvem Legendy 
se vrací vznikla na sklonku roku 2003... V sestavě této kapely hrají-
cí pro dobrou náladu, nostalgické zavzpomínání i k pořádné taneční 
pařbě, naleznete brilantního kytarového mága Andonise Civopulose, 
Petra Šišku (textaře, moderátora), Romana „Izzi“ Izaiáše (charismatic-
kého lídra rockové skupiny Doga) a konečně Libora Pyška (bubeníka 
známého z mnoha jazzových seskupení). Během mnohdy až tříhodi-
nového koncertního bloku přehrají Legendy ve svém nezaměnitelném 
podání hity známé snad všem generacím - od Pink Floyd, Led Zeppe-
lin, AC/DC, Queen, Deep Purple, Status Quo, Erica Claptona, Eagles, 
ABBY, Bon Joviho, Slade po 4 Non Blondes, Lennyho Krawitze, Green 
Day či Bruce Springsteena.

Čtvrtek 21. 6. /vnitřní nádvoří zámku/
16.00 Studentský blok - otevřená diskuze na téma festivalu se studen-
ty gymnázia, filozofické fakulty, včetně zájemců z řad široké veřejnosti, 
řídí Radim Bělohrad
17.30 Diskuzní panel na téma:  Etika a morálka v oblasti politiky
Jiří Pehe, „Instrumentalizace morálky v politice“
Český politolog, pracoval v rádiu Svobodná Evropa. Byl ředitelem 
Politického odboru Kanceláře 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 programové-
ho výboru a správní rady Nadace Forum 2000
Michael Hauser, „Etika jako subverze“
Přednáší na PedF UK v Praze. Je předsedou obč. sdružení SOK, které 
se zabývá současným sociálně kritickým myšlením a jeho populariza-
cí. Autor knih: Adorno: moderna a negativita, Prolegomena k filozofii 
současnosti a rozhovorů se Slavojem Žižkem Humanismus nestačí.
Jan Winter, „Česká parlamentní kultura“
Odborný asistent na katedře teorie práva a právních učení Právnické 
fakulty UK a externí vyučující Filozofické fakulty a Fakulty sociálních 
věd. Autor monografie Říše principů (2006), za kterou obdržel Bolza-
novu cenu a Cenu Antonína Randy, učebnice Principy českého ústav-
ního práva (2006), monografie Česká parlamentní kultura (2010), 
spoluautor komentáře Listiny základních práv a svobod autorského 
kolektivu vedeného Eliškou Wagnerovou
Kulturní program
20.30 /vnitřní nádvoří zámku/
Divadelní představení - Filozof(ie) a žena
Kočovná filozofická divadelní společnost při Katedře filozofie FF MU 
pod vedením Josefa Petrželky.

Pátek 22. 6. /nádvoří Jupiter clubu/
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 antiindividualismu.
Luboš Bělka, „Buddhistická etika“

Ústav religionistiky, Filozofická fa-
kulta MU Brno.  Vyučuje buddhis-
mus a religionistiku.

Anotace: Karmický zákon, tedy 
zákon, že dobré skutky a myšlenky 
přinášejí dobré následky, a špatné 
skutky a myšlenky přinášejí špat-
né následky, je tak vlastně etickým 
zákonem, platícím pro jedince i pro 
lidstvo jako celek. Vychází z před-

stavy, že jedinec je jak svobodný, tak i inteligentní, a platí, že když někdo 
koná dobro, či zlo, je to vždy jeho vědomé a svobodné rozhodnutí. 
Radim Bělohrad, „Role přírodních věd v etickém zkoumání“
Katedra filozofie, Filozofická fakulta MU Brno. 
Anotace: Příspěvek se bude zabývat analogií mezi dobrem, zdravím a 
výživou, jak ji obhajuje současná naturalistická etika.
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 kamará-
dy z druhého ročníku muzikálového herectví na JAMU, ateliér Jany 
Janěkové.

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

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

www.festivalfilozofie.cz

Neděle 24. 6.
15.00 Dětský den /vnitřní nádvoří zámku/
Čertovský mariáš. Pohádka pro děti i dospělé
16.00, zámek
Soutěže pro děti. Připravil DDM Velké Meziříčí
19.30 koncert /zámecká jídelna/
vstupné 100 Kč děti, studenti senioři, 200 Kč dospělí/
Sophia Jaffé – housle „Zázraky hudebních množin“

Koncert se koná v rámci 17. roč-
níku Mezinárodního hudebního 
festivalu Concentus Moraviae
Bližší informace o festivalu: 
www.concentus-moraviae.cz
Výstavy: /zámecká kuchyně/
Assunta Verrone, Studio artistico,  
Accademia di Ipazia, Hannover 
Nakladatelství Filozofia, prodejní 
výstava filozofických knih, 

Změna programu vyhrazenaFoto: archiv CM

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 Akade-
mie věd ČR a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
18.30 Peter Nickl, „Existují ještě neřesti?“
Westfälische Wilhems-Universität Münster 
Anotace: Neřesti považuji za protiklad ctností. Zatímco nauka o ctnos-
tech nepochybně obsahuje jistý normativní element (takový má člověk 
být, i když nejspíše neexistoval nikdo, kdo by byl stoprocentně ctnostný), 
vězí v popisu neřesti deskriptivní moment: Neřesti nejsou konstruovány, 
nýbrž jsou skutečné. Přesto se o tom mluví velmi málo - nebo přece jen?
Kulturní program
21.00 koncert /vstupné 150 Kč
Druhá tráva (Robert Křesťan) 
s hostem Katkou García (na sním-
ku vpravo)
Česká bluegrassová skupina, zalo-
žili ji v roce 1991 textař, zpěvák a 
kytarista Robert Křesťan, banjis-
ta Luboš Malina, kteří odešli od 
Poutníků.

Jan Sokol. Foto: archiv redakce

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

Předseda dozorčí rady společnosti 
RSJ, působil jako vědeckovýzkum-
ný pracovník na Rakouské aka-
demii věd, přednáší na Matema-
ticko-fyzikální fakultě Univerzity 
Karlovy v Praze. Specializuje se na 
optimální řízení ve finanční mate-
matice. Aktivně se snaží vylepšo-
vat etické hodnoty ve společnosti. 
Založil Nadaci proti korupci a Na-
dační fond K. J. pro podporu vědy 
a výzkumu.
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I přes své nedlouhé stáří rozhlas vykazuje další nedostatky. V někte-
rých ulicích a částech města lidé z hlásičů buďto nic neslyší, a nebo ro-
zumí jen každému pátému slovu. Problém je i s přeslechy, ozvěnou. To 
je třeba vyladit. Do budoucna by měl problém komplexně řešit nový 
varovný a hlásný systém, s jehož výstavbou se počítá v rámci projektu 
digitálního a povodňového plánu. „Ve Velkém Meziříčí bude kom-
pletně odstraněn stávající systém zastaralého bezdrátového rozhlasu 
včetně ústředny, bude vybudováno cca 102 nových hlásičů, nový velín, 
úložiště dat a propojení se všemi digitálními rozhlasy v samostatných 
obcích, které jsou do projektu zapojeny,“ upřesnil vedoucí odboru ži-
votního prostředí městského úřadu Jiří Zachar a doplnil, že systém 
umožní mnohé užitečné – archivaci dat, hromadné rozesílání SMS 
zpráv, varování osob neslyšících atd.

Reakce lidí v krizi nelze předvídat
Připravovaných preventivních opatření technického rázu není málo. 
Co však lze hůře předvídat a naplánovat vůbec, je reakce lidí v takové 
či podobné situaci. 
„Lidi v krizi často logicky neuvažují, jen málo jich zachová chladný ro-
zum. Sami jsme se o tom teď přesvědčili,“ podotkl starosta. Dokladem 
toho jsou fámy, které se vmžiku začaly šířit městem prostřednictvím 
esemesek a internetové sociální sítě. „Propříště v případě krize bude 
starosta komunikovat jen se záchranáři a členy krizového štábu. Mís-
tostarosta a radní zase vyjedou osobně komunikovat s lidmi,“ vysvětlil 
postup Necid.
Čerstvé zkušenosti Velkomeziříčských budou podkladem i pro jedná-
ní bezpečnostní komise Kraje Vysočina. S podobnou situací se totiž 
může v budoucnu setkat každá obec.

A dodal: „Proto chceme opatřit zařízení jakýmsi hlavním vypínačem, 
který jej bude umět kdykoliv umlčet. Nelze totiž zaručit, že se podob-
ná situace nebude opakovat.“ Proč modul spustil odvysílání právě té 
konkrétní evakuační výzvy, posuzují odborníci. V nejbližší době by 
měl být výsledek jejich expertízy vedení města znám. Automatických 
hlášení má stávající rozhlas v paměti dvanáct typů. V době pořízení 
systému, což bylo asi před sedmi lety, to bylo podmínkou dotace z 
ministerstva vnitra. Nyní radnice prověří, zda je možno je vymazat.

Poplach má hlásit...
Pokračování ze strany 1

Problém by řešil i nový rozhlas

Přehrada je stále sledovaná
Přehrada Mostiště je zařazena 
mezi pět – Povodím Moravy – 
nejsledovanějších vodních děl. 
Důvodem tohoto opatření je 
její umístění „bezprostředně“ 
nad městem Velké Meziříčí. 
To, že by se náhle po bouřce 
protrhla sypaná hráz přehrady 
a obyvatele pod ní zavalila ob-
rovská vlna vody, tedy skutečně 
nehrozí.

„Vodní dílo Mostiště je zařazeno 
do první kategorie a jeho pozo-
rování v rámci prohlídek probíhá 
pravidelně proškolovanou ob-
sluhou denně,“ potvrdil vedoucí 
útvaru provozu a technicko-bez-

pečnostního dohledu Povodí 
Moravy Vlastimil Krejčí a dodal, 
„měření deformací tělesa hráze a 
průsaků je prováděno kontinuál-
ně jak obsluhou, tak i odbornou 
organizací, pověřenou ze zákona. 
Uvedené měření se provádí na 
těch nejmodernějších přístrojích 
a zařízeních dle celosvětových 
standardů zpracovaných v pro-
gramu technicko-bezpečnostní 
dohled pro trvalý provoz. Ně-
která měření probíhají dokonce 
online.“ Automatická měření 
přenášejí data nejen do kanceláře 
hrázného, ale i na vodohodpo-
dářský dispečink do Brna, kde 
je zajišťován nepřetržitý provoz 

havarijní a povodňové služby. „V 
případě překročení mezní hod-
noty jakéhokoliv měření se spou-
ští automaticky alarm a zaměst-
nanec konající službu kontaktuje 
obsluhu vodního díla, aby zjistil, 
zda nedošlo pouze k poruše au-
tomatického měření nebo k ně-
jakému anomálnímu vývoji,“ po-
psal Krejčí postup při případném 
poplachu. Osoba, zodpovědná za 
technicko-bezpečnostní dohled, 
v takovém případě okamžitě vy-
razí na prohlídku daného místa a 
podle výsledku určí další postup 
sledování či odstranění závady. 
„Kromě svědomitého provádění 
technicko-bezpečnostního do-

hledu bylo také v rámci rekon-
strukce v letech 2005 až 2006 
vodní dílo zabezpečeno na pře-
vedení kontrolní povodňové vlny 
KPV₁₀ ₀₀₀,“ doplnil Krejčí. 
Podle něj je Česká republika 
jednou z mála zemí Evropy, kde 
je dlouhodobě vykonáván tech-
nicko-bezpečnostní dohled nad 
vodními díly, navíc se zapojením 
nejnovějších metod. 
„V případě, že bude do budoucna 
prováděn technicko-bezpečnost-
ní dohled tohoto vodního díla 
minimálně na dnešní úrovni, do-
volujeme si konstatovat, že nedo-
jde k ohrožení území pod ním,“ 
uzavřel Krejčí.

Jaderná elektrárna Dukovany 
je bezpečná, říkají nové testy
Jaderná elektrárna (JE) Dukovany je provozována bezpečně a spo-
lehlivě. To je třeba předeslat hned v úvodu a potvrdily to i nedávné 
zátěžové testy, kterými elektrárna prošla. „Na základě událostí v 
japonské elektrárně Fukushima, ke kterým došlo 11. 3. 2011, byly 
Evropskou unií nařízeny tzv. stress testy, které měly identifikovat 
případná slabá místa v provozování jaderných elektráren na území 
EU. Jaderná elektrárna Dukovany ve srovnání s jinými provozo-
vateli obstála velice dobře,“ potvrdil Petr Velebil, technik útvaru 
havarijní připravenosti JE Dukovany.

