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Zde je místo pro vaši inzerci!

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

Prostor je možné rezervovat i na delší dobu. 

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

 Zde je prostor pro vaši reklamu

Výhodné místo za výhodnou cenu!

Jak vycházíme o prázdninách...

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

Opět v omezeném rozsahu z důvodu čerpání řádné 
dovolené. Na stáncích noviny najdete ve středu 11. 
a 25. července, 8. a 22. srpna. Uzávěrky jsou vždy v 
předcházející pátky ve 12.00. Od září pak vycházíme 
pravidelně každou středu.                                                        -red-

Ohlédnutí za letošním roční-
kem prostřednictvím fotek. 
Program byl pestrý, a to jak 
pro dospělé, tak pro děti. Foto 
vlevo je z dětského odpoledne, 
které připravil DDM VM.

Fotogalerie
z filozofického 
festivalu

Více fotek na straně 4 a 9

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

www.opzdar.cz.
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Město Velké Meziříčí vyhlašuje soutěž  
ROZKVETLÉ MĚSTO

Kategorie: 

▶  květinová výzdoba oken, balkonů a lodžií

▶  květinová výzdoba předzahrádky, která je
 viditelná z ulice

Pro vítěze jsou připraveny dárky. 
Více na straně 7

Diskutovali o podnikání a korupci
Velkomeziříčská čistírna od-
padních vod má za sebou již tři 
týdny zkušebního provozu. Ten 
potrvá až do 30. června 2013. 
Zatím se jeví bez problémů 
stejně jako v době rekonstruk-
ce, která probíhala za chodu.

Kompletní dokončení všech 
prací, a to včetně kanalizací, je 
plánováno také na červen 2013. 
„Pokud se zhotoviteli stavby po-
daří udržet stávající tempo, je 
předpoklad, že vše podle plánu 
stihne,“ uvedl starosta Velkého 
Meziříčí Radovan Necid, který 
si byl minulý týden zmoderni-
zovanou čistírnu odpadních vod 
prohlédnout.
Čistírna je tak po dvaceti letech 
fungování kompletně zmoderni-
zovaná. Intenzifikace navýšila její 
kapacitu ze 16 000 na necelých 
23 000 ekvivalentních obyvatel. 
„Práce trvaly rok a čtvrt,“ uvedl 
vedoucí týmu zhotovitele Pavel 

Novák z Unistavu a dodal finanč-
ní náklady, které činí 144 milionů 
korun bez daně. „Investor, tedy 
Svazek Žďársko a VKMO v Brně, 
byl v tomto případě velmi uvážli-
vý a na projektu výrazně ušetřil,“ 
podotkl k tomu správce stavby 
Projektu ochrany vod povodí 
Dyje II. Lubomír Klimek. Podle 
něj jde totiž o jeden z projektů, 
kde výběrová řízení opravdu za-
fungovala a vysoutěžená výsled-
ná cena se dostala na pětapadesát 
procent té odhadované.
„Spolupráce mezi provozem čis-
tírny a zhotovitelem prací, sdru-
žením Chemkostav – Unistav, 
byla na takové úrovni, že nedošlo 
k  výpadku a v žádné fázi nebyla 
znečištěná voda vypouštěna do 
vodního toku,“ zdůraznil Bohu-
mír Invald, investiční technik 
Vodárenské společnosti ze Žďá-
ru. Bylo to pochopitelně složitěj-
ší, než výstavba na „zelené louce“. 
„Betonové konstrukce, všechny 

nádrže a jímky jsme museli sa-
novat, a proto jsme museli udě-
lat různá provizorní propojení, 
než budou hotovy nové,“ popsal 
Novák. Snad ani jediný prvek v 
čistírně nezůstal během moder-
nizace netknutý. „Rekonstrukce 
čistírny znamenala nejen repa-
sy stávající části ale i doplnění 
další části technologie. Z těch 
nových věcí jsou to nové nádrže 
aktivační, dosazovací a usklad-
ňovací, kompletně nový systém 
odvodnění kalů a terciální stupeň 
čištění, tzv. mikrosíta,“ vyjmeno-
val Invald a pokračoval částmi, 
které prošly rekonstrukcí. Byly 
to vstupní čerpací stanice, ob-
jekty hrubého čištění, které byly 
doplněny o pračku písku, stani-
ce pro dovážené odpadní vody a 
vody z čisticích vozů kanalizace, 
aktivační nádrže, dmýchárny, v 
podstatě všechny objekty, které 
se starají o čištění.

 Pokračování na str. 2
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Povědomí o drogách bývá zkreslené, 
míní kurátor
Počet uživatelů drog v Česku 
podle informací Národního 
monitorovacího střediska pro 
drogy a drogové závislosti v 
posledních letech roste. (To se 
však netýká mládeže, tam počty 
klesají již od roku 2003.) 
Zatímco například v roce 2008 
bylo evidováno 32500 uživatelů 
drog v naší republice, o rok 
později to bylo již 37400 a v 
roce 2010 dokonce 39200. To, 
že by se drogy vyhnuly našemu 
městu, by bylo naivní se do-
mnívat. Jaká je aktuální situace, 
informuje kurátor velkomezi-
říčské radnice Mgr. Bronislav 
Strnad. 

„Vysočina naštěstí patří v rámci 
republiky společně s Pardubic-
kým krajem k drogami nejméně 
dotčeným územím,“ řekl kurátor. 
Navíc se podle jeho slov dostup-
nost tvrdých drog ve městě sníži-
la, a to díky rozbití sítě místních 
dealerů v loňském roce.  „Ne že 
by se k nám pervitin nadále ne-
dostával například z Brna či ji-

ných oblastí, ale došlo k význam-
nému poklesu. To potvrdil i Mgr. 
Jan Mička ze služby kriminální 
policie a vyšetřování ve Žďáře 
nad Sázavou, který se drogovou 
problematikou zabývá. Konkrét-
ně Velkomeziříčsko a Velkobí-
tešsko přišlo o několik místních 
dealerů či vařičů, kteří již vyko-
návají i několikaleté tresty odnětí 
svobody,“ uvedl Strnad. 

Uživatelům ve Velkém Meziříčí 
se věnuje kromě jiných také te-
rénní pracovnice z K-centra Noe 
v Třebíči, která rovněž dokládá 
zlepšení situace ve městě a oko-
lí. Terénní pracovnice navštěvuje 
Velké Meziříčí pravidelně každý 
týden, kdy se v určenou hodinu 
setkává s uživateli a pracuje s 
nimi anonymně formou pora-

denství i hygienického servisu. 
„Za rok 2011 pracovníci K-cen-
tra Noe vyměnili v našem městě 
1 362 jehel, pracovali v loňském 
roce s dvaceti lidmi, z toho sedm 
bylo nitrožilních uživatelů, to 
znamená těch, kteří užívají pře-
vážně pervitin,“ upřesňuje ku-
rátor a dodává, že pojem ‚pro-
blémoví uživatelé drog‘ definuje 
evropské monitorovací centrum 
pro drogy a drogovou závislost. 
Podle ní jsou to ti, jež aplikují 
drogu nitrožilně, dlouhodobě 
nebo pravidelně užívají opiáty 
jako je kokain či kupříkladu syn-
tetická droga amfetamin, která 
má silné stimulační účinky na 
centrální nervový systém.
Věk uživatelů drog v našem 
městě a okolí se pohybuje na-
příč věkovým spektrem, od 18 
do zhruba 50 let. Převažují ale 
mladší uživatelé, do 30 až 35 let. 
Ve Velkém Meziříčí jde o zhruba 
patnáct až dvacet takových osob, 
v Kraji Vysočina je to kolem šesti 
set a v celé ČR přibližně 39 tisíc. 

KUCHAŘE/KUCHAŘKU

ČÍŠNÍKA/SERVÍRKU

Info: 724 137 214.

RESTAURACE 
KŘIŽANOV PŘIJME

Zahradní centrum v Budišově
Ing. Ladislav Molnár
LETNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA 
TRVALEK A OKRASNÝCH TRAV
Od 10. do 14. července 2012
Otevřeno: po – pá 9–17 h, so 8–12 h

Tel.: 568 875 403
          736 484 435

Evropský festival filozofie ve 
Velkém Meziříčí během minu-
lého týdne pohltil čas mnohým, 
kteří si nechtěli nechat ujít 
pestrou nabídku filozofických 
přednášek, myšlenek, diskuzí. 

Jedním z těch, o které byl největší 
zájem, byl bezesporu úterní dis-
kuzní panel věnovaný podnika-
telské etice. K mikrofonům na 
pódiu zámeckého nádvoří usedli 
filozof Tomáš Sedláček, matema-
tik Karel Janeček a zemědělec Jan 
Veleba. Diskuzi, která se točila 
zejména kolem současné „nemo-

ci“ v naší společnosti – korupci – 
moderovala Dita Fuchsová.
Jan Veleba zahájil blok svou krát-
kou přednáškou na téma agrární 
etiky. Hovořil v něm o povaze 
práce v zemědělství, vztahu ke 
krajině, stavu české půdy a země-
dělství vůbec ať již v souvislosti 
s chovem skotu či pěstováním 
obilovin.
Poté vystoupil Tomáš Sedláček, 
jenž připomněl Hebreje a jejich 
morální cyklus. „Totiž v momen-
tě, kdy se národ choval slušně, tak 
se mu vedlo dobře. A tehdy, když 
se choval neeticky, dnes napří-

klad řečeno korupčně, bylo mu 
zle,“ zmínil Sedláček hebrejskou 
školu. Proto byla etika tahounem 
společnosti, neboť etické důvody 
korespondovaly s ekonomický-
mi. Na Sedláčka navázal Karel Ja-
neček, mimo jiné spoluzakladatel 
Nadačního fondu pro boj proti 
korupci. „Je racionální, dělat 
věci správně, neetické se nám vy-
mstí,“ jinými slovy řekl totéž co 
mluvčí před ním. A dodal, že si to 
sám na sobě vyzkoušel a i potvr-
dil, statisticky si testoval, že když 
udělá špatnost, ona se mu vrátí. 

Bory a Ořechov získaly ocenění
V krajské soutěži o nejlepší vesnici roku získaly 
Bory čestné uznání za systematický rozvoj obce. 
Další obec na Velkomeziříčsku – Ořechov – dostal 
diplom za vzorné vedení obecní kroniky.
Vesnicí roku Kraje Vysočina se letos staly Křižánky 
na Žďársku. Obec, která je největší vesnickou pa-
mátkovou rezervací v regionu a má skutečně bo-
hatou spolkovou činnost, zaujala krajskou porotu 
vzestupnou kvalitou prezentace obce a velice cíle-
vědomou snahou o zlepšení kvality života. „Oce-
nění je velkým poděkováním jak samosprávě obce, 
tak všem občanům. K získání titulu všem místním 
gratuluji,“ vzkázal Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vy-

sočina. Křižánky byly už v minulosti pravidelně v 
rámci soutěže Vesnice roku Kraje Vysočina porotou 
oceňovány za společenské aktivity i rozvoj obce. 
„Letošní udělení zlaté stuhy v rámci Kraje Vysočina 
je tak trochu očekávaným vyústěním a zúročením 
přechozích dílčích úspěchů v rámci soutěže. Čers-
tvou novinkou, na kterou hodně u turistů obec vsá-
zí, je naučná stezka „Za pilníkáři na Český kopec“, 
upřesnila tisková mluvčí kraje Jitka Svatošová. 
Krajská porota během svého dvoutýdenního hod-
nocení najela mezi obcemi Vysočiny – včetně pře-
jížděk – nemálo kilometrů, téměř sedm set.

Iva Horká
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Prohlédli si opravenou čistírnu

O přednášku s ekonomem Tomášem Sedláčkem a matematikem Karlem Janečkem 
(vpravo) byl velký zájem. Foto: Martina Strnadová

„Dostupnost tvrdých 
drog se v našem městě 
snížila díky rozbití sítě 

místních dealerů,“ uvedl 
velkomeziříčský kurátor.
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Podle něj je nyní situace v naší 
společnosti taková, že devadesát 
procent lidí je nespokojených s 
politickou situací a očekává změ-
nu. „Jsme na hraně… kam to 
povede?“ ptal se Janeček a dodal, 
„jsem si jist, že zásadní změna 
musí přijít.“ Coby matematik se 
často k této vědě obracel s tím, že 
vše se dá spočítat – i to, že se změ-
nou nelze otálet, neboť by to bylo 
příliš riskantní. Janeček vypíchl 
palčivý problém České republiky 
– totiž mocenské struktury, které 
zemi řídí. Je v nich přílišná kon-
centrace „zjedů“ – tedy nenažra-
ných, arogantních, povýšených, 
osob, doslova psychopatů, kteří 
jednají jen ve svůj prospěch. Při-
tom my všichni potřebujeme, aby 
se k moci dostali lidé, kteří jsou 
jiní, mají vyšší hodnoty. 
„My – podnikatelé, ekonomové 
a další se chceme snažit snížit 
tuto špatnost v parlamentu. Jak? 
Změnou volebního systému,“ 
popsal Janeček s tím, že nový vo-
lební systém musí být pro zjedy 
nepřitažlivý, naopak musí při-
tahovat lidi naprosto jiné a lepší 
– s vyšší etikou a morálkou. A 

podle Janečka právě takových je 
v běžné společnosti mnohem víc 
než v parlamentu. Je-li špatnost 
v parlamentu dejme tomu pade-
sátiprocentní, pak ve většinové 
společnosti je třetinová. „Není 
jiná cesta – musíme se chovat 
jako národ slušněji, ale to nestačí, 
je nutná změna volebního záko-
na,“ zdůraznil znovu a popsal, 
co by mělo být jeho podstatou – 
volit primárně osobnosti. Nevolit 
anonymní politickou kandidát-
ku – ne strany. Každý volič by 
měl mít navíc možnost škrtnout 
si „svého“ zjeda. Janeček a další 
věří, že díky tomu intenzita zje-
dovosti klesne, následkem toho 
se sníží byrokracie a další a další 
neduhy, zlepší se fungování stát-
ních institucí… 
„To je první cíl cesty za něčím, 
co bych nazval lepší společností. 
Jako matematik říkám, že to je 
reálný cíl, ale musíme na něm 
pracovat všichni a zejména my, 
podnikatelé,“ vyzval Janeček s 
tím, že teprve potom lze bojovat 
proti korupci a dalšímu. Janečko-
va slova vyvolala mezi posluchači 
a diskutujícími velmi pozitivní 

ohlas. Ne však u všech. Jan Veleba 
se například vyjádřil skepticky. 
„Hezky se to poslouchá, ale bude 
to těžké,“ předeslal a pokračoval, 
„aby se něco pohnulo dopředu, 
tak se musí navrátit elementár-
ní základy morálky a mravnosti. 
Ale to se vrátí jedině tehdy, když 
masy lidí budou mít svůj vzor. A 
elementární základy mravnosti a 
morálky musí mít svoje nositele – 
a to jsou nejvyšší ústavní činitelé. 
Dokud se tohle neudělá, tak šan-
ce není...“
„Pokud řeknete, že se to hezky 
poslouchá, ale je to naivní a ne-
reálné – vy jste svým závěrečným 
slovem absolutně shodil to, co se 
snažím říct. To je horší, než kdy-
byste řekl, že s tím nesouhlasíte,“ 
odpověděl mu Karel Janeček a 
Tomáš Sedláček dodal, že v tom 
případě zrovna on naivní být 
chce. Totiž budou-li se lidé dí-
vat na věci optimisticky a budou 
něčemu věřit, jedině pak mohou 
něco změnit k lepšímu. 
Snad alespoň některým tak oba 
hosté vlili do žil trochu optimiz-
mu, a toho není nikdy dost.

Martina Strnadová
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Diskutovali o podnikání a korupci

Kompletně nový je řídicí systém 
celé ČOVky včetně vizualizace. 
Opraveny jsou i části komuni-
kací, či dešťově zdrže, které mají 
nyní naprosto jiný způsob vy-
plachování. Zateplena byla celá 
hlavní budova. „Objekty, které 
nemáme na žádné jiné čistírně, 

Pokračování ze strany 1

Prohlédli si opravenou čistírnu

Martina Strnadová

jsou terciální stupeň čištění a 
stanice pro dovážené vody z čis-
ticích vozů kanalizace,“ dodal 
Invald. Způsob čistění odpad-
ních vod se v podstatě nezměnil. 
„Mechanická i biologická část 
zůstaly shodné, jenom byly roz-
šířeny nebo zaměněny za nová 

technologická zařízení, která za 
20 let vývojem dospěla do dnešní 
fáze. Rámcově jiný je jen způsob 
odvodnění kalů, kde byl sítopá-
sový lis nahrazen odstředivkou a 
doplněna mikrosíta, která zajiš-
ťují další stupeň čištění,“ uzavřel 
Invald. 

Čistírnou provedl starostu R. Necida Bohumír Invald, investiční technik VAS ze 
Žďáru (zcela vlevo). Za zhotovitele byl přítomen vedoucí týmu P. Novák (zcela 
vpravo) a správce stavby L. Klimek. Foto: Martina Strnadová

Politolog Jiří Pehe vystoupil na festivalu v Meziříčí na 
zámeckém nádvoří. Foto: Iva Horká

Jiří Pehe přijel na festival poprvé
Politolog Jiří Pehe vystoupil v pa-
nelové diskuzi filozofického festi-
valu (EFF) ve čtvrtek 21. 6. spolu 
s Michaelem Hauserem a Janem 
Winterem. Zatímco Hauser jezdí 
na EFF od začátku, Pehe a Win-
ter přijeli letos poprvé. V odpo-
ledním bloku se hovořilo o etice a 
morálce v politice. Právník Win-
ter se zabýval českou parlament-
ní kulturou a tím, co je pro ni 
typické. Připomněl rozdíly mezi 
politickou etikou u nás a třeba v 
Německu či Británii. Řeč přišla 
také na období první republiky 
a politickou úroveň v ní. K tomu 
Pehe poznamenal, že většina z 
nás má sklon si zmíněnou dobu 
idealizovat. Michael Hauser zase 
podotkl, že etický diskurz má 
v politice jednu podivuhodnou 
vlastnost, a sice tu, že může za-
krývat neetičnost.

Starosta poděkoval záchranářům 
Jakékoliv snižování počtu hasi-
čů, policistů a zdravotnických 
záchranářů kvůli státnímu še-
tření znamená přímé ohrožení 
životů a majetku obyvatel obcí 
a měst. Na slavnostním setkání 
složek IZS Vysočiny ve Velkém 
Meziříčí to uvedl starosta Rado-
van Necid.