I přesto samozřejmě musí být elektrárna připravena i na případnou 
krizovou situaci. Ta by se však Velkomeziříčských moc netýkala. 
„Do zóny havarijního plánování JE Dukovany, která je definována 
kružnicí o poloměru 20 km, zasahuje pouze velmi malá část katastru 
obce s rozšířenou působností Velké Meziříčí, která dle našich informa-
cí není ani trvale obydlena a tím pádem tam nejsou umístěny prvky 
varování ve vlastnictví JE Dukovany,“ popsal Velebil. 
To znamená, že pokud by došlo k havárii na zařízení jaderné elektrár-
ny, v našem regionu by byli evakuováni pouze obyvatelé posledního 
mezikruží, které je nejvzdálenější od JE, a to za Velkou Bíteší.
Jak se tedy měli zachovat obyvatelé, když slyšeli hlášení o evakuaci z 
městského rozhlasu a domnívali se, že je to kvůli havárii JE Dukovany? 
„Evakuace kvůli radiační havárii  se nedělá  plošně a bez uvážení, ale 
podle skutečného měření a dopadu havárie. Lidé by měli jít domů a 
poslouchat sdělovací prostředky,“ uvedl Petr Spilka, tiskový mluvčí JE 
Dukovany. Ten poradil krok za krokem, jak měli Velkomeziříčští na 
výzvu v rozhlase reagovat. 

„V prvé řadě 
– slyším vý-
zvu z rozhlasu 
a uposlechnu 
ji. Doma pak 
poslouchám 
rozhlas a tele-
vizi. Pokud by 
k něčemu sku-
tečně  došlo a 
média i starosta 
dostali oficiální 
hlášení, přeru-
šuje se normální 
běh vysílání a spouští se varovné, předem připravené nahrávky. To je 
potvrzení, že se opravdu něco stalo. Ovšem v případě, že média nic 
nehlásí, jde o falešný poplach,“ popsal Spilka a zdůraznil, že pravdě-
podobnost vzniku radiační havárie je jedna desetimiliontina za rok, 
což odpovídá pravděpodobnosti, že konkrétní osobu zabije v daném 
roce blesk. 
Navíc i ve Fukušimě,  kde došlo k havárii čtyř bloků současně, jsou 
radiační dávky ve Fukušimě  a okolních prefekturách pod úrovní me-
zinárodně dohodnutých hodnot pro obyvatelstvo. 
Podle Petra Spilky se tedy lidé ve Velkém Meziříčí spíše mohou obávat 
povodně než smrtelného či zdravotně závažného ozáření.

Protijaderný kryt nemáme
Protijaderný kryt ve Velkém Meziříčí není. Podle Pavla Báči, pracov-
níka krizového řízení městského úřadu je vyloženě protijaderných 
krytů v celé České republice velice málo, a když, tak jen s velmi ome-
zeným prostorem. Důvod je ten, že jejich údržba je nákladná, tudíž 
dochází spíš k jejich rušení. Kryty nejsou ani v blízkosti jaderné elek-
trárny Dukovany. 
„Pokud by došlo k havárii na zařízení jaderné elektrárny, byli by oby-
vatelé z okolí (dle rozsahu havárie) evakuováni,“ upřesnil Báča s tím, 
že evakuační pásma kolem JE jsou rozdělena do několika mezikruží. 
Poslední, nejvzdálenější od JE, zasahuje pouze velice malé neobydlené 
území našeho správního obvodu obce s rozšířenou působností VM, a 
to za Velkou Bíteší. 
„Na naše území směřuje pouze malá část evakuačních tras z oblasti 
Náměště nad Oslavou,“ uzavřel Báča. 

Městský rozhlas hlásí výzvu k 
evakuaci – to nedávno slyšeli 
ve Velkém Meziříčí mnozí. Ale 
většina z nás ani přesně neví, 
co všechno má evakuační zava-
zadlo obsahovat. Tušíme, že asi 
něco k jídlu, něco teplého na 
sebe, doklady, léky… a dál?

Hasičský záchranný sbor Jiho-
moravského kraje má na svých 
stránkách nejen přesnou sklad-
bu evakuačního zavazadla, ale i 
další užitečné rady v souhrnné 
brožurce Vaše cesty k bezpečí 
aneb Chytré blondýnky radí. Je 
dostupná na www.firebrno.cz/
vase-cesty-k-bezpeci/brozurka-
-chytre-blondynky-radi. 

Co do evakuačního 
zavazadla?
Podle brožurky si musíte uvě-
domit, že evakuační zavazadlo a 
jeho obsah je v některých přípa-
dech ohrožení to jediné, co vám 
po opuštění domácnosti zůstane. 
Takže na základě toho byste je 
měli i balit – nejen pro sebe, ale 
i pro ostatní členy domácnosti. 
Platí zásada, že pro každou osobu 
jedno – pro dospělého do 25 kg, 
pro dítě do 10 kg. Ideální je kufr 

na kolečkách, batoh, nejméně 
vhodná je taška. Evakuační za-
vazadlo si připravte v případě, že 
předpokládáte opuštění domova 
na více než jeden den. Při eva-
kuaci na kratší dobu, například 
při nahlášení bomby v objektu 
nebo při úniku plynu, lze očeká-
vat návrat během několika hodin 
a tudíž je evakuační zavazadlo 
zbytečné.

Obsah zavazadla  
Je možné pro snadnější zapama-
tování rozčlenit do několika lo-
gických skupin: 1. jídlo a pití + 
nádobí, 2. cennosti a dokumenty, 
3. léky a hygiena, 4. oblečení a vy-
bavení pro přespání, 5. přístroje, 
nástroje, zábava.
Do první skupiny patří zejména 
trvanlivé a dobře zabalené potra-
viny, pitná voda (vše na 2–3 dny 
pro každého člena domácnosti), 
krmivo pro domácí zvíře, které 
berete s sebou, hrnek nebo mis-
ka, příbor a otvírák na konzervy. 
Nezapomeňte i na vlastní speciál-
ní potraviny, máte-li individuální 
dietu, např. bezlepkovou.
Do druhé skupiny řadíme 
osobní dokumenty – rodný list, 
občanský průkaz, cestovní pas, 
kartu zdravotní pojišťovny – a 

jiné důležité dokumenty – po-
jistné smlouvy, stavební spoření, 
smlouvy o investicích, akcie – a 
také peníze v hotovosti i platební 
karty.
Ve třetí skupině nesmí chybět 
především pravidelně užívané 
léky nebo zdravotní pomůcky, 
případně vitaminy a běžné do-
plňky stravy. Dále běžné hygi-
enické potřeby v přiměřeném 
množství.
Čtvrtá skupina zahrnuje oble-
čení pro dané roční období, ná-
hradní prádlo a obuv, spací pytel, 
karimatku, pláštěnku či deštník.
A konečně pátá skupina obsa-
huje především mobilní telefon 
s nabíječkou, FM rádio s nabí-
ječkou nebo bateriemi, svítilnu, 
zavírací nůž, šití, psací potřeby 
a dále něco pro vyplnění volné-
ho času – knihy, hračky pro děti, 
společenské hry.

Závěrem důležité 
upozornění 
Je pravděpodobné, že při vyhlá-
šení evakuace budete v časové 
tísni a stresu. Proto pečlivě zvažte 
priority. Obecně nejdůležitěj-
ší jsou předměty z druhé a třetí 
skupiny – tedy doklady, doku-

menty, peníze, léky a hygienic-
ké věci. Vše ostatní vám může v 
případě nouze někdo v místě ná-
hradního ubytování půjčit, nebo 
si je koupíte.
Balte úsporně a zavazadlo opat-
řete cedulkou s vaším jménem, 
adresou a číslem mobilního te-
lefonu.

Při evakuaci je třeba 
znát i další zásady
V případě evakuace platí i další 
zásady – například pro opuštění 
bytu. V takovém případě udělejte: 
uhaste otevřený oheň v topidlech; 
vypněte elektrické spotřebiče 
(mimo ledniček a mrazniček); 
uzavřete přívod vody a plynu; 
ověřte, zda i sousedé vědí, že mají 
opustit byt; nezapomeňte dětem 
vložit do kapsy oděvu cedulku se 
jménem a adresou; kočky a psy 
si vezměte s sebou v uzavřených 
schránkách; exotická zvířata, 
která přežijí delší dobu, nechejte 
doma, zásobte je před odchodem 
potravou. 
Vezměte evakuační zavazadlo, 
uzamkněte byt, na dveře dejte 
oznámení, že jste byt opustili a 
dostavte se na určené místo.

Připravila: Martina Strnadová

Nezapomeňte na léky a doklady

Martina Strnadová

-mars-

Text: Martina Strnadová. Ilustrační foto: webové stránky
 Jaderné elektrárny Dukovany 

Městský rozhlas je pouze sedm let starý, ale 
vykazuje velké nedostatky a poruchy. Foto: Martina 
Strnadová



stRana 4 www.velkomezIRICsko.Cz | číslo 23 | 6. čeRvna 2012 stRana 5 www.velkomezIRICsko.Cz | číslo 23 | 6. čeRvna 2012

Středa 6. 6.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., Vídeň 18.00 mše sv. – o. Prajka, 
DPS 10.00 – o. Parajka
Čtvrtek 7. 6.: 7.00 mše sv. – o. Parajka, 18.00 mše sv. – o. L. Sz., La-
vičky 18.00 mše sv. a průvod Božího těla – o. Prajka
Pátek 8. 6.: 8.00 mše sv. – o. L. Sz., 9.30 pohřební mše sv. – o. Prajka, 
14.00–15.30 příležitost ke svátosti smíření a pokání, 16.30 mše sv. – 
o. Prajka, domov pro seniory 13.00 mše sv. – o. Parajka
Sobota 9. 6.: 7.00 mše sv. – o. Prajka, 18.00 mše sv. – o. L. Sz.
Neděle 10. 6.: 7.30 mše sv. – o. Parajka, 9.00 mše sv. – o. L. Sz., 18.00 
mše sv. – o. L. Sz.
Farní oznámení: Ve středu v 18.00 bude náboženství pro mládež a 
starší děti. Ve čtvrtek po večerní mši sv. proběhne teologická hodina. 
V pátek 14.00–15.30 bude adorace nejsvětější svátosti a příležitost ke 
svátosti smíření a pokání. V sobotu v 8.00 bude setkání všech minis-
trantů, v 18.30 příprava na křest a v 19.30 je 4. příprava na manželství 
(změna). V neděli slavíme slavnost těla a krve Páně – Boží tělo – mše 
sv. dopoledne budou v 7.30 a v 9.00 s eucharistickým průvodem po 
náměstí, mše sv. v 10.30 nebude, večerní mše sv. je v 18.00. Farníky 
prosíme o přípravu oltářů na tradičních místech. Malé děti prosíme, 
aby na cestě průvodu sypaly květiny. Děkuji všem, kteří pracovali ve 
farnosti, a také těm, kteří přišli pomoci při generálním úklidu koste-
la před biřmováním. Minulou neděli jste věnovali na charitu 26.500 
Kč. Za tento dar zaplať Pán Bůh.
Bory mše sv.: pátek 8. 6. – Dolní Bory 18.00 mše sv. – o. Parajka; 
neděle 10. 6. – Horní Bory 9.30 mše sv. – o. Prajka, Radenice 11.00 – 
poutní mše sv. – o. Parajka
Českobratrská církev evangelická: 7. 6. – 14 hodin – náboženství 
pro děti; 10. 6. – 9 hodin – bohoslužby (host: Markéta Slámová)
Husův dům, U Světlé 24, www.velke-mezirici.evangnet.cz
Apoštolská církev: pravidelná shromáždění se konají každou neděli 
od 9 hodin v areálu bývalých lisoven, Moráňská 134/2, VM. Více 
na: www.ac-vm.cz, Mgr. František Kameník, e-mail: kamenikf@cen-
trum.cz.