„V Praze to tak zřejmě nevypadá, 
ale každá koruna je v rozpočtu 
našich záchranářů znát. Proto 
hlasitě varuji ministra financí 
Kalouska před pokusy sahat na 
peníze záchranářů v regionech. 
Je třeba šetřit na ministerských 
úřednících, platech v pražských 
kancelářích a podobně. Květnová 
nehoda u Vlkova má slova jasně 
potvrzuje,“ řekl velkomeziříčský 
starosta Radovan Necid.
Představitelé IZS a krajské bez-
pečnostní komise totiž do Velké-
ho Meziříčí přijeli na starostovo 
pozvání, aby slavnostně poděko-

vali policistům, zdravotníkům a 
hasičům za mimořádnou profe-
sionalitu při zásahu u vážné do-
pravní nehody, která se stala 3. 
května u Vlkova. Na plně obsaze-
né osobní auto se po hustém dešti 

převrátil náklaďák se štěrkem. 
Na místě zasahovali velkobítešští 
hasiči, jejich kolegové s techni-
kou ze Žďáru a Meziříčí, něko-
lik policejních hlídek, sanitky a 
vrtulník z Jihlavy. „Neuvěřitelně 
složitý zásah zvládli záchraná-

ři bravurně. Ukazuje se však, že 
by jich v případě potřeby jejich 
přítomnosti u souběžného větší-
ho zásahu bylo jednoduše málo. 
Proto není možné počty lidí v 
IZS nijak redukovat,“ zopakoval 
starosta. Kromě něj záchranářům 
ve Velkém Meziříčí poděkoval 
ještě předseda krajské bezpeč-
nostní komise Jan Slámečka, ře-
ditel krajských hasičů Miroslav 
Šimon, vedoucí územního od-
boru Policie ČR Bohumil Šlapák 
a ředitelka Zdravotní záchranné 
služby Kraje Vysočina Vladislava 
Filová. Ocenili nejen profesio-
nální, ale i lidské nasazení všech, 
kteří se na zásahu podíleli. Sou-
částí setkání byla také „výměna 
stráží“ na zdejším obvodním 
oddělení Policie ČR. Účastníci 
se rozloučili s dlouholetým veli-
telem Jaroslavem Navrátilem (na 
snímku vlevo), který odchází ze 
služby, a přivítali jeho nástupce 
Přemysla Bdinku. -ran-

„Snižování počtu hasičů, 
policistů a zdravotnických 
záchranářů kvůli šetření 
znamená přímé ohrožení 

životů a majetku 
obyvatel. Proto hlasitě 

varuji ministra Kalouska 
před pokusy sahat na 

peníze pro tyto složky,“ 
říká starosta.

Požehnají kapli v Milíkově
Po opravě, která začala na jaře 
letošního roku, bude znovu žeh-
nána kaple sv. Jana Křtitele v Mi-
líkově, místní části obce Černá u 
Měřína (na snímku OÚ).
Jde o významný, památkově 
chráněný objekt, který byl na ná-
klady obce Černá rozsáhle opra-
ven. Byla vyměněna kostra kro-
vu kaple, plechová krytina byla 
nahrazena štípaným šindelem, 
došlo k výměně vstupních dveří 
a dlažby v místnosti, nevhodné 
omítky byly opraveny, okolí stav-
by bylo odvodněno a upraveno 
okapovým chodníkem. 
Rekonstrukce si podle slov sta-
rosty obce Černá Vítězslava Ploc-
ka vyžádala necelého půl milionu 
korun. 
Žehnání se koná v sobotu 30. 
června v 16 hodin a povede ho 
měřínský farář Blažej Hejtmánek.

Iva Horká

Lidé, kteří potřebují na velkome-
ziříčské radnici Czech POINT, 
se od července obejdou ve všech 
třech budovách úřadu. Mají tak 
jistotu, že terminál Czech POINT 
bude na radnici vždy k dispozici.
„Pokud například obsluha Czech 
POINT nebyla na radnici kvůli 
nemoci, museli jsme terminál 
zavřít, anebo nahradit zaměst-
nance jiným pracovníkem, který 
zase chyběl na svém odboru,“ vy-
světluje rozšíření služby tajemník 
Marek Švaříček.
Od začátku července tedy bude 
návštěvníkům radnice sloužit 
Czech POINT nejen v budově 
spořitelny, jako dosud, ale také 
na podatelně staré budovy radni-
ce a v kancelářích živnostenského 
odboru v nové budově radnice. 
„Lidé tak nemusí přecházet mezi 
budovami, to znamená, že ušetří 
zejména čas,“ dodal starosta Ra-
dovan Necid.
Czech POINT, neboli Český Po-
dací Ověřovací Informační Ná-
rodní Terminál, je počítačové 
pracoviště, odkud lze na počká-
ní získat ověřené dokumenty z 
úředních databází – tedy napří-
klad výpis z katastru nemovitos-
tí, výpis z rejstříku trestů, výpis 
z obchodního a živnostenského 
rejstříku, výpis z bodového hod-
nocení řidičů a další. -ran-

Radnice rozšířila 
službu Czech POINT

Registr vozidel bude 
mimo provoz
Městský úřad Velké Meziříčí 
upozorňuje klienty, že v souvis-
losti s plánovaným  přechodem 
pracovišť registru vozidel na 
nový centrální registr budou pra-
coviště registru vozidel od 2. do 
4. 7. 2012 mimo provoz. Provoz 
stávajícího registru bude ukon-
čen 29. 6. 2012 v 15.00, provoz 
nového centrálního registru by 
měl být spuštěn v pondělí 
9. 7. 2012 v 8.00. V tomto období 
nebude možné provádět změny v 
registru vozidel.  -měú- Iva Horká

Přemysl Bdinka (vpravo), nový vedoucí OO Policie 
ČR ve Velkém Meziříčí. Foto: Martina Strnadová
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V průběhu prvních pěti měsíců 
letošního roku vyšetřovali poli-
cisté Krajského ředitelství poli-
cie kraje Vysočina v našem kraji 
celkem 1 079 dopravních nehod. 
Ve srovnání se stejným obdobím 
loňského roku se počet nehod 
zvýšil o třináct procent. 

Letošní nehody si vyžádaly 13 obě-
tí, což je o čtyři více ve srovnání 
za stejné období loni. Celkem 63 
účastníků se těžce zranilo, což je 
snížení o 14 procent ve srovnání 
s loňskem. Dalších 445 účastníků 
utrpělo lehké zranění, což je za 1-5 
2011 o 25 procent vyšší. Hmotná 
škoda na havarovaných vozidlech 
a ostatním majetku se vyšplhala 
na 77.553.000 korun a ve srov-
nání se stejným obdobím 2011 je 

o 12 procent vyšší. V 57 případech 
policisté při vyšetřování nehody 
zjistili, že řidič před jízdou požil 
alkoholické nápoje nebo byl pod 
vlivem drog. U 45 účastníků do-
pravní nehody policisté zjistili hla-
dinu alkoholu vyšší než jedno pro-
mile! V jednom případě policisté 
zjistili, že nehodu zavinil řidič, 
který byl pod vlivem drog. Mezi 
nejčastější příčiny dopravních ne-
hod v Kraji Vysočina můžeme od 
začátku letošního roku zařadit 
rychlost jízdy a způsob jízdy. Tyto 
dvě příčiny se podílely na celkem 
773 dopravních nehodách. Nedání 
přednosti v jízdě bylo příčinou 93 
nehod. V 93 případech řidič od ne-
hody ujel. Pokud bychom se zamě-
řili na rozbor dopravních nehod 
podle druhu vozidla, tak v průbě-

hu ledna až května letošního roku 
havarovalo 980 osobních vozidel, 
306 nákladních vozidel, 141 ná-
věsů a přívěsů a 22 autobusů. Ve 
46 případech havarovali cyklisté a 
v 30 případech řidiči motocyklů. 
V prvních pěti měsících letošního 
roku se stalo účastníkem neho-
dy 53 chodců a v 52 případech 
se nehoda stala na přechodu pro 
chodce nebo bezprostřední vzdále-
nosti do 20 metrů od přechodu pro 
chodce. Čtrnáct dopravních nehod 
zavinili chodci.
Policisté Krajského ředitelství 
policie kraje Vysočina budou v 
letošním roce v rámci běžného vý-
konu služby i v rámci mimořádně 
vyhlašovaných dopravně bezpeč-
nostních akcí zaměřovat svoji po-
zornost na všechny komunikace, 

na nichž dochází nejčastěji k do-
pravním nehodám. Pro letošní rok 
jsou stanoveny základní priority. 
První je snížení počtu řidičů pod 
vlivem alkoholu a jiných návyko-
vých látek. Policisté budou u ři-
dičů provádět kontroly zaměřené 
na dodržování zákazu požívání 
alkoholu a návykových látek. Dále 
se budou snažit u veřejnosti zvýšit 
právní vědomí v oblasti návyko-
vých látek. Druhá priorita se za-
měřuje na bezpečný způsob jízdy. 
Policisté budou sledovat agresivní 
a rizikové jednání řidičů. Jde ze-
jména o rychlou jízdu, nesprávné 
předjíždění, nedání přednosti v 
jízdě, nerespektování světelných 
signálů, nesprávnou jízdu v jízd-
ních pruzích.