BOHOSLUŽBY

řÁDKY NA NEDěLI

-ls, pj, kam-

PříSPěVKY OD čtENÁřů

V sobotu 26. května proběhl na 
náměstí ve Velkém Meziříčí již 
6. ročník charitativního koncertu 
Muzikanti dětem. Uskutečnil se 
za finanční podpory Města Velké 
Meziříčí, sponzorů, mediálních 
partnerů a kamarádů, kteří obě-
tovali svůj volný čas na přípravu 
této úspěšné kulturní akce. 
Velký dík patří také návštěvní-
kům koncertu, kteří se nemalou 
měrou podíleli na úžasné cílové 
částce vybrané pro Handicap 
Sport Club Velké Meziříčí. Část-
ku téměř 80.000 Kč, která byla 
předána sponzory a organizá-
tory během koncertu formou 
dvou šeků, využijí handicapovaní 
sportovci především na zajištění 
sportovních aktivit dle kalendáře 
akcí Spastic Handicap a Asociace 
integrovaných sportů a turnajů. 
Dále na zajištění sportovních 
campů a soustředění, nákup 
nových sad dresů pro sportov-
ce a asistenty, kteří reprezentují 
sportovní oddíl a město Velké 
Meziříčí. Tento tradiční koncert 
se neobejde bez štědré podpory 
sponzorů a partnerů. Jsme rádi 

za jejich vstřícnost a doufáme, že 
nám, a hlavně potřebným, zůsta-
nou dále nakloněni. Organizátoři 
charitativního koncertu Muzi-
kanti dětem děkují všem, bez 
jejichž pomoci by letošní ročník 
nebyl tak úspěšný.
Sponzoři a partneři, kteří pod-
pořili 6. ročník:
Generální sponzor: Envitec Bio-
gas, Music Data, Hudební ráj, 
RentalPRO
Hlavní sponzor: Město Velké 
Meziříčí, Gremis, Falco Compu-
ter, Content, WNT Česká repub-
lika
Sponzoři: Renova, Zámečnictví 
Adlof, Výtahy Velké Meziříčí, 
Prolog, KWS Osiva, ATC mont, 
Roman Muzikář – bartending 
agency
Partneři: Anet VM, ALPA, JOBI 
profi, OPTIMA VM, AGM - Ag-
romotor, Vezeko, České dráhy – 
Jihlava, Jihlavský pivovar JEŽEK
Mediální partneři:
Týdeník Velkomeziříčsko
Rádio Krokodýl, Noviny VM, 
Cinetik Studio, Rebel Rádio Brod

Muzikanti dětem

Podle religionisty doc. PhDr. Zdeňka Vojtíška, který nedávno před-
nášel v Husově domě, přineslo loňské sčítání lidu řadu zajímavých 
informací o povaze a proměnách vztahu českého národa k nábožen-
ství. O některé z nich bych se chtěl v tomto a příštím článku s vámi 
podělit. Česi nejsou tak ateističtí, jak se na první pohled zdá. Velké 
tradiční církve sice ztratily výraznou část svých dřívějších stoupenců, 
ale podrobnější výzkumy ukazují, že návštěvnost bohoslužeb je v po-
sledních dvaceti letech v podstatě vyrovnaná. Propad, který se projevil 
ve sčítání lidu, se tak týká tzv. deklarativních věřících, tedy těch, kteří 
s církvemi nežijí a s jejich poselstvím se neidentifikují, nicméně hlásí 
se k nim. Poměrně rychle tedy mizí rozdíl mezi počtem těch, kteří 
vnitřně přitakávají křesťanství, a počtem těch, kteří se k němu vnějšně 
hlásí spíše z rodinné tradice a podobných příčin.
Tato skutečnost je ve srovnání se světem někdy povrchně vykládána 
tak, že Česká republika je jednou z nejateističtějších zemí. Není to však 
míra ateismu, jako spíše kvalita vztahu k institucím, v čem jsme jako 
Češi oproti světu jiní. Česká společnost je především z historických 
příčin negativně naladěna proti církevním institucím. Zatímco jiné 
evropské společnosti mají vztah ke svým církevním institucím spíše 
pozitivní nebo neutrální, u nás jsou často chápány jako „nepřátelé 
společnosti“, jimž například ani nemá být vráceno to, oč byly okrade-
ny. V Evropě je ještě běžné, že církve podporují i lidé, kteří se s nimi 
sice neidentifikují, ale jsou vděčni za jejich garantování historické kon-
tinuity, vytváření společenského pojiva, udržování mravního standar-
du, podílu na sociální, vzdělávací či kulturní práci apod. Tento postoj 
u nás není obvyklý.
Rychleji než jiné evropské státy se tedy blížíme stavu, kdy se ve sčítání 
lidu objeví čísla, která budou zhruba odpovídat počtu skutečně církev-
ně praktikujících věřících. Takový počet ostatně můžeme předpoklá-
dat u menších církví. Téměř všechny tyto církve, ke kterým v našem 
městě patří apoštolská církev, v posledních dvaceti letech mírně, ale 
vytrvale rostou.

Čemu věří Češi? (I.)

Pavel Janošík

Muzikanti dětem 2012  
hodnotí a děkují

Příjemné odpoledne na 
charitativním koncertu
Šestý ročník charitativního kon-
certu Muzikanti dětem, který se 
konal 26. května 2012 na náměstí 
ve Velkém Meziříčí, se po všech 
stránkách opravdu vydařil. Pře-
devším obětavou a precizní prací 
všech pořadatelů, účinkujících, 
za podpory města Velké Meziří-
čí, všech sponzorů a hlavně všech 
lidí, kteří v sobotu odpoledne 
přišli na náměstí.
K příjemnému odpoledni přispě-
li účinkující a také krásné poča-
sí, které letošní ročník provázelo 
celé odpoledne a podtrhlo tuto 
úctyhodnou akci. Organizátoři 
udělali velký kus práce, která za-

počala ihned po skončení páté-
ho ročníku. Nelehkou práci jistě 
vynaložili při shánění sponzorů 
nových i těch tradičních, z nichž 
celá řada přispívá i přes finanční 
krizi. Je vidět, že jim není lhostej-
ný osud postižených. Dobrá pro-
pagace v médiích a jinde hovoří 
o dobře připravené akci. Osobní 
nasazení organizátorů posouvá 
tento koncert na vyšší úroveň. 
Všem sponzorům, účinkujícím, 
návštěvníkům a organizátorům 
patří velké poděkování a přání 
hodně zdaru při přípravě dalšího 
ročníku, na který se velmi těšíme!

Vlasta Hajná

• co jsou nouzová platidla?
• jak vypadaly první československé bankovky?
• že autorem předloh k řadě bankovek meziválečného Československa 
byl malíř Alfons Mucha?
• čím se platilo za druhé světové války?
• kolikrát v historii ČR byla provedena měna, při které občané přišli o 
část svých úspor? Nejen tyto informace, ale i mnoho dalších načerpáte 
na výstavě Papírová platidla, která je v letošním roce součástí prohlíd-
kové trasy velkomeziříčského muzea.  

Víte?

-ripp-

Nejen o vládě, ale i o nedotčené přírodě, měs-
tech, nerostném bohatství a životním stylu 
obyvatel Venezuely bude řeč na besedě, kterou se 
při své návštěvě Velkého Meziříčí absolvuje její 
velvyslanec v ČR Victor Hernándéz - 12. 6.,  v 
16.00, loutková scéna Jupiter clubu, VM. -mak-

Dne 16. května se konalo zábavné odpoledne pro děti a jejich rodiče. 
Děti 2. B ze základní školy na Oslavické ulici si pro rodiče připravi-
ly ukázky cvičení na jednotlivých nářadích. Tatínkové a maminky se 
převlékli do sportovního a pak už hurá do tělocvičny. Hráli vybíjenou, 
fotbal, florbal, šplhali, cvičili na hrazdě aj. Za dětmi si přišli zaskotačit i 
jejich sourozenci. Všichni jsme si to užili, byla legrace, a tak to má být. 
Takže někdy příště… ahoj.

Text a foto: Mgr. Libuše Blahová, třídní učitelka

Mámo, táto, pojď si hrát

Měl jsem pracovní úraz, při kte-
rém došlo ke zranění pravého 
kolena. Na doporučení několika 
známých jsem se objednal na vy-
šetření v nemocnici sv. Zdislavy 
v Mostištích. MUDr. Petr Juda 
mi  doporučil operaci – totální 
endoprotézu kolena. Na toto do-
poručení jsem se v 74 letech roz-
hodl operaci podstoupit.
Na operaci jsem byl přijatý 19. 4. 
a operovaný 20. 4. 2012. Po ope-
raci jsem byl 3 dny na JIP u prim. 
MUDr. Milana Kozy a pak jsem 
byl hospitalizovaný na ortopedic-
kém oddělení u MUDr. Bertoli 
Mario. Dne 1. 5. jsem byl z ne-
mocnice propuštěn do domácího 
ošetřování.
K napsání tohoto hodnocení 
jsem se rozhodl po tom, co ob-
čas slyším za vyjádření mnohých 
občanů k úrovni našeho zdravot-
nictví. Hodnocení nebývá vždy 
příznivé. Domnívám se, že se 
takto vyjadřují ti, co třeba ani v 
nemocnici nebyli. Moje poznat-
ky z léčby na ortopedickém od-
dělení nemocnice sv. Zdislavy v 
Mostištích jsou takové, že těžko 
hledám slova k vyjádření vdě-
ku všem zaměstnancům tohoto 
oddělení. Lékaři jsou skuteční 
profesionálové s vlídným přístu-
pem k pacientům, sestřičky a je-
jich ochota k potřebám pacientů. 
Příznivé klima pro pacienty na 
tomto oddělení vytváří sestřič-
ky i pracovnice odpovídající za 
úklid také tím, že při příchodu 
na pokoj se na pacienty usmějí 
a často dodají ještě nějaké po-
vzbudivé slovo. Takovýto přístup 

zaměstnanců k pacientům působí 
na pacienty jako pohlazení. Také 
se chci vyjádřit k poplatkům. I 
toto téma je často na veřejnosti 
diskutované. Dokonce stínový 
ministr zdravotnictví podrobu-
je tyto poplatky velké kritice. K 
tomu uvádím, že jsme v nemoc-
nici dostávali chutnou, tedy dob-
ře upravenou stravu, a co je také 
důležité, že ve velkém množství. 
Takže jsem ohlášeným návště-
vám zakázal, aby mi nosily něco 
k jídlu (včetně sladkostí), protože 
bych potom nesnědl dané porce 
chutné stravy. Také jsem obdivo-
val péči sestřiček o čistotu povle-
čení lůžek a naše ustrojení. Již při 
minimálním zašpinění braly jako 
samozřejmost nutnost výměny 
za čisté a zase velmi ochotně. 
Vzhledem k těmto skutečnostem 
jsem požadovaný příspěvek za 
pobyt považoval za minimální. K 
tomu ještě dodávám, že jsem dů-
chodce, a že nepatřím do skupi-
ny obyvatel, pro které je 500.000 
Kč stejné jako pro jiné 500 Kč. 
Jako důležité ještě považuji dodat 
osobní svědectví, že přes všechny 
výše uvedené příkladné přístu-
py k pacientům jak lékařů, tak i 
zdravotních sester nikdo z nich 
nepožadoval nějaký úplatek, a to 
ani v náznaku! Z výše uvedeného 
je vidět, že všichni zaměstnanci 
ortopedie nemocnice v Mostiš-
tích vykonávají své poslání s lás-
kou. Za to jim všem děkuji a ještě 
chci poděkovat prim. MUDr. 
Jiřímu Šajnarovi, že mi umožnil 
léčbu v této nemocnici.

Zdeněk Vlček, Jihlava

Děkuji nemocnici

Vážíme si dárců
Jménem Ligy proti rakovině a agentury Arcadia Praha děkuji všem, 
kteří zakoupením kvítku měsíčku lékařského přispěli 16. 5. 2012 do 
sbírky Český den proti rakovině. Hlavně děkuji dobrovolníkům, kteří 
pomáhali sbírku realizovat! Ve Velkém Meziříčí vyšlo do ulic přes 50 
studentů z HŠ Světlá a OA, SŠŘS i gymnázia. Spolu s kytičkami nabí-
zeli i letáky, zaměřené na nádorové onemocnění ledvin, kde, bohužel, 
držíme světové prvenství v počtu onemocnění na sto tisíc obyvatel! 
Prodali 2.607 kytiček s tržbou 56.175 Kč. Peníze byly po odevzdání na 
poště, která byla opět sponzorem ČDPR, odeslány na účet LPR Praha. 
Budou použity na nádorovou prevenci, výzkum a vybavení nádoro-
vých center apod. Milada Špačková

Burza v Šeborově měla úspěch. Příště přijďte i vy!
Dne 26. 5. 2012 se konala burza 
v obci Šeborov na farmě rodiny 
Uchytilovy. 
Letos se sešlo asi 150 lidí, kte-
ří prodávali a nakupovali zboží 
všeho druhu podle hesla: „Co já 
nepotřebuji, může se druhému 
hodit“. Počasí vyšlo, jídla a pití 
bylo, co hrdlo ráčí.
Prohlédněte vaše zásoby a přijďte 
za námi příště. 
Následující termíny jsou: 
sobota 21. července a sobota 15. 
září letošního roku vždy od 9 do 
14 hodin.

Text a foto: Vlastimil Smejkal
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Dne 6. 6.: 7.30–15 hodin – Sportovní areál na ul. Sportovní, MŠ 
Sportovní, chaty směrem k ul. Lesní, Hotelová škola Světlá a OA 
Velké Meziříčí. Dne 13. 6.: 7.15–11 hodin– ulice Bezručova, gará-
že, vysílač Vodafone, Nad Tratí 1012. Dne 13. 6.: 10.45–15 hodin 
– ul. Družstevní, Nad Plovárnou, Na Vyhlídce, Nad Tratí, Jednota 
Třebíčská 509, 1173, Jídelna 1435, MŠ Nad Plovárnou, odběratel-
ská trafostanice TS Velké Meziříčí U Náhonu (č. 201320).