Dana Čírtková, PČR

Na silnicích zemřelo už 13 lidí

Narkoman potřebuje měsíčně na svůj „provoz“ kolem čtyřiceti tisíc 
korun. Což je pro většinu lidí vysoká částka. Pro ilustraci – přibližné 
ceny drog na trhu za jeden gram se pohybují od 150 korun u marihu-
any, přes tisícovku za pervitin, až po 1.500 Kč za heroin či 2.000 Kč 
za kokain. Peníze si narkomani proto mnohdy opatřují způsoby, které 
často narážejí na příslušné zákony či je dokonce porušují. Z bludného 
kruhu závislosti se chtějí někteří vymanit, a proto podstoupili léčení. 
V našem městě šlo o dva lidi. U jednoho z nich byla léčba zatím úspěš-
ná. Podle kurátorových slov se narkomani rekrutují převážně z pro-
blémových rodin, ale není výjimkou ani člověk z takzvaně spořádané 
rodiny. S jedním takovým se velkomeziříčský kurátor ve své praxi se-
tkal. „Rodiče na něho neměli čas, tak si našel zázemí v partě a odtud 
už byl jenom krůček k tomu, že začal fetovat,“ uvádí příklad Bronislav 
Strnad, „naštěstí ale absolvoval léčbu, která byla zatím úspěšná.“  
V tomto případě lze hovořit o šťastném konci. Statistiky však hovoří 
i opačně. Ročně zemře na následky drog třicet až sedmdesát lidí, loni 
jich bylo třiapadesát. S drogami souvisí i další věc – výdaje z veřejných 
rozpočtů. Například v loňském roce šlo na protidrogovou politiku ne-
uvěřitelných 627,4 milionů korun, z toho ze státního rozpočtu bylo vy-
dáno 371,6 mil. Kč, kraje a obce přispěly částkou 193,7 a 62,1 mil. Kč. 
Z výzkumů posledních let pak vyplývá, že nejčastěji užívanou nelegál-
ní drogou jsou konopné látky (23–34%) následované extází, takzva-
nou ‚taneční drogou‘ (4–10%). 
Z mezinárodního průzkumu HBSC za rok 2010 vyplynulo, že alespoň 
jednou v životě vyzkoušelo v ČR konopné látky 35% šestnáctiletých 
gymnazistů, 45% žáků středních škol s maturitou a 56% žáků SOU. 
„Všem rodičům a pedagogům doporučuji, aby se seznámili s progra-
mem Prevence pro rozumné rodiče (PRR),“ apeluje kurátor. Tento 
program totiž obsahuje důležitá fakta a praktické tipy pro rodiče a 
pedagogy, které vycházejí z nejnovějších výzkumů a praxe v oblasti 
prevence užívání návykových látek. 
„Rodiče mají spolu se školou největší vliv na rozhodování dětí, jejich 
znalosti problematiky jsou však často zkreslené,“ upozorňuje Broni-
slav Strnad, „prostřednictvím zmíněného programu PRR, který je 
vhodný online nástroj (http://prevence.sananim.cz), snáze pochopíte, 
jak můžete svoje dítě lépe ochránit před možným nebezpečím.“ A ne-
jde jen o to, že trestní zákoník počítá s trestní sazbou až 18 let v pří-
padě nedovoleného nakládání s drogami, jako výroba, přechovávání, 
pěstování, držení drog a šíření toxikomanie, či o přestupkový zákon, 
podle něhož hrozí pokuta až 15 tisíc korun. Jde především o zdraví a 
život člověka. Iva Horká

„Město Velké Meziříčí s K-centrem spolupracuje. Jezdí k nám pravi-
delně jeden den v týdnu, kdy jeho pracovníci vyměňují jehly. Klienti si 
ale mohou dojet i přímo do Centra,“ popsal B. Strnad. 
Rozšířené je naproti tomu užívání marihuany, kde je za škodlivé pova-
žováno takzvané masivní užívání, tedy několikrát týdně. „U naprosté 
většiny našich uživatelů jde naštěstí pouze o příležitostnou záležitost, 
jejíž škodlivost lze srovnat se škodlivostí legálních drog, jako jsou al-
kohol, tabák či léky,“ popsal kurátor.

Pokračování ze strany 1

Povědomí o drogách ...

Cyklisté šíří protidrogovou osvětu
Desátý ročník cyklo-běhu za ČR 
bez drog zamířil i tentokrát do 
Velkého Meziříčí. Místostaros-
ta města Josef Komínek přivítal 
na radnici cyklisty, kteří chtějí 
poukázat na trýznivou neinfor-
movanost na poli drogové pre-
vence a volají po zvýšení drogo-
vé gramotnosti a osvěty v naší 
zemi. Záštitu nad akcí má Senát 
Parlamentu ČR. „Myslíme si, že 
není řešením pečovat o ty, kte-
ří do drog spadnou, a řešit, kde 
vzít peníze na to, abychom jim 

vyměnili stříkačky. Ale že řeše-
ní je v tom, dát dětem, které do 
toho ještě nespadly, pravdu o 
drogách, vysvětlit jim, jak to fun-
guje. Proč, když si jednou vez-
mu drogu, je mi dobře a potom 
mám problém,“ popisuje snahu 
občanského sdružení Řekni NE 
drogám – řekni ANO životu jeho 
mluvčí Pavel Mudra. Členové 
sdružení proto objíždějí města, 
nabízejí brožurky o drogách, je-
jich účincích a následcích jejich 
užívání a pořádají i přednášky na 

školách. „Výsledky máme, děcka 
nám píšou: Rozhodl jsem se, že 
s drogou nikdy nechci nic mít...“ 
Členové občanského sdružení na 
velkomeziříčské radnici požádali 
vedení města o pomoc a aktiv-
ní spolupráci. Jde o financování 
sady brožurek Pravda o drogách. 
Sice aktivní komunikace s dětmi 
a mládeží při přednášce je tou 
nejúčinnější formou osvěty, ale 
brožury jsou významným do-
plňkem. Informace z ní dětem 
zůstanou, přinesou si je domů a 

díky tomu se k nim mohou do-
stat i jejich rodiče. J. Komínek 
přislíbil členům sdružení, že je-
jich informace předloží radním a 
budou se jimi zabývat. Zdůraznil 
též, že město samo je na poli pro-
tidrogové prevence mezi dětmi a 
mládeží aktivní. „Na školy chodí 
pravidelně dělat přednášky naše 
městská policie s kurátorem z 
radnice,“ dodal. Mimo naše měs-
to cyklisté projeli během 12 dnů 
dalších 40 měst v ČR a najeli 1300 
kilometrů. Martina Strnadová

Filozof Jan Sokol zahá-
jil minulé pondělí sérii 
přednášek a diskuzí na 
téma Etika a morálka, 
jež bylo tím stěžejním 
v rámci šestého roční-
ku Evropského festiva-
lu filozofie ve Velkém 
Meziříčí. Právě tomu-
to tématu se profesor 
Sokol dlouhodobě vě-
nuje, čehož dokladem 
jsou některé jeho tex-
ty, jako například Zá-
kony bez mravů jsou 
na nic či Morálka na 
trhu, nebo knihy, jako 
třeba Nebát se a nekrást a další.  Velkomeziříčským posluchačům na-
bídl srovnání dvou pojmů – společenský mrav a individuální morálka. 
Připomněl, že kdyby každá jednotlivá společnost přestala vymáhat 
společný mrav, splynula by s ostatními. Neboť spoustou různých ma-
ličkostí, které již malému dítěti vštěpuje vlastní matka, si potom lidé 
dávají najevo svoji sounáležitost s určitou konkrétní společností. Ale 
to stejné jindy může být zdrojem multikulturního konfliktu. Společen-
ský mrav nás tak na jednu stranu omezuje a na druhou nám usnadňuje 
spolužití. Oproti tomu stojí individuální morálka, která zase velí – Ne-
přidáš se k většině, když páchá ničemnosti. „Základem těch ničem-
ností, které činit nemám, i kdyby je všichni ostatní dělali, je Desatero,“ 
podotkl Sokol. Ten pohovořil i o změnách ve vnímání etiky a morálky 
během let a připomněl důvody, které k nim vedly. „Za minulého reži-
mu jsme si moc nevypěstovali rozdíl v tom, co je moje a co je svěřené. 
A to i nyní společnost velmi oslabuje a je to podhoubím pro korupci. 
Právě zvlášť postkomunistické společnosti s tím mají problém,“ při-
pomněl Sokol. 

Slovo hejtmana

Bez společenského 
mravu bychom splynuli

Text a foto: Martina Strnadová

Rok 2012 je vyhlášen Evrop-
ským rokem aktivního stárnutí 
a mezigenerační solidarity s 
důrazem na podporu vitality a 
důstojnosti všech osob. 

Právě důstojnost a to, abychom 
dva póly lidské populace – seni-
ory a děti neponižovali svou fy-
zickou a materiální nadvládou, 
považuji za snad nejdůležitější. 
Dříve systém vejminků nahrá-
val soužití, které mělo různou 
úroveň, ale každopádně byly 
jednotlivé generace stále v kon-
taktu. Dnes žijí i tři až čtyři ge-
nerace často mimo svůj dosah. 
Pak přirozeně neznají své starosti 
a neznat znamená nechápat a 
netolerovat. Kdysi u domu bý-
vala menší chaloupka pro doží-
vání starší generace. Ta se tam v 
pokročilejším věku přemístila a 
místo v domě uvolnila „mladým“. 
Mělo to nemálo výhod pro obě 
strany. Ti staří měli po ruce po-
třebnou péči a pomoc, naopak 
mladí mohli počítat s pohlídáním 
domu i dětí. Výhodné to bylo i 
jinak. Senioři netrpěli nudou, i 
když neměli televize. Byli užiteč-
ní a neměli nedostatek pohybu, 
kterým trpí dnes mnoho starších 
lidí. Při marodění nebyli sami a 
bez pomoci. V dnešní přece jen 
jiné situaci filozofii Evropského 
roku aktivního stárnutí nejlépe 
vystihuje myšlenka, že po šede-
sátce život zdaleka nekončí. Ev-
ropská společnost si začíná zvláš-
tě přínos seniorů uvědomovat a 
hodnoty aktivního stárnutí jsou 
tak stále více a více prosazovány. 
I tradiční Den otevřených dveří 
v sídle Kraje Vysočina byl letos v 
červnu věnován dětem, rodičům 
i prarodičům, prostě aktivnímu 