-E.ON-

Nepůjde elektrický proud

Rádio Čas přiveze v sobotu 9. června do Velkého Meziříčí unikátní 
show ZlatoCOOP s Rádiem Čas a karnevalovým průvodem. 
Nejposlouchanější moravská stanice rozdá od dubna do června po celé 
Moravě milion korun a přiveze skvělou zábavu pro celou rodinu. 
Celkem na deseti zastávkách mohou návštěvníci vidět na vlastní oči 
rovný milion. Navíc šest šťastlivců si z každé akce odnese hromady 
peněz, které si nakopou přímo z pokladnice plné korunových mincí. 
A hromada je to pořádná! „Transport si vyžádal mimořádná bezpeč-
nostní opatření i speciální box, který má široké zdi, aby odolaly obrov-
skému zatížení. Milion korun v jednokorunových mincích totiž váží 
více jak 3,6 tuny," říká ředitel promotion Rádia Čas Jakub Hanák. 
Na každé akci se pokusí  „nakopat si“ co nejvíce peněz vždy šest sou-
těžících. Tři z nich, vyzyvatelé, vylosují prodejny COOP, které na 
akci spolupracují. Další trojice se do hry zapojí přímo z návštěvníků 

na místě. „Budeme rádi, když druhou trojku vytvoří posluchači Ra-
dia Čas, takže je nezbytné, aby všichni, kteří se chtějí zapojit do boje 
o velké peníze, znali jména vyzyvatelů, která uslyší v našem vysílání,“ 
dodává programový ředitel rádia Michal Pistolas. 
Celá show začíná vždy ve 13 hodin doprovodným programem pro 
celou rodinu ve stylu country a westernu, do ulic vyrazí i karnevalo-
vý průvod ve stejném duchu, do kterého se můžou zapojit jak školy, 
školky, děti s rodiči, ale i zájmové a taneční kroužky, divadelní sou-
bory, zkrátka všichni, kdo se rádi baví. Na náměstí nebudou chybět 

ani atrakce pro děti, kolotoče a zajímavá vystoupení pro malé i velké, 
například slovenská zpěvačka Kristína.
I děti se pobaví stylově, samy budou moci vyzkoušet stát se na chvíli 
zlatokopem a  proběhnout si dobrodružnou zlatokopeckou stezku za 
pěknou odměnu anebo se díky domu dětí a mládeže mohou pobavit 
ve zlatokopecké dílničce. 
V samotném soutěžním klání čeká na finalisty překážková dráha,  kte-
rou musí zdolat  v časovém limitu a různými nástroji si přitom na-
hrabat co nejvíce peněz. Kolik si kdo odnese domů, to záleží nejen na 
fyzičce a obratnosti, ale taky na nádobě na „kopání“,  kterou si zvolí.
Zlatokopecká zábava je ve své půli. Zatím si ji užili v Boskovicích, 
Brně, Havířově, Frýdku–Místku, dále v průběhu června zavítá ještě do 
Ostravy–Poruby, Valašského Meziříčí, Moravského Krumlova a Ho-
donína.                                                                                  Rastíno Janovíček

NA mORAVU VtRHLA ZLAtOKOPECKÁ 
HOREčKA S RÁDIEm čAS! 

Moderátor běží s narýžovanou částí milionu.
Moderátorka Rádia Čas sedí na 1 milionu korun. 
3×foto archiv Rádia Čas

Spanilá jízda 9. 6. v 11.30 hodin
trasa: Šeborov–Uhřínov–Otín–Měřín–Blízkov–

Netín–Olší n. Oslavou– Závist–Lavičky–
Vel. Meziříčí –Oslavice–(obchvat)–Oslavička–

(obchvat)–Vlčatín–Horní Heřmanice–
Uhřínov–Šeborov.

Info: D. Dvořák (604 897 679) R. Chalupa (739 062 922) 
P. Uchytil (777 972 919).

Část výdělku z akce bude věnována 
tělesně postiženým dětem. 

Mediálním partnerem akce je týdeník Velkomeziříčsko.

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

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

Českobratrská církev evangelická ve Velkém Meziříčí

Přijmeme na dohodu o práci 
důchodce 

s průkazem strojníka stavebních
 strojů se spalovacím motorem 

(lopatová rýpadla kolová). 
Vykládka vagonů s uhlím,  

červen–září 2012, do 300 hodin celkem. 
Tel.: 566 522 047, 603 221 523.
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PRODÁm - KOUPím - VYměNím

Koupím

Nemovitosti Daruji

Různé

■ Protah Rojek MP 415 – jedno-
stranná tloušťková frézka, málo 
používaná, ve výborném stavu. 
Cena 34.000 Kč. Tel.: 604 473 997. 
■ Odsávání Acword – FT 504 
ve výborném stavu, málo použí-
vané, nejvýkonnější řada odsá-
vacích strojů s odpadními vaky. 
Cena 27.000 Kč. Tel.: 604 473 997.
■ Pšenici ozimou a pšenici jarní. 
Dále konzumní brambory Adéla. 
Tel.: 607 299 168, 566 544 576, 
nejlépe po 17. hodině.
■ Škodu Favorit 135, r. v. 1993, 
plně funkční, bez koroze, v zimě 
nejetý. Najeto 112 tis. km, cena 
10.000 Kč. Tel.: 602 732 803.
■ Stavební materiál nespotře-
bovaný na stavbě rodinného 
domu, zejména fasádní polysty-
ren, prkna, hranoly, vatu apod. 
Levně popř. za vaši cenu. 
Tel.: 732 846 836.
■ Range Rover, r. v. 2002, objem 
4,6, automat, benzín, tmavozele-
ná metalíza, v plné výbavě včetně 

kožených sedaček. Dále prodám 
MB 124 coupé E200, objem 1,0, 
benzín, manuál, modré, výborný 
stav. Velké Meziříčí. 
Tel.: 737 504 662 i SMS.
■ Bubnovou sekačku DAKR, 
čtyřtakt, 3 roky starou, výborný 
stav, plus nástavec obracák. Dále 
prodám traktorovou vlečku s do-
klady, automobilní řízení, ruční 
sklopka, nutno opravit bočnice, 
plně funkční. Prodám krásná 
kachlová kamna, cca 80 let stará. 
Velké Meziříčí. Tel.: 737 504 662 
i SMS.
■ Kancelářský nábytek, včetně 2 
ks psacích stolů. Cena dohodou. 
Nutno vidět. Tel.: 603 706 560.
■ Zadní část traktoru Zetor 25 
s koly a s budkou s řízením. Tel.: 
732 316 312.
■ Škodu Forman 135. STK do 
25. 11. 2012. Cena dohodou. Tel.: 
603 990 823.

■ Malotraktor nebo frézu domá-

cí či tovární výroby nebo kou-
pím různé věci k realizaci výroby. 
Dále koupím lištovou sekačku 
MF 70, Reform. Tel.: 739 704 374.
■ Starý motocykl Jawa – ČZ 250, 
250, 175, moped Stadion, jedno-
sedadlový Pionýr. I na náhradní 
díly. Tel.: 732 504 158.
■ Nádrž na Jawu 23 Mustang 
v dobrém stavu (bez rzi, hlavně 
vevnitř). Dále koupím přední 
světlo na tento motocykl (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 byt 3+1 v OV ve Vel-
kém Meziříčí. Velmi pěkný, po 
celkové rekonstrukci. Cena doho-
dou. Tel.: 737 268 169.
■ Koupím zemědělské pozemky 
a  lesy. Včetně pozemku. 
Tel.: 739 641 944.

■ Pronajmu byt 3+1 na ulici Bez-
děkov ve VM. Od června 2012. 
Dlouhodobě. Tel.: 603 560 621.
■ Pronajmu byt 3+1 na ulici 
Poštovní. Nájem 4.600 Kč + zá-
lohy na energie. Tel.: 608 636 583.
■ Pronajmu byt 3+1 na Družstev-
ní ulici ve Velkém Meziříčí. Dům 
je v příjemném prostředí okrasné 

zahrady blízko centra. Cena do-
hodou. Tel.:  721 223 709.
■ Pronajímáme byt 2+1 v centru 
města. Volný od 1. 6. 2012. 
Tel.: 777 003 036.
■ Pronajmu byt 2+kk (70 m2) 
v Měříně. Tel.: 608 672 951.

■ Křížence labradora bílé barvy. 
Tel.: 728 683 300.
■ Daruji krmné brambory. Tel.: 
601 507 700.

■ Hledám jakoukoliv práci ve 
výrobním podniku na hlavní 
pracovní poměr nebo na smlou-
vu, kdekoliv v ČR. Nástup možný 
ihned. Jsem pracovitý, 60letý, spo-
lehlivý, s praxí. Tel.: 731 304 996.
■ Doučím matematiku k pod-
zimnímu termínu státní ma-
turity i k jiným podzimním 
zkouškám z matematiky na SŠ, 
VŠ, VOŠ i ZŠ. Tel.: 734 599 064.
■ Nabízím 4 volná místa do Itá-

lie, v termínu 29. 6.–8. 7. Odjezd 
a příjezd – Velké Meziříčí. Cena 
5.050 Kč. Tel.: 723 305 070.
■ Hledám spolubydlící ve Vel-
kém Meziříčí. Mladá slečna (28 
let), hledá spolubydlící do bytu 
3+kk s balkonem. Byt je přímo 
v centru Velkého Meziříčí (čás-
tečně vybaven – kuchyňská lin-
ka, lednice, sporák). Dobrá cena. 
Další info na tel.: 777 201 541, 
e-mail: danik777@email.cz
■ Hledám zaměstnání jako děl-
ník na HPP. Mohu nastoupit 
ihned. Tel.: 731 304 996.

Prodám

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

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

ZÁMEČNÍKA – SVÁŘEČE CO  
DĚLNÍKA DO KOVOVÝROBY

 DĚLNICE DO DŘEVO A KOVOVÝROBY

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

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

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

příjem inzerce:
velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz

DEN S FELIXEM

Kdy: 19. 6. 2012 10-17 hodin
Kde: náměstí před radnicí ve Velkém Meziříčí

Program: soutěže pro děti, skákací hrad, slosování 
o hodnotné ceny, sleva 50 % na uzavření smlouvy

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

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

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

Tel.: 737 914 885

MASÁŽE LEA SPORTOVNÍ CENTRUM POŠTOVNÍ 8, VM

nabízí masáže: klasické ruční sportovní a relaxační, 
horkými lávovými kameny, 
indickou masáž hlavy (antistresová), Dornovu metodu a Breussovu 
masáž, havajskou Lomi Lomi, medovou, ruční lymfodrenáž těla.

Provozní doba dle domluvy s klientem. Mgr. Lea Fučíková, 
e-mail: lea.fucikova@seznam.cz, tel.: 775 290 171

přijme

StROJNíKA 
S PLAtNým PRůKAZEm 
NA KOLOVÁ, PříPADNě 

PÁSOVÁ RYPADLA

Nástup dle dohody. 
tel.: 566 523 751

www.velkomeziricsko.cz
tel.: 566 782 009, 739 100 979

V pátek 8. června zahajuje EURO 
2012. Naši fotbalisté sehrají první 
zápas proti Rusku. 
V restauraci JUPITER si můžete 
od 8. června do neděle 10. června 
dopřát zvěřinové pochoutky. 
Váš mlsný jazyk se může těšit 
přímo na zvěřinové hody! Ne-
nechte si ujít tento gastronomic-
ký zážitek. Zvěřina je všeobecně 
považována za maso biologicky 
hodnotnější než maso jatečných 
zvířat. Navíc je lehce stravitelná 

a obsahuje více železa, fosforu, 
vápníku a větší množství vitamínu 
A a B než jiná masa. Má vysoký 
obsah bílkovin, nízký obsah tuku, 
příznivý poměr esenciálních a na-
sycených mastných kyselin, vy-
soký obsah thiaminu, riboflavinu 
a kyseliny pantotenové. Zvěři-
nové maso patří po staletí mezi 
vyhledávané pochoutky, proto-
že není tučné. Zvěřina je vel-
mi kvalitní potravina a znamená 
příjemné zpestření jídelníčku.

ZVĚŘINOVÉ HODY – RESTAURACE JUPITER
8.–10. ČERVNA

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 
minimálně ve výši 150 Kč se může zapo-
jit do soutěže o reprezentační dres fot-
balisty theodora Gebre Selassie. 
Správné odpovědi budou slosovány. Výherce obdrží reprezentační 
dres a další věcné ceny.               Více o soutěži přímo v restauraci.