stárnutí s podporou celé rodiny. 
Program pro zhruba osm stovek 
návštěvníků zajišťovaly v sídle 
Kraje Vysočina v Jihlavě všechny 
tři generace. Děti zpívaly, střední 
generace hrála a tančila. Největší 
podíl aktivit však zajistili senioři 
z krajských zařízení – podávala se 
připravená tradiční i netradiční 
jídla, tančilo se na klasickou i su-
permoderní hudbu a rozmanitá 
byla nabídka bytových doplňků. 
Svým vystoupením mě pobavily 
„Hodické kočky“ – postarší dámy 
se smyslem pro humor. Na konec 
srpna chystá náš odbor sociál-
ních věcí setkání seniorů a dětí 
pod názvem „Příroda mostem 
mezi generacemi“, kde dojde k 
navázání kontaktů, vzájemnému 
poznávání a tvorbě při pobytu ve 
vzdělávacím středisku Chaloup-
ky. K pojetí aktivního stárnutí 
patří i celoživotní vzdělávání. Po 
Jihlavě a Velkém Meziříčí se dal-
ší cykly Univerzity třetího věku 
budou realizovat i v Pelhřimově. 
Vysoká škola polytechnická Jih-
lava společně s odborem sociál-
ních věcí Krajského úřadu Kraje 
Vysočina a za vydatné pomoci 
Domova pro seniory Pelhřimov 
připravily pro občany nad 50 let 
nový vzdělávací cyklus s názvem 
„Zdravý životní styl I“. Jeho sou-
částí budou přednášky na téma: 
poetické myšlení, pohyb a cviče-
ní v seniorském věku, stravovací 
návyky seniorů, psychosomatic-
ká terapie, paměť a životosprá-
va, duševní hygiena, mezilidské 
vztahy a řada dalších zajímavých 
témat. Myslím, že to vše může 
být pro seniory, kteří nechtějí jen 
pasívně stárnout u televize, dost 
zajímavé.

Jiří Běhounek, hejtman Vysočiny

Festival pestrých setkání
I letošní ročník Evropského festivalu filozofie potvrdil, že je skuteč-
ným svátkem – celotýdenním festivalem myšlenek, svobodně proje-
vovaných názorů i kultivovaných diskuzí. Kdo se jednou nechal oslo-
vit jeho atmosférou, sotva jí upře na podmanivosti a za rok se nejspíš 
vrátí. Stal se svátkem setkání známých tváří v hledišti i za řečnickým 
pultem, ale především lidí, kteří vytrvale hledají. Všech, kteří jsou bez 
ohledu na svůj věk i vzdělání ochotni rozšiřovat své znalosti, tříbit vy-
jadřování a mnohdy i korigovat vlastní názory. EFF nezůstal nic dlu-
žen ani očekávané pestrosti festivalů. Letos pošesté nabídl účast lidem 
různého zaměření, národností, profesí i názorů. Poskytl prostor pro 
konfrontaci akademických přístupů s veřejným míněním i nejrůz-
nějších společenských věd s kulturou. S opakovaným úspěchem tak 
promísil oficiální proslovy s poezií, výuku se studentským divadlem, 
stejně jako filozofické publikum s bandou „nestárnoucích“ rockerů. 
EFF tak znovu oživil zvláštní společenství. Společenství, které se běžně 
neschází a v běhu všedních dní není úplně dobře patrné. Opakovaně 
totiž získal publikum, které se nepřišlo jenom pobavit, ale i poučit. 
Dokázal nalézt veřejnost, jíž není osud okolního světa lhostejný a jež 
neztratila víru v jeho nápravu. V ideálním případě pak zachytil skupi-
nu, která je ochotná se podílet na společenských změnách či alespoň 
na jejich hlubším pochopení.
V reakci na 6. ročník EFF a tématem etiky a morálky bude proto ne-
oddiskutovatelně morální se všemi společenskými, politickými i hos-
podářskými silami zasadit se o jeho další pokračování. A nepochybně 
etické pak bude hlasitě poděkovat všem jeho organizátorům za vytr-
valost, odhodlání i nápady při jeho nelehké přípravě a realizaci!

Martin Štindl

Kurátor velkomeziříčské radnice Bronislav 
Strnad apeluje na rodiče, aby problém s drogami  
nepodceňovali. Foto: Iva Horká
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Fotogalerie z FilozoFického Festivalu - přednáškové bloky - 18.-24. 6. 2012

Nováčkem festivalu byl Jan Winter (nahoře). Peter 
Nickl (dole) přijel z Hannoveru. 2x foto: Iva Horká

Diváci si našli cestu jak na přednášky, tak na doprovodné akce. Většina z nich se konala na 
vnitřním nádvoří zámku (viz snímek), některé pak v Jupiter clubu. Foto: Iva Horká

Ředitel Evropského festivalu filozofie Milan Dufek, který stojí v čele 
pořádajícího Jupiter clubu. Foto: Iva Horká

Radim Bělohrad vystoupil v panelové diskuzi, ale též 
řídil besedu se studenty. Foto: Iva Horká

Zástupce ředitele FÚ AV Praha Jiří Beneš 
hovořil 18. 6. Foto: Martina Strnadová

Posluchačské spektrum bylo 
vskutku pestré. Foto: Iva Horká

Diskuzní panel 22. 6. patřil (zleva) Radimu Bělohradovi, Tomáši Hříbkovi, Petru 
Urbanovi a Luboši Bělkovi. S nimi na snímku Milan Dufek. Foto: Martina Strnadová

Erazim Kohák patří už neodmyslitelně k festivalu 
filozofie v našem městě. Foto: Iva Horká
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V pátek 1. 6. 2012 se ku příležitosti meziná-
rodního dne dětí konala tradiční dětská pouť, 
pořádaná Domem dětí a mládeže VM.
Pouť probíhala v házenkářské hale ve Velkém 
Meziříčí, tímto patří poděkování místní orga-
nizaci Sokol za propůjčení prostoru pro děti. 
Původně se však měla celá akce uskutečnit na 
hřišti před halou, ale vzhledem k tomu, že pa-
novalo nejisté a chladné počasí, organizátoři 
zvolili raději jistotu uvnitř haly.
Dětská pouť byla v letošním roce určena pro 
děti navštěvující mateřské školy a pro žáky z 
první až druhé třídy základní školy. O letošní 
oslavu dětského dne byl opravdu velký zájem. 
Děti byly rozděleny do dvou kategorií, v té 
první soutěžili zástupci základních a ve dru-
hé mateřských škol. V hale se na jednotlivých 
stanovištích vystřídalo přes 300 dětí. Poděko-
vání patří také pedagogickým pracovníkům, 

z jednotlivých škol, kteří přispěli k hladkému 
průběhu akce.
O zábavu se postarali šašci Sáša a Máša z 

domu dětí a mládeže, kteří si s dětmi zatan-
čili a provázeli je prakticky celým dopoled-
nem. Pro děti bylo připraveno celkem deset 
soutěžních stanovišť, kde například prolézaly 
tunelem, navlékaly korálky, zdolávaly překáž-
kovou trať a další. Na jejich konci čekala kaž-
dého závodníka sladká odměna. Ke klidnému 
průběhu soutěžních disciplín přispěli svým 
pěkným a ohleduplným přístupem k dětem 
studenti Střední školy řemesel a služeb Velké 
Meziříčí, jmenovitě pak Karolína Dvořáková, 
Lucie Čížková, Tereza Pospíšilová, Světlana 
Špačková, Jan Jůzek, Daniel Večeřa, Veronika 
Římovská, Denisa Motáčková, Jana Skálová, 
Monika Vrbková, Lucie Bauerová, Barbora 
Kudrnová, Michal Částek a Martin Vrzáček 
(ze tříd 1.K, 1.KOZ, 1.OZS). Poděkování sa-
mozřejmě patří i vedení školy, která jmenova-
né studenty uvolnila. 

řádky na neděli příspěvky od čtenářů

bohoslužby
Středa 27. 6.: 7.00 mše sv. – o. Parajka, Oslavice 19.00 mše sv. – o. L. Sz. 
Čtvrtek 28. 6.: 7.00 mše sv. – o. Prajka, 18.00 mše sv. – o. L. Sz., Hrbov 
19.00 mše sv. – o. Parajka, Mostiště 18.00 mše sv. – o. Parajka. Pátek 
29. 6.: 7.00 mše sv. – o. Prajka, 8.00 mše sv. – o. L. Sz., 16.30 mše sv. – o. 
L. Sz., 18.00 mše sv. – o. L. Sz. Sobota 30. 6.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., 12.30 
svatba bez mše sv. – o. L. Sz., 18.00 mše sv. – o. Prajka, Lavičky 7.00 mše 
sv. – o. Parajka. Neděle 1. 7.: 7.30 mše sv. – o. Prajka, 9.00 mše sv. – o. 
Prajka, 10.30 mše sv. pro rodiny s dětmi s udělováním křtů – o. L. Sz., 
18.00 mše sv. – o. L. Sz., Petráveč 11.00 poutní mše sv. – o. Parajka.
Farní oznámení: Ve čtvrtek po večerní mši sv. bude teologická hodi-
na. V pátek bude adorace nejsvětější svátosti a příležitost ke svátos-
ti smíření a pokání od 14.00 do 15.30. V pátek slavíme slavnost sv. 
Petra a Pavla. Je to doporučený svátek, to znamená, že každý kato-
lík, který může, se má zúčastnit mše sv. – budou v 7.00, 8.00, 16.30, 
18.00. V sobotu v 18.30 bude příprava na křest a v 19.30 bude 5. pří-
prava na svátost manželství. Děkuji všem, kteří pracovali ve farnosti. 
Dne 7. 7. 2012 náš farník Pavel Kuchyňa přijme jáhenské svěcení. 
Prosíme o modlitbu za kandidáta. Zájemce o místo v autobuse pro-
síme, aby se přihlásili na faře. Nový letní křesťanský festival Kefasfest 
se koná 29. 6.–1. 7. v areálu kláštera Rosa Coeli v Dolních Kounicích. 
Festival nebude jen o divadle, hudbě a setkávání lidí, ale nabízí i zají-
mavý doprovodný program pro všechny věkové kategorie. Vstupen-
ky lze zakoupit v předprodeji na diecézním centru mládeže i později 
na místě, více na www.kefasfest.cz. Objednaná DVD z biřmování si 
můžete vyzvednout na faře v úředních hodinách.
Bory mše sv.: pátek 29. 6. – Horní Bory 18.00 mše sv. – o. Parajka; 
neděle 1. 7. – Horní Bory 9.45 mše sv. – o. Parajka
Českobratrská církev evangelická: srdečně zveme na bohoslužby, 
které se konají každou neděli od 9 hodin v Husově domě (U Světlé 
24), více na 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, František Kameník, e-mail: kamenikf@centrum.cz.

Zrovna minulý čtvrtek na naší faře proběhlo další ekumenické teolo-
gické setkání. Tentokrát bylo věnované dnu odpočinku. Zazněla před-
náška evangelického faráře, následovaly poznámky podle katolické 
teologie a diskuze. Všichni se shodli na jedné podstatné věci – člověk 
potřebuje ve svém životě den odpočinku, den odlišný od ostatních šes-
ti dnů v týdnu, den sváteční.
Izraelité velmi přísně dodržovali sobotní svátek. Zdůvodňovali ho 
buďto textem Desatera z knihy Exodus: V šesti dnech učinil Hospodin 
nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. 
Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý, ane-
bo slovy Deuteronomia: Pamatuj, že jsi byl otrokem v egyptské zemi 
a že tě Hospodin, tvůj Bůh, odtud vyvedl pevnou rukou a vztaženou 
paží. Proto ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh, dodržovat den odpočinku.
První křesťané židovského původu určitě do okamžiku zničení jeru-
zalémského chrámu dodržovali sobotní klid, ale současně se shroma-
žďovali  na slavení bohoslužby – většinou v noci ze soboty na neděli. 
Bylo to slavení Kristova zmrtvýchvstání. Od čtvrtého století se neděle 
stala v Římské říši svátečním dnem, dnem volným. Svatý Justin psal: 
Shromažďujeme se v den slunce, protože je to první den, v němž Bůh 
vyvedl z temnot hmotu a stvořil svět; tohoto dne také Ježíš Kristus, náš 
Spasitel, vstal z mrtvých.
Katolická církev III. přikázání Desatera přesně specifikuje nebo inter-
pretuje v církevních zákonech: O nedělích a dalších zasvěcených svát-
cích jsou věřící vázání povinností zúčastnit se mše. Povinnost účasti 
na mši splní, kdo se mše zúčastní kdekoliv, kde se koná katolickým ob-
řadem, buď v den svátku, nebo večer předcházejícího dne. Věřící jsou 
povinni účastnit se eucharistie, ledaže jsou z vážných důvodů omluveni 
(např. nemoc, péče o kojence), anebo jsou od ní svým farářem zproštěni 
(dispenzováni). Ti, kteří o tuto povinnost vědomě nedbají, dopouště-
jí se těžkého hříchu. Kromě povinné účasti na eucharistii jsou katolíci 
povinni dodržovat nedělní klid. Mají mít také dostatek klidu a volného 
času k životu rodinnému, kulturnímu, společenskému a náboženskému. 
V neděli a o jiných zasvěcených svátcích se věřící mají zdržovat těch 
prací nebo činností, které jsou na překážku bohopoctě a radosti, jež je 
vlastní dnu Páně, a zabraňují konání milosrdných skutků a nezbytnému 
uvolnění mysli i těla.

Třetí

Razítková a vědomostní soutěž
Na vybraných deseti zajímavých 
místech děkanství budou při-
pravena speciální razítka, která 
soutěžící musí otisknout do své 
karty. K tomu ještě musí odpově-
dět i na příslušnou otázku. Pokud 
to splní a odešlou soutěžní kartu 
do slosování, mohou vyhrát věc-
né ceny.
Provozovatelem soutěže je Řím-
skokatolická farnost Velké Me-
ziříčí. Soutěž probíhá na území 
Děkanství Velké Meziříčí od 30. 
6. do 2. 9. 2012. Nápovědy k sou-

těžním otázkám jsou vždy na cí-
lových místech. Výherci budou 
vylosováni na farním dni dne 
9. 9. 2012. Více informací a pravi-
dla soutěže na www.dekanstvivm.
horacko.com. Soutěžní karty bu-
dou na cílových místech, v koste-
le sv. Mikuláše a na informačním 
centru Velkého Meziříčí.
V letošním roce jsou do „Toulek“ 
zapojena tato místa: Velké Mezi-
říčí – kostel sv. Kříže (Špitálek), 
Ruda – kostel sv. Jiljí, Dolní Bory 
– kostel sv. Jiljí, Znětínek – kaple 
sv. Josefa, Nová Ves u Heřmano-

va – zvonice Panny Marie Bolest-
né, Rohy – kaple Nejsvětějšího 
Srdce Páně, Jestřabí u Velké Bíte-
še – kříž za vsí, Stránecká Zhoř – 
kaple sv. Benedikta, Vídeň – kap-
le sv. Rodiny, Čikov – zvonice sv. 
Kříže. 
Výhry: rodinný výlet, vitamíny, 
léky, rodinný oběd v restauraci, 
bezdrátový router, knihy, hry, 
puzzle, drogerie, svítilny, školní 
potřeby, fotoalbum, domácí po-
třeby, vstupenky, plyšové hračky, 
poukázky, krmivo pro zvířata 
a mnoho dalších cen. 

Toulky velkomeziříčským děkanstvím

-hk-

Na letišti Henčov u Jihlavy se 
12. června 2012 konal tradiční 
slavnostní Den s Policií České 
republiky, kterého se zúčastnili 
i žáci Základní školy Lavičky.
V průběhu celého dopoledne 
mohly děti zhlédnout tech-
niku, výstroj a ukázky práce 
cizinecké, městské, dálniční, 
dopravní, jízdní a pořádkové 
policie, pyrotechniků a krimi-
nalistických techniků, armády, 
hasičů a zdravotníků. Nezapo-

menutelným zážitkem se pak 
stalo zadržení pachatele psem, 
stíhání zlodějů služebním au-
tem, vedení koní neprostup-
ným terénem, manévrování 
policejního vrtulníku nad 
letištěm, potlačení nelegální 
činnosti demonstrantů zása-
hovou jednotkou při ochraně 
Jaderné elektrárny Dukovany 
nebo zlikvidování ohně v do-
mácnosti. 
Ve druhé polovině programu 

přistál na letišti vrtulník Le-
tecké záchranné služby. Pilot 
se zdravotníky dětem ukázali 
vnitřní vybavení a přístroje, 
které slouží k záchraně lid-
ských životů.
Žáci na Dnu s Policií České 
republiky poznali integrovaný 
záchranný systém v praxi, což 
je pro ně přínosnější než teorie 
ze školních lavic.

Mgr. Magdalena Rybárová, 
Základní škola Lavičky

Děti strávily Den s Policií České 
republiky na letišti Henčov u Jihlavy

Dětská pouť

-pb DDMVM-

P. Lukasz Szendzielorz

Dětský den se konal ve středu 20. 6. 2012 v Křižanově. Pořádán byl 
především pro děti zaměstnanců společnosti VV Sklo a mateřských 
školek, které navštěvují (Křižanov, Měřín, Velké Meziříčí, Moravec, 
Ořechov, Dolní Libochová, Bohdalov a další), ale i pro veřejnost. Účast 
byla vynikající, zhruba 1 400 osob, z toho asi 900 dětí včetně klientů 
ÚSP Křižanov. Celý den uváděl a moderoval Jiří Doležal z Hit rádia 
Vysočina. Pro děti bylo připraveno občerstvení z McDonald‘s, od po-
řadatele dětského dne – firmy VV Sklo – soutěžní hry, skluzavka, hra 
na Soptíka u hasičského auta. Představil se mim Michal Nesvadba, 
žongléři a kejklíři, ale také zpěvačka Heidi Janků. Soutěžní stanoviště 
byla pestrá, např. skákání v pytli, malování – tetování, kop na branku, 
kuželky, házení míčkem do lví tlamy atd. Všechna stanoviště byla ob-
sazena soutěžícími po celý den, takže je těžké vybrat to nejúspěšnější. 
„Děti dostávaly za soutěže sladké odměny a pro nás byl největší od-
měnou jejich úsměv, vidět, že jsou šťastné,“ řekla Jana Vitešníková, 
jednatelka společnosti VV Sklo.

Text a foto: -sed-

Děti dováděly na Škrejblíku v Křižanově

Zdejší kuchaři a číšníci zakončili zkoušky dobře
Žáci 3. ročníku oboru kuchař – 
číšník ze Střední školy řemesel 
a služeb Velké Meziříčí 19. červ-
na 2012 zdárně ukončili poslední 
část závěrečné zkoušky. 
V rámci jednotné zkoušky museli 
obstát a zvládnout několik částí – 
vypracování samostatné odborné 
práce, dále zkoušku písemnou, 
praktickou a ústní. Samostat-
nou odbornou práci obhajovali 
i v  cizím jazyce u připravených 
slavnostních tabulí. Za ní násle-
dovala praktická zkouška – vaření 
pokrm z vlastní odborné práce, 
dále pak vaření pokrmu, který si 
každý žák vylosoval, a provedení 
praktického úkolu před zkušební 
komisí. Poslední částí byla ústní 
forma, kde prokazovali teoretické 
znalosti.
 Kdo dokázal obstát, měl vyhráno 
– neboť odměnou za jeho snažení  
byl výuční list spolu s Europas-
sem. Je potěšitelné, že se na části 
závěrečných zkoušek (přípravě 
slavnostních tabulí) podíleli i ro-
dinní příslušníci – šili ubrusy, na-
kupovali skleničky, talíře, příbory, 
zhotovovali nápadité dekorace. 