Euro 2012 – soutěž 
o reprezentační dres 
Theodora Gebre Selassie 

Polévka: Kančí gulášová

Předkrm: Dančí salát s broskví a mozzarellou, 
rozpékaná bagetka s bylinkovým máslem

Hlavní jídla:

▶  Kančí guláš hajného Robátka, cibule,
  křen, kapie – podávaný s domácími
 bramboráčky

▶  Kančí pečínka na česneku, červené 
 a bílé zelí, bramborový knedlík

▶  Jelení kýta na smetaně, špekový knedlík,  
 brusinkový sokl

▶  Smažený dančí řízek, domácí bramborový  
 salát

▶   Jelení hřbet na víně podávaný s restovanými  
  fazolkami a slaninou, šťouchané brambory 
  s cibulkou

Rezervace:
tel. 566 782 016 

(017)
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SPOLEčENSKÁ RUBRIKA

Blahopřání

Vzpomínky

Poděkování

VýStAVY

Přednáška Vlastivědné a genealogické společnosti
Úterý 12. 6. ve 14.30 hodin ve vestibulu kina Jupiter clubu 
přednáška Poúnorová emigrace na Velkomeziříčsku, 
přednáší Mgr. Martin Štindl, PhD.

KULtURNí AKCE

Evropský festival filozofie – 6. ročník

Festivalovalová místa: Jupiter club, Gymnázium Velké Meziříčí a zá-
mek Podstatzkých. Více na www.festivalfilosofie.cz.
Doprovodné akce filozofického festivalu:
▶ Záhada 13. baktuna – pondělí 18. 6. ve 20 hodin na malé scéně 
JC, uvádí STUDNA – STUdentští Divadelní Nadšenci, jinak  přesněji  
Studentské Totálně Ulítlé Divadlo Naivních Autorů
▶ Shakespeare, Shakespeare... – úterý 19. 6. ve 20 hodin na malé séc-
ně JC, Dramatické studio DDM ve Velkém Meziříčí  pod vedením Li-
buše Mílkové uvede scénickou kompozici z her W. Shakespeara
▶ koncert skupiny Legendy se vrací – středa 20. 6. ve 20.30 hodin na 
nádvoří zámku, vstupné 150 Kč
▶ Floristická show Bohuslava Rabušice – Květiny jak je neznáte – 
středa 20. 6., vnitřní nádvoří zámku v 18 hodin
▶ Muzikál pod hvězdami 2 – pátek 22. 6. ve 21 hodin na nádvoří 
zámku, vstupné  100 Kč
▶ Druhá tráva a Katka García jako host – sobota 23. 6. ve 21 hodin 
na nádvoří zámku, vstupné 150 Kč
▶ Čertovský mariáš – „skoromuzikál“ (pohádka pro děti) divadla 
Kompanyje – neděle 24. 6. v 15 hodin na nádvoří zámku, vstup zdar-
ma, od 16 hodin soutěžní odpoledne pro děti ve spolupráci s DDM.
▶ výstavy: Assunta Verrone, Studio artistico, Accademia di Ipazia, 
prodejní výstava filozofických knih – zámek, černá kuchyně

Téma: Etika a morálka 18.–24. 6. 2012

městská knihovna Velké meziříčí 
do 8. 6. 

Za lesní školu chůze Aleš Křižan

Báseň věnovaná panu 

ing. Antonínu Pekárkovi k jeho sedmdesátinám.

Balinka
Ta naše Balinka, 
teče od Měřína,
sem už dávno hore, milá eště dřímá.

Na řece Balince, 
dělají se kola,
půjdu se ponořit, galánečko moja.

Nechoď tam můj milý, 
bez plavací vesty,
je to nebezpečné, splav je blízko cesty.
  
Lobbista pojede, 
rychlost nedodrží,
svodidla v zatáčce, náraz nevydrží.
  
Když svodidlo praskne, 
před tím velkým smrkem,
budeš mít lobbistu i s autem za krkem. 

Lobbista vyvázne, 
uklidní se voda,
ty budeš obviněn, a já budu vdova.
  
Ach těžko, přetěžko, snášet řeči plané,
dneska nikdo neví, co se zítra stane.
  
Ráno slunko svítí, 
pohoda je jistá,
ale po poledni, hrom do země tříská.
  
Večer si stěžuješ, že jsi zas na suchu,
a ráno tě šimrá, voda v levém uchu.

V Medřiči je husto, 
žene se neštěstí,
kalná voda divá, je už na náměstí.
 
Honem fajfku, děcka, 
v podkroví si stelem, 
ornice z Měřína je už před kostelem.

Neplakej, Maruško, 
drž se pevně tetky, jako hotelovák,
svojí cigaretky.
 
Voda už je všude, 
dole U koníčka, zdi tam pamatují, 
na Karla Havlíčka.
 
Na toho Havlíčka, co tak ostře psával, 
pitomost a zlobu, 
na mušku si brával.
 
Všecko voda vzala,
pryč jsou jarní setby, 
Havlíček vypadnul, z maturitní četby.
 
Už je zase krásně, dnes je doba jiná,
co prožíval dědek, vnuka nezajímá.
 
Už je zase krásně, 
kdeco je jinačí,
z Bruselu dotace, na všecko nestačí.
 
Balinko má milá, zase tečeš líně,
Balinečko moje, ty jsi v tom nevinně.

Balinka je krásná, jako žena vnadná,
ale když se naštve, je to šelma zrádná.

Představení zařazená do abonentního cyklu:
NAŠI FURIANTI; PŘELET NAD KUKAČČÍM HNÍZDEM;  JO, VÁ-
NOCE; MARIE STUARTOVNA; MUŽ Z LA MANCHY; BEZ ROU-
CHA. Cena za předplatné na jednu osobu bez dopravy činí v průměru 
756 Kč (možnost uplatnění dalších slev např. studenti, důchodci, ZTP 
atd.).  Zájemci o předplatné se mohou nahlásit na programovém 
oddělení Jupiter clubu, Náměstí 17, Velké Meziříčí, e-mail: pro-
gram@jupiterclub.cz,  tel.: 566 782 004-5, 728 898 157. 

Volná místa do  Horáckého divadla 
Programové oddělení přijímá rezervace míst na divadelní předplatné 
Horáckého divadla v Jihlavě na sezonu 2012/2013 – celkem 6 před-
stavení.

Čas plyne, 
ale bolest v srdci zůstává. 

Dne 8. června 2012 uplynou 
2 roky, kdy nás navždy opustil 
tatínek a dědeček, pan 

František Dlouhý 
z Dobré Vody.

Stále vzpomínají 
syn a dcera s rodinami. 

Těžké je každé loučení, 
když drahý z očí schází, 
nejtěžší je však to poslední, 
když zpátky nepřichází. 
To zůstanou jen vzpomínky, 
mnohdy i slza spadne. 
Láska k Tobě, tatínku, 
nikdy neuvadne.

Dne 11. června vzpomeneme 
13. výročí úmrtí našeho manžela, 
tatínka a dědečka, pana

Josefa Křečka z Měřína.

Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku.

Manželka a děti s rodinami

Zlaté slunce za hory zašlo, 
soumrak tiše padá do polí, 
srdce si věčný spánek našlo 
a nic už tě nebolí.

Dne 7. 6. 2012 vzpomeneme 
4. výročí, kdy nás navždy opustil 
pan

František Brabec 
z Velkého Meziříčí.

Stále vzpomínají manželka 
a děti s rodinami.

Vzpomínky

S tichou vzpomínkou, neutucha-
jící láskou a stálým světýlkem dní 
společně prožitého života při-
cházejí červnové dny s výročím 
úmrtí našich nejdražších – man-
žela a tatínka 

Miloslava Večeři, 
který nás opustil 11. 6. 2010,

a rodičů a prarodičů 

Vlasty a Josefa 
Sobotkových.

S přáním, aby jejich duše pocítila věčný klid a naši lásku
Alena Večeřová s rodinou

 a bratři Vlastimil a Josef s rodinami

Rád bych touto cestou vyjádřil dík terénní pečovatelské službě pod 
vedením Zdeňky Lancmanové. 
Mám již vyšší věk a bez pomoci ostatních bych se těžko obešel. Již 
několik let se mohu s důvěrou svěřovat do rukou pečovatelek, bez je-
jichž každodenní přítomnosti bych nemohl zůstávat tam, kde to mám 
tolik rád – doma. Péče o moji osobu je vykonávána s obětavostí, láskou 
a cítím, že mi rodina i firma věnuje více času, než je potřeba, že 
služba je vykonávána mnohdy nad rámec smluvních povinností. 
Moje poděkování patří též MUDr. Zemanové a MUDr. Doležalovi 
i zdravotním sestrám v jejich ordinacích za to, že ve spolupráci s pečo-
vatelskou službou mi vycházejí vstříc.
 

Přeji Zdeňce Lancmanové a její pečovatelské službě 
hodně štěstí a mnoho spokojených klientů.

Vladimír Trojan, Velké Meziříčí
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DRAMATICKÉ STUDIO DDM A JUPITER CLUB 
uvádí

SHAKESPEARE, SHAKESPEARE…
Scénická kompozice z her W. Shakespeara
Dramaturgie a režie: PhDr. Libuše Mílková
Hrají: O. Brejška, P. Jan, K. Karmazinová, 
T. Kotačka, J. Moravec, T. Mrazík, 
T. Nováková, J. Polášková, A. Štindlová
Světla, zvuk: Jiří Kubiš
Premiéra 9. června 2012 
od 19 hodin na malé scéně Jupiter clubu
Vstupné: 80 Kč, 40 Kč (studenti, důchodci)

► Pátek 8. 6. 2012, zámek Velké Meziříčí, zámecká jídelna v 19.30
PETRA MATĚJOVÁ – kladívkový klavír

RÓBERT ŠEBESTA – klarinet, JAROSLAW THIEL – violoncello
TŘIKRÁT TŘI 

DIVADLA KONCERtY

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

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

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

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

Ludwig van Beethoven/Trio pro klavír, klarinet a violoncello op. 11. 
Vojtěch Jírovec/Grand Trio pro klavír, klarinet a violoncello op. 43
Visegrádské instrumentální trio složené z teoreticky i prakticky výteč-
ně vybavených sólistů, polského violoncellisty, slovenského klarinetis-
ty a české klavíristky a cembalistky zahraje komorní hudbu přelomu 
18. a 19. stololetí. 
Vstupné: 200 Kč/100 Kč.

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

Heinz Ignaz Biber/Passacaglia. Johann Sebastian Bach/Partita d moll 
pro sólové housle BWV 1004. Béla Bartók/Tempo di Ciacona ze so-
náty 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 matematic-
ko-hudební zázrak v podání houslové virtuosky, berlínské rodačky So-
phie Jaffé, mohou zažít posluchači v zamecké jídelně ve Velkém Meziříčí. 
Vstupné: 200 Kč/100 Kč. Prodej vstupenek: program. 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 poukáz-
ka na dvacetiprocentní slevu na oběd nebo večeři v restauraci Jupiter.

Divadelní sezona podzim 2012

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

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

Kruh přátel hudby Velké Meziříčí

Středa 13. 6. 2012 v 19.30 hodin ve velkém sále JC (jde o náhrádní 
termín namísto původního z 25. 5. 2012, který byl zrušen z důvodu 
hospitalizace a následné operace Josefa Zímy).
Vstupné 200 Kč. Rezervace a prodej vstupenek na program. odděle-
ní Jupiter clubu, tel.: 566 782 004 (001). 

Josef Zíma a Yvetta Simonová

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

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

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

10. 6. JUPITER CLUB 
20 hodin

VELKÉ MEZIŘÍČÍ
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XV. ročník mezinárodního tur-
naje v házené ITS Cup Kunovice
Mezinárodní mládežnický turnaj, 
na němž se prezentovalo 48 druž-
stev České a Slovenské republiky 
čtyř věkových kategorií, proběhl 
ve dnech 25.–27. května. Družstva 
mladších i starších žákyň bojovala 
se střídavými úspěchy, zástupce 
jsme měli i v řadách rozhodčích, 
když 21 utkání kategorie minižac-
tva a mladších žákyň úspěšně řídi-
la dvojice Závišková Iva – Partlová 
Markéta.
Mladší žákyně
Kategorie mladších žaček čítala 
čtrnáct týmů. V prvním turnajo-
vém vystoupení jsme změřili síly s 
fyzicky lépe vybavenými hráčkami 
slovenského Trenčína, které nako-
nec svoji převahu vyjádřily i bran-
kově 9:14. V pořadí druhý duel již 
vyzněl ve prospěch našich hráček, 
když bojovným výkonem a vý-
bornými zákroky naší brankářky 
jsme si připsali první vítězství nad 
Karvinou 15:7. I v dalším utkání s 
Hodonínem jsme díky střelecké 
potenci naší kanonýrky a velmi 
dobré obranné hře slavili jasné ví-
tězství 16:6. Po sérii úspěchů jsme 
následně narazili na sebevědomý 
a velmi dobře sehraný kolektiv a 
podlehli výrazným rozdílem celku 
Zlín B 3:18. Na cestě za vysněným 
postupem mezi turnajovou elitu se 

nám postavily hráčky Litovle, jež 
jsme nakonec udolali 10:5 a mohli 
se radovat z postupu mezi osmičku 
nejlepších. Radost z dosaženého 
cíle nám nezkazila ani prohra v 
závěrečném souboji základní části 
s pozdějšími vítězkami turnaje – 
hráčkami Háje Praha 4:11.
Čtvrtfinálové utkání proti vítě-
zi druhé základní skupiny Slávii 
Praha bylo z naší strany asi nej-
povedenějším vystoupením na 
turnaji. Po velmi dobrém výkonu 
všech našich hráček jsme nakonec 
podlehli 7:11. V souboji o konečné 
5.–8. místo jsme se utkali s celkem 
Opavy, na jehož výškovou převa-
hu jsme nedokázali najít recept a s 
turnajem se loučili porážkou 8:12 a 
celkovým osmým místem.
Družstvo složené z minižákyň a 
mladších žákyň podávalo velmi 
dobrý, bojovný kolektivní výkon. 
Oproti fyzicky zdatnějším sou-
peřkám se tým opíral o střelecký 
um Agáty Uchytilové a stabilně 
výborné výkony brankářky Jar-
mily Šabacké. Obě dvě byly po 
zásluze v konečném hodnocení 
ohodnoceny cenou pro jednotliv-
ce – nejlepší brankářkou turnaje 
a nejlepší střelkyní turnaje – 67 
branek.
Výsledky: VM – Háje 4:11, – Zlín 
A 3:18, – Trenčín 9:14, – Karviná 
15:7, – Litovel 10:5, – Hodonín 

16:6, – Slávia Praha 11:17
Tabulka – základní skupina:
1. Háje Praha 86:34 12
2. Zlín A 96:36 10
3. Štart Trenčín 63:48 8
4. V. Meziříčí 57:61 6
5. Karviná 53:72 4
6. Litovel 33:71 2
7. Hodonín 35:101 0
Celkové pořadí: 1. Háje, 2. Zlín A, 
3. Slávia Praha, 4. Trenčín, 5. Opa-
va, 6. Zlín B, 7. Havlíčkův Brod, 
8.  Velké Meziříčí, 9. Karviná, 10. 

Kunovice, 11. Žeravice, 12. Litovel, 
13. Hodonín, 14. Hrabůvka
Hrály: Šabacká Jarmila – Uchyti-
lová Agáta (67), Pavlíčková Tereza 
(5), Singerová Klára (2), Pacalová 
Lenka (1), Teplá Lucie, Buchto-
vá Eliška, Pospíšilová Markéta, 
Musilová Veronika (1). Trenérka 
Jelínková Radka, Slámová Lenka, 
Vidlák Tomáš
Starší žákyně
V kategorii starších žaček star-
tovalo jedenáct týmů. Náš celek 

nejprve hladce přehrál v pátečním 
dopoledni pražský tým Astry v po-
měru 18:7. Ve druhé souboji s poz-
dějším vítězem turnaje – celkem 
domácích Kunovic – podlehl po 
vyrovnaném boji čtyřbrankovým 
rozdílem 10:14. Následně jsme v 
bojovném a vyrovnaném souboji 
nestačili na Zlín A 10:12. V sobot-
ním ranním utkání jsme dlouho 
drželi krok s favorizovaným tý-
mem Poruby, nakonec fyzicky lep-
ší soupeř vyhrál těsným poměrem 

12:14. Závěrečný souboj základní 
skupiny jsme odehráli jako svoje 
nejzdařilejší turnajové vystoupení 
a po zarputilém výborném kolek-
tivním výkonu zdolali tým HK 
Hodonín 12:10. Zisk dvou vítězství 
a pátá příčka v základní skupině 
nás „poslala“ pouze do soubojů o 
celkové 9.–11. místo. Zde jsme po 
nevydařeném začátku a smolném 
závěru nakonec v sobotním pod-
večeru podlehli Karviné nejtěsněj-
ším rozdílem 12:13. Nedělní dopo-
ledne jsme již zvládli na výbornou 
a jasná vítězství nad Astrou Praha 
11:5 a Karvinou 14:8 znamenala 
celkové deváté místo.
Výsledky – základní skupina:
1. Poruba 83:59 10
2. Kunovice 75:62 7
3. Hodonín 66:51 7
4. Zlín A 59:70 4
5. V. Meziříčí 63:58 4
6. Astra Praha 39:85 0
Celkové pořadí: 1. Kunovice, 2. 
Zlín B, 3. Poruba, 4. Zlín A, 5. Ha-
vlíčkův Brod, 6. Hodonín, 7. Háje, 8. 
České Budějovice, 9. Velké Meziří-
čí, 10. Karviná, 11. Astra Praha
Hrály: Kubátová Kateřina – Koude-
lová Eliška (35), Janečková Denisa 
(31), Bačová Soňa (1), Doležalová 
Romana (4), Kopečková Kateřina 
(19), Nejedlá Michaela (13), Uhlí-
řová Eva (1), Závišková Kateřina. 
Trenér Záviška, Partlová. 

Krajské kolo atletického čtyřboje proběhlo v Meziříčí
Krajské kolo 46. ročníku atletického čtyřboje žáků 
základních škol praktických a základních škol speci-
álních proběhlo 23. května 2012 ve Velkém Meziříčí. 
Vítězové postupují do národního finále, které bude 
13.–15. 6. 2012 v Olomouci.
Na krajské kolo se sjela třicítka žáků z okresů Žďár nad 
Sázavou, Třebíč, Pelhřimov, Jihlava a Havlíčkův Brod. 
Za Kraj Vysočina do celorepublikového klání postu-
pují dívky: 1. Jelínková Eva, 2. Trnková Karolína, obě 
Moravské Budějovice, 3. Horváthová Veronika, Nové 
Město na Moravě, a chlapci: 1. Zelenka Jaroslav, 2. Svo-
boda Martin, oba Moravské Budějovice, 3. Feri Roman, 
Třebíč.
Akci podpořily Kraj Vysočina a město Velké Meziří-
čí. Mezi hosty se objevila i radní Kraje Vysočina Marie 
Kružíková či starosta města Velké Meziříčí Radovan 
Necid a další. Čtyřboj organizovali zaměstnanci Zá-
kladní školy a Praktické školy Velké Meziříčí ve spolu-
práci se zaměstnanci DDM Velké Meziříčí.

Text a foto: Martina Strnadová

Sobota 9. června 2012
vídeňský pochod
Délky tras: 8, 18 a 30 km. Prezence pochodníků a cyklistů bude pro-
bíhat od 8.00 do 9.15 v KD Vídeň. Prezence superpochodníků (ti, 
kteří si troufnou na cyklotrasu 30 km) od 6.00 do 6.30.

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

Amatérský cyklistický závod

KŘIŽANOVSKÁ PADESÁTKA
Sobota 30. června 2012
Informace a přihlášky na www.krizanovska50.unas.cz

Žákyně se utkaly na turnaji v Kunovicích

-záv-

Mladší žákyně v bílých a starší ve fialových dresech. Foto: archiv TJ Sokol VM 

V neděli 27. května 2012 se 
uskutečnila v obci Stránecká 
Zhoř soutěž Regional cupu 
mládeže, které se zúčastnili 
mladí závodníci ze Sboru dob-
rovolných hasičů Velké Meziří-
čí. Využili ji jako přípravu na 
krajské kolo hry Plamen, které 
v letošním roce proběhne 16. 
června 2012 na atletickém sta-
dionu v Pacově.
Mladí hasiči z Velkého Meziříčí 
si vyzkoušeli disciplínu požár-
ní útok s krátkými i dlouhými 
savicemi. Po drobných chybič-
kách velkomeziříčské družstvo 
vybojovalo druhé v jedné a 
třetí místo v druhé kategorii. 
Zvítězilo družstvo Sboru dob-
rovolných hasičů z Laviček. Při 
závěrečném vyhodnocení ob-
drželi všichni soutěžící sladké 
odměny za své výkony při pl-
nění soutěžních disciplín.
Všem soutěžícím i jejich ve-
doucím blahopřejeme.

HASIčSKý REGIONAL CUP mLÁDEŽE VE StRÁNECKé ZHOřI

-sdh-, foto: archiv SDH VM

Mladší žáci základní školy Škol-
ní VM postoupili na republikové 
finále v házené  škol (Novinářský 
kalamář 2012). Turnaj probíhal 
ve Velké Bystřici ve dnech 23. 
5.–25. 5. 2012. Nominovali se na 

něj zástupci deseti krajů z celé 
ČR. Naši chlapci nakonec obsa-
dili velmi pěkné 6. místo v kon-
kurenci škol se zaměřením na há-
zenou. Vítězem celého turnaje se 
stali žáci ze ZŠ Zubří. Poděkování 

tak patří všem trenérům mláde-
že, kteří s chlapci ve svém volném 
čase ve sportovních oddílech pra-
cují. Dík patří radě města, která 
celou akci finančně podpořila.

-pbl-, foto: archiv ZŠ Školní

ZŠ Školní je v házené šestá v republice
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BIKEPARK – FAJTŮV KOPEC – www.skivm.cz
9. června 2012 v 9.00 závody ve fourcrossu
 v 17.00 pumptrack
10. června 2012 v 10.00 dual slalom
 v 15.00 závody horských trojkolek 
(3 tréninkové, 2 závodní jízdy – 80 Kč startovné, trojkolky a helmy 
zapůjčíme)

Sportovní klub Dolní Heřmanice 
zve na fotbalový turnaj starých pánů

MEMORIÁL PETRA MUCHY
sobota 9. 6. 2012 od 13 hodin
sportovní areál Dolní Heřmanice

Rozpis zápasů:
13.00–14.10 Velké Meziříčí – Velká Bíteš
14.15–15.25 Dolní Heřmanice – Radostín n. Osl.
15.30–16.00 mezizápas přípravky
16.00–17.10 družstva o 3. místo
17.15–18.25 vítězové o 1. místo
18.30 předání cen

Občerstvení zajištěno.

V sobotu se uskutečnil první 
přátelský zápas mezi výběrem 
našeho oddílu a týmem druhé 
rakouské ligy K. V. Auersthal. I 
když už je pár týdnu po sezoně, 
hosté předvedli dobrý výkon 
a zaslouženě vyhráli. V našem 
týmu se objevilo netradičně de-
vět hráčů. Nejlepší nához zahrál 
náš odchovanec Milan Souček 
474, který už několik sezon ra-
kouský dres obléká.
Spartak Velké Meziříčí – K. V. 
Auersthal 2425:2661 * 0:8
Starý 453:466 Schulz
Lavický F. + Kamenský 410:444 Fajtl
Weiss + Mátl 390:402 Berthold
Trnka + Fajmonová 392:421 Marchart E.
Mičková 379:474 Souček
Mička 401:454 Marchart R.

-sta-, foto: archiv Spartak VM

Kuželkáři vyhráli v Rakousku

MSDD
Mladší dorost
FC Viktoria Otrokovice – FC 
VM 4:2 (2:1)
Sestava: Sysel – Špaček, Voneš, No-
votný, Juda – Benda, Nápravník, 
Liška O., Kurečka – Horký, Prchal. 
Střelci: 3. Horký, 60. Novotný.
Hosté svého soupeře zaskočili již 
ve 3. min., kdy Benda díky svému 
důrazu vybojoval na penaltě míč a 
Horký s přehledem zavěsil. Bohu-
žel, o sedm minut později Voneš 
promáchl a domácí útočník neměl 
problém s vyrovnáním. Zbytek 
vyrovnaného poločasu pak přine-
sl už jen jednu branku, a to z ko-
paček domácích, kteří pohlednou 
kombinací rozebrali velkomezi-
říčskou obranu a pohodlně zvýšili 
do odkryté branky na 2:1.
Druhý poločas nezačali hosté 
nejlépe, hned ve 2. min. po cen-

tru z levé strany nechali u pravé 
tyčky zcela volného útočníka, 
který neměl sebemenší problém 
se zakončením. Jen co se Velko-
meziříčští otřepali z prvotního 
šoku, začali svého soupeře pře-
hrávat. Odměnou jim pak bylo 
snížení Novotného ve 26. min., 
který skóroval z hranice velkého 
vápna poté, co se k němu dostala 
vyražená střela Prchala. V závě-
ru utkání pak ještě hráči z Otro-
kovic dokázali využít otevřené 
obrany a stanovili konečnou po-
dobu utkání na 4:2. Nutno říct, 
zcela zaslouženě. Pochvalu za 
bojovný výkon u některých až za 
hranicí jejich možností, zaslouží 
celé mužstvo. Vyzvednout je pak 
potřeba Horkého, který svým 
napadáním a technickými kous-
ky zaměstnával domácí obranu.