Jako třídní učitelka mohu s ra-
dostí konstatovat, že někteří žáci 
se podíleli na vzorné reprezentaci 
naší školy. Z absolventů to byli 
Michael Kubiš, Michaela Rapou-
chová – 3. místo Běh číšníků, Ni-
cole Čermáková – 3. místo v sou-
těži samostatných odborných 
prací připravené Hospodářskou 
komorou, Vojtěch Robotka, Ve-
ronika Kučerová a další, kteří se 
zúčastňovali přípravy rautů pro 
různé příležitosti. Z minulých na-
šich úspěšných absolventů bych 
ráda připomněla Jiřího Doležala, 

oblíbeného moderátora Hit rádia 
Vysočina a další, kteří po zkouš-
kách pokračovali nástavbovým 
studiem denní i dálkovou for-
mou a úspěšně pokračují studi-
em na vysokých školách. 
Na závěr mi nezbývá než sou-
hlasit se slovy starosty Radovana 
Necida, který ve své slavnostní 
řeči v prostorách radnice žákům 
připomněl, aby si vážili své pro-
fese, která je žádaná a zdůraznil, 
že „řemeslo má zlaté dno‘‘. Na něj 
navázala i ředitelka školy Alena 
Vodová, která zdůraznila, že po-

kud žáci mají zájem o studium, 
mohou dále po vyučení pokra-
čovat na naší škole nástavbovým 
studiem zakončeným maturitou, 
čímž dosáhnou rozšíření své od-
borné profese dalším vzděláním.
Názory čerstvých absolventů 
a ukázky jejich prací ze závěreč-
ných zkoušek budou zveřejněny 
na webu školy – www.ssrsvm.cz
Přeji všem našim absolventům 
dobré uplatnění na trhu práce 
a spokojený život.
Ing. Vlasta Křižanová – třídní uči-

telka, SŠŘSVM, foto: archiv školy
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Pravidelná poradna SOS 
(sdružení obrany spotřebitelů)

každá středa 14—17 h

nová budova MěÚ 

(obecní živnostenský úřad, 
dveře č. 4).

Fajtfest zveřejnil program a nová překvapení!

Zanedlouho zažije Velkomeziříčsko peklo na zemi. Ano, mílovými 
kroky se blíží festival Fajtfest a je na co se těšit.
Line-up Fajtfestu 2012 je následující:
Pátek 20. 7. – od 18 hodin: Helia (San Marino), Head2Down (SK), 
Brainscan (SK), Made-By (SK), The.Switch, The Truth Is Out There, 
Straight, Sunset Trail
Sobota 21. 7. – od 15 hodin: Ready, Set, Fall (IT), Smash Hit Combo 
(FR), Hope (PL), Strayland (SK), Hazydecay, Magma Hotel, Shatter, 
Bad Victim, Shadow Area, Reincarnate.
Fanoušci se opět můžou těšit na bleskové soutěže o hodnotné ceny od 
partnerů festivalu Omen Tattoo, Blackheart či Metalshop. Nově zavítá 
na festival Redbull team.
Mimoto bude průběh festivalu natáčen profesionálním týmem kame-
ramanů z Polska, kdy do týdne po festivalu bude k dispozici festiva-
lové DVD. Aby vám neunikl merchandise vaší oblíbené kapely, bude 
i letos postaven Merchandise-stánek, kde bude mít každá kapela po 
svém koncertu autogramiádu. Dále nesmí chybět Fajtfest taxi. Parko-
vání vedle areálu zdarma. Spát je možné ve stanovém městečku přímo 
v areálu zdarma. 
A stále je tu jedno překvapení, které zůstane utajeno až do července… 
Více se dovíte na oficiálních stránkách festivalu, FB profilu události, 
anebo FB skupině. Vstupenky můžete také v předprodeji, kde vstupné 
činí 299 Kč po oba dny. Zakoupit si je můžete prostřednictvím e-mai-
lu, telefonicky nebo přes Fresh Tickets. Vstupné na místě bude činit 
350 Kč, taktéž po oba dny. ZTP a děti do 10 let v doprovodu rodičů 

zdarma. Vstupenky si můžete objednat na bob.fleck@seznam.cz nebo 
telefonicky na 733 658 673. Další info naleznete na: www.fajtfest.com. 
Aktuality můžete sledovat na:
FB: http://www.facebook.com/pages/FAJTFEST/249336193927
Fajtfest FANS: https://www.facebook.com/groups/253857151378347/

Těší se na vás Fajtfest tým

29. 6. 2012 ve 20 hodin
hraje skupina START

na výletišti 
v Martinicích

Srdečně všechny zvou pořadatelé.

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

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

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

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

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

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

Zahrádkáři, slyšte…
Měl-li bych být trochu sarkastický, mohl bych konstatovat, že část 
letošní úrody je již sklizena. Únorové holomrazy, mráz týden po tzv. 
zmrzlých, sucho, které bylo celé jaro až do začátku června, sklidily 
hlavně ovoce za nás. I v loňském roce se květnové ranní teploty po-
hybovaly hluboko pod 0 °C, a tak se zdá, či je to spíše fakt, že výkyvy 
počasí jsou stále častější a extrémnější. Kdepak ono svého času „po-
ručíme větru, dešti“, když pomineme lokální snažení při posledních 
letních olympijských hrách, příroda si moc poroučet nedá. O to více 
platí moudro starých zahradníků, že „není kam spěchat“ – co se týče 
výsadby zeleniny a ostatních činností v jarních měsících.
Ale teď na jiné téma. Zájezd na jarní Floru Olomouc se podle vaší ode-
zvy vydařil a mnozí z vás projevili přání se do Olomouce ještě jednou 
vrátit v letních měsících. Výbor na své poslední schůzi tyto připo-
mínky zvážil a rozhodli jsme se do Olomouce zajet znovu, a to dne 
18. 8., je to opět sobota, kdy bude probíhat letní výstava Flory Olo-
mouc. Organizačně proběhne vše stejně jak při jarním zájezdu, 
odjezd od Domusu v 7 hodin, přihlášky u pí Švejdové na tel.: 
775 647 604, nebo osobně o víkendech v Radnické ulici č. 13. Při-
hlásit se můžete do 10. 8., a v tento den se již přihlášení musí infor-
movat, zda se zájezd uskuteční. Nemůžeme totiž zaručit, že bude při-
hlášených dostatek pro obsazení autobusu. Ale tu šanci vám chceme 
dát. Já osobně jezdím raději právě v srpnu, protože jsem přesvědčen, že 
sortiment vystavovaných věcí je mnohem širší a zajímavější. Účastníci 
mohou být i nečlenové svazu.

Z. Nedopil

pozvánka 
na tradiční setkání pracovníků 
'Pomocných provozů Kablo'.

pátek 6. 7. 2012 na Tržišti od 15 hodin.
Všichni jsou srdečně zváni.

EnviTec Biogas – efektivní bioplynové stanice

Společnost EnviTec Biogas si v těchto dnech připomíná 10. výročí od 
svého vzniku. Za 10 let existence se společnost EnviTec Biogas v oboru 
bioplynových stanic dovedla (BPS) vypracovat na přední příčku nejen 
v rámci Německa, ale v rámci celé Evropy. Během krátké doby doká-
zala vytvořit vlastní technologické know-how a ucelený systém služeb 
zajišťující zákazníkovi komplexní řešení projektu a realizaci na klíč. 
Jde tedy nejen o přípravu projektu 
a jeho výstavbu, ale také o uvede-
ní zařízení do provozu, poskytnutí 
biologických a technických služeb, pojištění BPS a popřípadě i o spolu-
financování projektu. O síle firmy hovoří také obrat za rok 2011, který 
tvořil 245 milionů euro. EnviTec provozuje i své vlastní bioplynové 
stanice o celkovém instalovaném výkonu 42 MWel.
O tom, že společnost EnviTec Biogas dodává spolehlivé a výborně fun-
gující zařízení je možnost se přesvědčit nejlépe na již realizovaných 
projektech jak v ČR, tak i na Slovensku. Každý z projektů je specifický, 
každý je realizován na konkrétní požadavky a podmínky.
Jedna z nejkomplexněji vybavených realizací v České republice je bio-
plynová stanice v Dolních Heřmanicích u Velkého Meziříčí. Investor 
se rozhodl postavit takové zařízení, které by umožňovalo variabilní 
dávkování různých druhů vstupních substrátů. Zařízení je vybaveno 
tzv. vertikálním mixérem pro příjem  travní senáže a slamnatého hnoje 
skotu. Dávkovat je možno i kejdu. Zbývající surovinou pro dosažení 
požadovaného výkonu je pak kukuřičná siláž.