-kli-

Mladší dorost neuspěl
MSDD
Starší dorost
FC Viktoria Otrokovice – FC 
VM 7:0 (3:0)
Rozhodčí: Pochylý – Daněk, Du-
jíček. Diváci: 50. Branky: 2 × Lu-
káš Konečný (11.), (30.) a Turoň 
(26.), (56.), Němec (59.), Želez-
ník (78.), Jan Konečný (82.). Se-
stava: Řeháček – Maloušek, Štef-
ka, Polák, Bárta – M. Ostrý (60. 
Š. Ostrý), Prchal (48. Nápravník), 
O. Liška (46. Hejtmánek), Bradáč 
(79. Voneš) – Pól, Kameník.
V předposledním kole jsme za-
jížděli k celku Otrokovic, který se 
nacházel na šestém místě tabulky. 
Chtěli jsme se k soupeři přiblížit, 
ale realita byla úplně jiná.
Gól jsme inkasovali již v první 
čtvrthodině hry – Němec poslal 
křižný pas na Lukáše Konečného, 
který v rychlostním souboji utekl 
Bártovi, a následně přesnou stře-
lou k tyči nedal Řeháčkovi šanci. 
Ve 26. min. skončil centr v malém 
vápně u úplně osamoceného Tu-
roně, který hlavou poslal míč do 

sítě. Neuběhly ani čtyři minuty 
a mohli se znovu radovat z gólu 
domácí, když Lomaka po rohu 
našel ve vápně volného Lukáše 
Konečného, který po zpracování 
upadl, ale pořád nikým neata-
kovaný poslal míč trestuhodně 
do brány. V závěru poločasu ješ-
tě Řeháček jednu nebezpečnou 
střelu zneškodnil.
Ve druhém poločasu musel od-
stoupit ze hřiště Prchal, kterého 
likvidačním zákrokem „projel“ 
domácí Železník, ale dostal jen 
žlutou kartu! Pak měli šance 
Hejtmánek i Štefka, ale bez gólu. 
V 56. min. Pól špatně zpracoval 
míč, ten se odrazil k Lomakovi, 
jenž poslal pas mezi obránci na 
Turoně, který nedal Řeháčkovi 
šanci. Pak byl v šanci Bradáč a 
okamžitě z protiútoku se nám 
nepodařilo zahrát ofsajd systém. 
Němec tak zvýšil skóre na 5:0. V 
78. min. po centru se míč odrazil 
před vápno volnému Železníkovi, 
který poslal nechytatelnou střelu 
k tyči. V 82. min. uzavřel skóre na 

7:0 Konečný. V závěru mohl dát 
gól ještě Kameník, ale jeho střelu 
vyrazil domácí brankář na roh.
„Takhle špatně odehraný zápas 
jsem dlouho neviděl. Soupeř byl 
o třídu lepší, protože jsme hrá-
li bez pohybu, daleko od hráčů, 

dávali jsme si hodně nepřesných 
přihrávek a ztráceli jsme lacině 
míče při zpracování. Od vyšší-
ho skóre nás uchránil Řeháček, 
který musel zneškodnit několik 
gólových šancí,“ nebyl spokojený 
trenér Libor Smejkal ml. 

Starší dorostenci Otrokovicím podlehli sedm nula

Z utkání starších dorostenců proti Otrokovickým 
(v pruhovaném). Foto: Libor Smejkal ml. 

-ls-

JM liga házené mladší žáci
SK Kuřim – TJ Sokol VM
Osobní obrana 10:3, utkání 
18:16 (7:11), rozstřel 4:4
Za pěkného slunečného poča-
sí jsme nenavázali na výkon z 
předešlého kola a výsledkem byl 
„výlet“ bez získaného bodu. V 
souboji osobních obran jsme se 
propadli ve všech směrech. Chy-
běl pohyb a nabízení se spoluhrá-
čům, z čehož pramenil obrovský 
počet ztrát míčů a domácí tohoto 
dokázali velice zdatně využít.
V utkání byl již obraz hry zcela 
jiný a po celý první poločas jsme 
byli jasně lepším týmem. Domá-
cím jsme před přestávkou povo-
lili snížit, ale vedení nám dávalo 
šanci na zisk bodů. 
Vstup do druhého poločasu byl 
přímo „hororový“ a domácí veli-

ce povedenou hrou zcela ovládli 
hřiště. Jako by se opakovala hra z 
osobních obran, kde jsme neby-
li schopni se přiblížit na dostřel 
domácí branky. Výsledkem bylo 
vedení domácích, které si již ne-
nechali vzít a zcela zaslouženě 
získali oba body. Dobrou hrou se 
prezentovalo duo Kamil Babáček 
a Dominik Buchta.
Sestava a branky: Drápela Voj-
těch – Babáček Kamil (6), Svo-
boda Filip (6), Buchta Dominik 
(5), Hnízdil Jan (1), Rohovský 
Vít (1), Svoboda Vojtěch, Hladík 
Jaroslav, Šroler Dominik, trenéři 
Janíček Martin, Šidlo Ladislav.
TJ Sokol VM – Sokol Juliánov
Osobní obrana 3:3, utkání 9:14 
(5:8), rozstřel 13:5
V posledním letošním domá-
cím utkání jsme přivítali dru-

hý celek tabulky. Pokud by se 
naše hra podobala poslednímu 
utkání, mohlo by jít o debakl. 
Ale naši kluci opět dokázali, že 
proti slabšímu soupeři hrajeme 
pod naše možnosti a na silné se 
dokážeme nabudit a notně favo-
rita potrápit.
To bylo i v osobní obraně, kdy 
proti jednomu z nejlepších 
družstev soutěže jsme velikým 
nasazením a neskutečným po-
hybem po celé ploše hosty do-
slova k ničemu nepustili. Po 
celou dobu jsme udržovali ve-
dení a hosté srovnali skóre až 
v samotném závěru. Zisk bodu 
byl neskutečně cenný.
V utkání samotném jsme vý-
borným kolektivním výkonem 
všech hráčů opět značně trápili 
favorita.

Body sice hosté získali, ale naši 
hráči vzdorovali ze všech sil a 
výsledkem byl více než přijatel-
ný výsledek. 
Velice dobře se prezentoval 
Vojtěch Svoboda, který hrál 
na vysunuté obraně a tento 
fyzicky náročný úkol plnil na 
jedničku. V brance se tradič-
ně dařilo Vojtěchu Drápelovi 
a střeleckou mušku opět pro-
kázal nejlepší střelec družstva 
Filip Svoboda.
Sestava a branky: Drápela Voj-
těch – Svoboda Filip (7), Buchta 
Dominik (4), Babáček Kamil 
(1), Bárta Samuel, Hladík Jaro-
slav, Hnízdil Jan, Svoboda Voj-
těch, Šroler Dominik, Rohovský 
Vít, Doležal Matěj, trenér Janí-
ček Martin.

Mladí házenkáři prohráli s Kuřimí i Juliánovem

Starší žáci se na domácí půdě blýskli vysokou výhrou
JM liga házené starší žáci
TJ Sokol VM – Sokol Juliánov 
40:17 (20:7)
V posledním utkání sezony v 
domácím prostředí se starší žáci 
utkali s Juliánovem. Se soupe-
řem v podzimní části prohráli, 
a tak mu chtěli porážku patřičně 
vrátit.
Touha po vítězství byla na klu-
cích vidět od prvních minut a 
rychle se ujali vedení 6:1. Na 

hřišti existovalo prakticky jedno 
družstvo. Výborná defenziva, za 
kterou po celé utkání předváděl 
famózní zákroky brankář Vojta 
Drápela, byla základem poloča-
sového vedení 20:7.
V druhém poločase se obraz hry 
neměnil. Kluci předváděli pěk-
nou kolektivní házenou, kdy se 
dokázali prosadit všichni hráči ze 
soupisky a Juliánov působil spíše 
odevzdaným dojmem. V duchu 

exhibice jsme tak dotáhli utkání 
do vítězného konce a v poslední 
minutě přidal Tomáš Blaha „třeš-
ničku na dort“ v podobě 40. gólu!
Sedmimetrové hody 0:2/2, vy-
loučení 1:0. Sled branek: 3:1, 
6:2, 13:3, 17:5, 20:7, 22:10, 28:11, 
33:13, 36:16, 40:17.
Sestava a branky: Drápela Voj-
těch – Blaha Tomáš (10), Janíček 
Martin ml. (9), Fiala Martin (7), 
Ambrož Michael (4), Svoboda 

Filip (3), Frejlich Tomáš (3), Pa-
žourek Tomáš (2), Macoun Filip 
(2), trenéři Šidlo Ladislav, Janíček 
Martin.
1. Nové Veselí 20 19 1 0 694:376 39
2. Ivančice 20 15 0 5 639:487 30
3. V. Meziříčí 18 13 0 5 552:401 26
4. Brno 18 12 1 5 541:417 25
5. Telnice 20 10 1 9 583:504 21
6. Bohunice 19 10 1 8 508:494 21
7. Dolní Cerekev 19 9 0 10 436:448 18
8. Juliánov 19 8 0 11 489:526 16
9. Sokolnice 19 4 0 15 389:637 8
10. Kuřim 18 2 0 16 317:513 4
11. Újezd u Brna 18 0 0 18 296:641 0

-šid-
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Zlaté kolo Vysočiny
Ruda – 16. června 2012
Tratě: 50, 100, 200 km. Cyklistická 
přilba povinná. 
Přihlášky do 15. června 2012.
http://zlatekolo.webpark.cz, 
e-mail: zlatekolo@centrum.cz, 
tel.: 775 649 656, 776 873 654.
Doprovodný program, tombola.
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V divizním utkání na Tržišti nepadl jediný gól
MSD sk. D
FC VM – RSM Hodonín 0:0
Rozhodčí: Gloser Jan, Růžička 
Pavel, Poláček David. Delegát: 
Blažek Marek. Sestava FC VM: 
Invald, Šimáček, Souček (70. Ber-
ka), Mucha P., Vítek (76. Dufek), 
Smejkal E. (50. Maruška), Krejčí 
(K), Mucha Z., Netrda, Simr, Gör-
ner, na lavičce Bouček, Kozuň, 
Maruška, Berka, Dufek, Simandl. 
Trenér: Libor Smejkal. ŽK: Krejčí, 
Souček, Görner, Netrda, Invald, 
Simr – Vanda. Diváků: 285.
První červnovou neděli jsme na 
svém fotbalovém stadionu uvítali 
tým z Hodonína. Utkání začalo 
minutou ticha za vedoucího se-

kretáře ŘK FAČR Mojmíra Fry-
čáka, který skonal 30. 5. 2012.
Domácí hráči začali utkání s 
velkým důrazem, Görner i Simr 
pálili na bránu. Pak následovaly 
dva rohy a několik střel soupeře. 
Ale celkově byla hra bez pohybu, 
bez akcí. Hráči nedávali divá-
kům podívanou, na kterou při-
šli. A stejně pokračovalo utkání 
i nadále – rohy, ofsajdy –, i když 
šance na naší straně byly. Ve 43. 
minutě naši hráči obdrželi žluté 
karty. Souček za faul a Krejčí za 
nevhodné řeči směrem k sudímu. 
Minutu nato musel být ošetřen 
hostující hráč po srážce hlavou 
s Görnerem. Do kabin se šlo za 

stavu 0:0. Naši útočníci by si měli 
dát pozor na neustálé ofsajdy.
Začal druhý poločas. Po dvou 
střelách hostů přišlo první stří-
dání v našich řadách, Smejkala 
nahradil Maruška. V 55. minutě 
se předvedl Netrda v neuvěřitelné 
akci – sám obehrál několik proti-
hráčů a dostal se po křídle až do 
vápna, kde neměl komu přihrát. 
Hned v další minutě byl ve vylo-
žené šanci Simr, ale neproměnil. 
V 67. minutě Šimáček hlavičko-
val na Simra, ten z 6 metrů mi-
nul. V 70. minutě proběhlo další 
naše střídání Součka za Berku, 
který nastoupil po delší rekon-
valescenci. V 76. minutě bylo 

poslední naše střídání Vítka za 
Dufka. Dufek nastoupil po zdra-
votní pauze. V 78. minutě ob-
držel Görner žlutou kartu a po 
něm i Netrda. V 86. minutě hosté 
těžili z rychlého útoku, který pře-
kazil brankář Invald. Ten za svůj 
zákrok dostal také žlutou kartu a 
byl nařízen pokutový kop, který 
brankář zneškodnil. Penaltové 
prokletí Hodonína pokračuje. 
Závěr zápasu zakončila zase žlutá 
karta pro Simra.
Našim kanonýrům – Simrovi a 
Görnerovi – chyběl po celý zápas 
pohyb a chuť více pomoci týmu v 
tom, že se budou vracet pro míč a 
přihrávat k zakončení i jiným hrá-

čům, než sobě. Oba se zkušenost-
mi z vyšší soutěže nedali vyložené 
tutovky. Naši hráči obdrželi nej-
více žlutých karet za nevhodnou 
mluvu. Tím oslabili svůj tým do 
dalšího utkání. Netrda tentokrát 
předvedl skvělý výkon.
„Zápas jsme zahájili velmi vlaž-
ně. Hrát jsme začali až ve 25. mi-
nutě, kdy jsme si vytvořili několik 
slibných šancí, ale naše koncovka 
byla velmi špatná. Do druhého 
poločasu jsme nastoupili s tím, že 
musíme zlepšit finální přihrávku 
a snažit se více přenášet hru do 
křídel. Bohužel, tento cíl jsme ne-
splnili. V koncovce jsme měli ne-
uvěřitelnou smůlu. Soupeř mohl 

o svém vítězství začít uvažovat 
v 86. minutě, kdy byla nařízena 
penalta za faul Invalda, ale ten ji 
chytil. Remíza nám nestačí k de-
finitivní záchraně,“ vyjádřil se po 
zápase trenér Libor Smejkal st.

-hlá-
1. Žďár n Sáz. 28 19 6 3 56:22 63
2. DOSTA Bystrc 28 14 6 8 42:24 48
3. Napajedla 28 14 5 9 43:27 47
4. Vyškov 28 13 3 12 35:31 42
5. Třebíč 28 11 8 9 44:32 41
6. Tasovice 28 11 7 10 50:49 40
7. Spytihněv 28 12 4 12 40:47 40
8. Vrchovina 28 11 7 10 30:37 40
9. Polná 28 11 5 12 48:44 38
10. Pelhřimov 28 10 8 10 36:37 38
11. Bohunice 28 9 7 12 45:49 34
12. Přerov 28 8 10 10 44:49 34
13. Velké Meziříčí 28 8 9 11 39:39 33
14. Hodonín 28 9 5 14 33:51 32
15. Vikt. Otrokovice 28 8 6 14 29:45 30
16. Sparta Brno 28 7 2 19 26:57 23

Benfika doma získala důležité body k záchraně
1. A tř., sk. B 
FC VM – Sokol Bohdalov 3:1 
(2:0)
Rozhodčí: Škorpík – Tomášek, 
Šrámek. Diváci: 60. Branky: Mu-
cha (16. pen.), Dufek (31.), Be-
ran (70.) – Pokorný (73.). Karty: 
žlutá – M. Polák (89.). Sestava: 
Simandl – Netolický, Halámek, 
Štefka, Kozuň – Dufek, Krejčí 
(73. Malec), P. Mucha (46. M. Po-
lák), Bouček – Vítek (46. Beran), 
Liška.
Domácí, posíleni o šest hráčů di-
vizního A týmu, začali aktivně. 
Ústřední postavou byl jinak stoper 
Patrik Mucha, který nastoupil ve 
středu zálohy, a jeho první střela 
skončila vedle. Poté mohl otevřít 
skóre Liška po krásné křižné při-
hrávce Muchy, ale vychytal ho 
brankář Bílek. Skóre se měnilo po 
faulu na Krejčího v pokutovém 
území. Nařízenou penaltu bez-
pečně proměnil Mucha. Násled-

ně šel sám na brankáře Pokorný, 
ale jeho střelu v malém vápně 
zblokoval Halámek na roh. Ve 30. 
minutě po krásné akci Krejčí – 
Bouček, druhému jmenovanému 
zneškodnil střelu na roh brankář 
Bílek. O minutu později poslal 
míč do vápna Mucha, ten se od-
razil k Dufkovi, který zvýšil na 
rozdíl dvou branek.
Ve druhém poločase v 58. minu-
tě přihrával Dufek pod sebe míč 
Beranovi, ale ten nedokázal tre-
fit úplně prázdnou bránu. O tři 
minuty později vytěsnil Simandl 
nebezpečnou střelu Klimeše na 
roh. V 64. minutě vyslal z půlky 
hřiště Beran do běhu Lišku, který 
přihrával na druhou stranu Krej-
čímu, ale tomu ve slibné šanci 
před brankářem míč nešťastně 
uskočil. Následně mohl znovu 
vstřelit gól Krejčí, ale po zahra-
ném rohu střílel těsně nad břev-
no. V 69. minutě poslal centr do 

malého vápna Netolický, který 
našel úplně osamoceného Krej-
čího, ale tomu se ani napotřetí 

nepodařilo dopravit míč do brá-
ny. Definitivní rozuzlení přišlo 
dvacet minut před koncem, kdy 

Dufek našel Berana, a ten ne-
kompromisně prostřelil brankáře 
Bílka. Na tuto branku ale hosté 

odpověděli. K odraženému míči 
se dostal Pokorný a střelou k tyči 
nedal Simandlovi šanci. Domácí 
si ale výsledek pohlídali a v závě-
ru ještě trefil Bouček tyč.
„Po bodové stránce jsem ne-
smírně spokojen, ale po herní – 
hlavně ve druhém poločase – to 
neplatí. Soupeře jsme na začátku 
druhého poločasu nechali hrát a 
koledovali jsme si o gól, ale po-
právu jsme získali všechny tři 
důležité body k záchraně,“ řekl 
po zápase domácí trenér Libor 
Smejkal mladší.
1. Náměšť-Vícenice 24 18 4 2 77:31 58
2. Žďár nad S. B 24 12 4 8 51:38 40
3. Křoví 24 12 4 8 54:50 40
4. Štěpánov nad S. 24 12 2 10 33:42 38
5. Rantířov 24 10 7 7 44:34 37
6. Kouty 24 10 5 9 51:43 35
7. Budišov-Nárameč 24 10 4 10 52:51 34
8. Rapotice 24 9 6 9 63:51 33
9. Herálec (ZR) 24 11 0 13 62:70 33
10. Třešť 24 9 5 10 41:45 32
11. Třebíč HFK B 24 8 5 11 46:59 29
12. V. Meziříčí B 24 8 3 13 38:48 27
13. Stonařov 24 7 4 13 45:51 25
14. Bohdalov 24 4 3 17 24:68 15

-ls-

Domácí hrají v červeném dresu. Foto: Libor Smejkal ml. 

Jihomoravská divize mužů
TJ Sokol VM B – Bystřice n. P. 
17:17 (7:7)
V posledním kole se naše B druž-
stvo střetlo s týmem Bystřice, 
která byla před tímto utkáním 
pouhý bod za námi a atakovala 
tak naše druhé místo v tabulce.
Od úvodního hvizdu tahala Byst-
řice za kratší konec a vždy musela 
dotahovat naše nejtěsnější vede-
ní. Na obou stranách dominovaly 
obrany a za nimi dobře chytající 
gólmani. V poločase tak svíti-
lo na ukazateli skóre pouze 7:7, 
když v posledních 8 minutách 
první půle se nám nepodařilo 
skórovat a Bystřice se tak doká-
zala dotáhnout.

Vstup do druhé půle se povedl 
lépe hostům, kteří se rychle ujali 
vedení 8:10. Náš bezzubý útok, 
který byl příliš statický, nedělal 
bystřickým obráncům potíže a ve 
45. minutě to s naším béčkem ne-
vypadalo vůbec dobře, a to když 
Bystřice zvyšovala na 10:15! Béč-
kaři však nic nevzdali, zabojovali, 
zvýšili svůj pohyb a v 28. minutě 
bylo již srovnáno na 17:17. Hos-
tům jako by došel dech a my jsme 
ještě neproměnili čtyři vyložené 
šance, které nás mohly dostat do 
vedení. V posledních dvou mi-
nutách branka již nepadla, a tak 
jsme se rozešli s Bystřicí smírně.
Po všech dvaceti odehraných utká-
ních má béčko na svém kontě 21 

bodů, a to v případě alespoň jedi-
ného zaváhání Kuřimi bude zna-
menat celkové 2. místo v divizi.
Sedmimetrové hody 4/2:4/1, 
vyloučení 0:2. Sled branek: 2:1, 
4:3, 6:4, 7:7, 8:9, 10:15, 13:16, 
15:17, 17:17. Sestava a branky: 
Poul Ondřej, Kůra Petr – Trojan 
Vítězslav (4/2), Strašák Pavel (4), 
Krištof Matěj (3), Necid Miloš 
(2), Babáček Petr (2), Rosa Jakub 
(1), Kubiš David (1), Novotný 
Radek, Novotný Václav, trenér 
Šidlo Ladislav.
1. Třešť 17 10 1 6 438:404 21

2. V. Meziříčí B 20 10 1 9 475:459 21

3. Bystřice n. P. 20 9 2 9 415:416 20

4. Maloměřice B 19 8 1 10 420:406 17

5. Hostěrádky 19 8 1 10 415:427 17

6. Kuřim C 17 8 0 9 354:405 16

Divizní házenkáři druhé místo drží

-šid-

Hokejbalovou ligu vedou Oslavičtí
Hokejbalová liga vstoupila minu-
lý týden do svého posledního děj-
ství v základní části. Nejdříve v 
úterý dohrávaly Lhotky s Oslavicí 
čtvrté kolo. Oslavice překvapivě 
prohrála a hned bylo v pátek o co 
hrát. V prvním pátečním utkání 
na sebe narazila mužstva Rosso-
neri a Lhotky. Tento duel měl už 
příchuť playoff, protože vítěz měl 
jistotu semifinále a nemusel do 
zrádných čtvrtfinálových bojů. 
Mladíci kolem Jakuba Rosického 
nenechali nic náhodě a přehráli 
Lhotky 3:0. Zápas to byl drama-
tický, plný osobních soubojů, ko-
likrát až za hranicí pravidel. Dru-
hý páteční zápas nabídl souboj 
lídra tabulky z Oslavice s věkově 
nejstarším mužstvem ligy – Dra-
baři. Drabaři statečně bojovali, 

ale v závěru už jim docházely síly 
a podlehli 1:5. Večerní utkání 
mezi Božkovem a technickými 
službami proběhlo bez překva-
pení a Božkov dál čeká na svoji 
první výhru v lize.
Soutěž pokračuje ve středu 6. 6. 
od 18.30, kdy se potkají ve čtvrtfi-
nále Pozemák TS a Božkov, 19.45 
Drabaři s Lhotkami. Hraje se na 
jedno vítězné utkání a vítěz po-
stupuje do semifinále.
Od neděle 3. 3. můžete hlasovat 
na stránkách Facebooku Hokej-
bal VM o nejlepšího hráče ligy. 
Jednotliví manažeři mužstev na-
vrhli své hráče a vy hlasováním 
rozhodnete, kdo je podle vás nej-
lepší. Zde jsou jména hráčů: Rous 
Petr ml. – Drabaři, Polák David – 
Rossoneri, Grec Petr – Pozemák 

TS, Kořínek Leoš – Božkov, Kud-
láček Jiří – Hokejbal Oslavice, 
Večeřa Zdeněk – Lhotky. 
4. kolo
Hokejbal Oslavice – Lhotky 2:4
Pokorný, Kudláček – Weinhoffer 
2, Pospíšil, Večeřa
5. kolo
Lhotky – Rossoneri 0:3
Polák D., Nevěčný 2
Drabaři – Oslavice 1:5
Fischer – Malec J. 2, Kavina, Pelí-
šek, Pokorný
Božkov – Pozemák TS 3:8
Doubek 2, Kučera – Konečný, Bíbr 
2, Kružík 2, Grec, Vyhlídal, Hakl

1. Hokejbal Oslavice 5 4 0 1 0 24:8 12
2. Rossoneri 5 4 0 1 0 20:6 12
3. Pozemák TS 5 3 0 2 0 15:23 9
4. Drabaři 5 2 0 3 0 8:19 6
5. Lhotky 5 2 0 3 0 9:10 6
6. Božkov 5 0 0 5 0 7:27 0

-ros-

12. oddíl prof. B. Krejčího pořádá 13. ročník cyklistického závodu
MEMORIÁL PROF. BEDŘICHA KREJČÍHO
9. června v 9 hodin, sraz na parkovišti čerpací stanice HAD.
Rychlostní a dovednostní závody pro kluky a holky do 16 let o ceny. 
Startovné 10 Kč, cyklistická přilba nutná. Závod veteránů.
V případě vytrvalého nepříznivého počasí je závod odložen.
Kontakt: www.vm.abahoa.cz, Petr Šéfa Marek – 608 319 928

Oddíl házené TJ Sokol Velké 
Meziříčí zve do svých řad
chlapce a děvčata narozené 
1995–2003. 
Pravidelné tréninky pondělí 
až pátek 15.30-19.30 hodin 
ve sportovní hale za Světlou.