Vůbec poprvé byl v ČR instalován desitengrátor vstupních surovin tzv. 
dissolver, ten je vybaven vysokootáčkovým rotačním nožem, který je 
umístěn vně směšovací nádrže. Tento nový komponent výrazně zkra-
cuje dobu úpravy, směšování a čerpání smíchané směsi do fermentoru 
a snižuje i vlastní spotřebu elektrické energie celého systému bioply-
nové stanice Envitec Biogas. Rozdílem mezi do současnosti používa-

ným vzduchotěsným směšovacím 
zařízením a novým dezintegrač-
ním mixerem je ten, že byla ze sys-

tému odstraněna řezačka Rota-Cut a došlo ke snížení celkové kapacity 
směšovací nádrže z 10 m³ na 2 m³. V této nádrži dochází současně 
ke smíchání vstupních surovin, odseparování veškerých nečistot, jako 
je kamení, písek, plasty a kovy. Díky odseparování nečistot nedochá-
zí k zanášení fermentorů, postupně se nesnižuje jeho objem a je tím 
zamezeno to, aby byla bioplynová stanice v budoucnosti dlouhodobě 
odstavena z důvodu čistění fermentorů. 
Dalším novým komponentem technologie EnviTec je nové provedení 
vrtulových míchadel ve fermentoru. Jde o míchadla o délce lopatky 
1,4 m a příkonu 7,5 kW. Pro standardní bioplynovou stanici o výkonu 
500 kW jsou fermentory vybaveny 3 kusy míchadel. Servisní interval 
míchadel jsou 2 roky. 
Protože investor nedisponuje dostatečným množstvím kejdy, byla in-
stalována také separační jednotka zajišťující, v případě potřeby, stálou 
sušinu ve fermentoru.

Součástí realizace byly také siláž-
ní žlaby o ploše bezmála 2 000 m2 
monolitická skladovací nádrž na 
digestát o objemu 7 000 m³ i jímka 
na kejdu. V dubnu 2011 by málo-
kdo věřil, že na zelené louce vedle 
stávajícího zemědělského areálu 
bude stát o několik měsíců později 
bioplynová stanice a nejen, že sto-
jí,  její provoz je velmi efektivní. Za 
první půlrok provozu v roce 2012 
bylo dosaženo využití instalované-
ho výkonu 97 %. Takové výsledky 
těší jak vlastníka, tak i dodavatele, 
protože se potvrdilo, že se vyplatí 
investovat do kvalitní technologie 
i za cenu vyšších pořizovacích ná-
kladů. 
Dne 12. července 2012 od 13 ho-
din se koná den otevřených dveří 
v bioplynové stanici Dolní Heř-
manice u Velkého Meziřící. 
Srdečně jsou zváni všichni zájem-
ci o technologii EnviTec Biogas.
Firma EnviTec je připravena 
případným zájemcům pomoci
s komplexní přípravou projektu 
od záměru, přes všechny stup-
ně projektové dokumentace. 
V případě úvah nad realizací 
bioplynové stanice v roce 2013 
je nejvyšší čas začít s přípravou. 
             Ing. Lubomír Hnilica, Ph.D.

autodoprava

► férové jednání a přátelský přístup
► na ceně se vždy domluvíme

► stěhování, zásobování 
► rozvoz paletového zboží po celé čr a SR

Šoukalrychle 
a Za RoZUmnoU CenU

tel: 775 105 594
e-mail:autodoprava.soukal@seznam.cz

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

pozvánka
envitec biogas central europe s. r. o. 
a hospodářské obchodní družstvo dolní heřmanice 
vás zvou na den otevřených dveří v bioplynové stanici 
dolní heřmanice, který se uskuteční dne 12. 7. 2012 
v areálu družstva.
adresa: hospodářské obchodní družstvo dolní heř-
manice, dolní heřmanice 125, 594 01 velké Mezříčí.
zahájení je ve 13 hodin.
Jste srdečně zváni.

plánování  realizace  uvedení do provozu  servis
envitec biogas central europe s. r. o., průmyslová 2051 
594 01 velké Meziříčí, tel.: +420 566 688 430 
e-mail: obchod@envitec-biogas.cz, www.envitec-biogas.cz
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prodáM - koupíM - vyMěníM

Seznámení

Koupím

Nemovitosti

Daruji

Různé

■ Kočárek trojkombinaci. Krás-
ný, po jednom dítěti, barva oran-
žovostříbrná. Cena 2.500 Kč. Tel.: 
732 633 922.
■ Tříkolový elektrický invalidní 
vozík s řídítky. Málo používaný. 
Snadné nastupování a vystupo-
vání. Vozík je vybaven brzdou a 
osvětlením pro silniční provoz. 
Má 6 rychlostí vpřed a vzad. Do-
jezd na jedno dobití je 25–30 km. 
Nabíječka je na 220 V. Cena do-
hodou. Tel.: 723 287 639.

■ Škodu Favorit 136, r. v. 1990, 
nová baterie, centrální zamykání, 
střešní okno, nové přední blatní-
ky, STK platná do roku 3/2014. 
Cena dohodou. Tel.: 605 299 912.
■ Dětskou čtyřkolku na benzin 
+ helmu. Levně. Tel.: 608 624 243.
■ Tlakovou nádrž na vodu (80 
litrů) – 1.000 Kč. Dále prodám 

čerpadlo Ninfa 230 V, max. 55 m 
– 1.000 Kč; dveře P/90, 2/3 pro-
sklené, folie jasan – 150 Kč. Škol-
ní aktovku Enipo, vzor maskáč, 
nošená 3/4 roku, vhodná  pro 
1.–2. třídu původní cena 1.200 Kč, 
nyní 350 Kč. Tel.: 777 800 917.
■ Brambory, 10 kg/50 Kč. Roz-
voz po Velkém Meziříčí zdarma. 
Tel.: 602 732 803.
■ Kachle – starší, použité, cca 80 
ks, barva zelená – hrášková. Tel.: 
776 611 016, e-mail: kamnapari-
zek@seznam.cz
■ Fiat Punto 55 S 1,2, r. v. 1996, 
TP 11/2012, pětidveřový, barva 
červená, baterie 2/2012, dutiny 
2× ošetřené, zimní gumy 4×, ve-
lice spolehlivý. Cena dohodou. 
Tel.: 604 108 821.
■ Štěňata německého ovčáka, 
odběr v červeneci. 
Dále prodám cirkulárku, elek-
trickou líheň 100, ruční kárku, 
vzduchové sbíječky, diody na 
svářečku. Tel.: 737 857 566.
■ Jawu 50 Mosqito. Velmi za-
chovalá. Cena 8.000 Kč. Tel.:
 739 100 473.
■ Ovce (jehničky a skopec) 
vhodné na vypásání zahrady. 
Jsou hodné, vymazlené k dětem. 
Tel.: 732 277 101.

■ Střešní tašky, pálené, jednofal-
cové i dvoufalcové. 
Tel.: 608 180 536. 

■ Starý motocykl Jawa – ČZ 350, 
250, 175, moped Stadion, jedno-
sedadlový Pionýr. I na náhradní 
díly. Tel.: 732 504 158.
■ Přední světlo na motocykl 
Jawa 23 Mustang (stačí bakeli-
tová skořepina). Tel.: 720 167 481 
(po 17. hodině, o víkendu kdy-
koliv), 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 pozemek (zahradu) 
o velikosti 1 200 m2 v obci Kado-
lec u Křižanova. Cena dohodou. 
Tel.: 728 380 459.
■ Úřad pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, Územ-
ní pracoviště Brno vyhlásil 2. 
kolo výběrového řízení na 

prodej  pozemku parc. č. 3 935 
o výměře 167 m2 a budovy č. p. 
117 na pozemku parc. č. 3 935 
v obci a k. ú. Tasov – jde o ro-
dinný dům. Termín přihlášení do
20. 7. 2012 do 15 hodin na adre-
su Příkop 11, 604 47 Brno. Mi-
nimální kupní cena 129.150 Kč. 
Info: odbor OP Jihlava, paní 
Karafiátová, tel.: 567 551 278.

■ Prodám stavební pozemky 
v katastru obce Jabloňov. 
Tel.: 725 760 110, 605 054 562.
■ Vyměním družstevní byt 3+1 
na ulici Bezděkov, 8. patro, JZ, za-
teplený, plastová okna – za 1+1 + 
doplatek. Tel.: 732 877 172.
■ Vyměním městský byt 3+1 za 
menší. Spěchá. Tel.: 777 892 646.
■ Prodám byt v OV v Rudíkově. 
Cena dohodou, při rychlém jed-
nání sleva. Tel.: 736 181 065.
■ Prodám stavební pozemek 
v blízkosti Velkého Meziříčí. 
Tel.: 608 861 108.
■ Prodám byt v osobním vlast-
nictví + garáž. Obytná plocha 55 
m2  (na ulici Záviškova, VM). 
Tel.: 608 811 560.

■  Prodám garáž na ul. Družstev-
ní. Spěchá. Tel.: 737 884 643.

■ Pronajmu mezonetový byt 
4+kk v lokalitě Hliniště ve Vel-
kém Meziříčí. Pronájem garáže 
v bytovém domě možný. Cena 
8.000 Kč. Tel.: 777 948 887.
■ Pronajmeme byt v rodinném 
domě 2+1 ve Velkém Meziříčí. 
Částečně zařízený. Dlouhodobě. 
Tel.: 603 990 823.
■ Hledám podnájem bytu 1+1. 
Dlouhodobě, se standardním vy-
bavením s koupelnou a kuchyň-
skou linkou. Tel.: 605 315 916.
■ Pronajmu byt 3+1 ve Velkém 
Meziříčí. Informace na tel.: 
776 343 319.
■ Dlouhodobě pronajmu byt 
3+1 na ulici Mírová ve Velkém 
Meziříčí. Tel.: 604 305 220.
■ Hledáme podnájem – starší 
bezdětní manželé hledají pod-
nájem bytu 2+1 ve Velkém Mezi-
říčí a okolí. Nejlépe přízemí. Tel.: 
605 315 916.
■ Hledám byt k pronájmu pro 
tříčlennou rodinu. Velikost mi-
nimálně 1+1, uvítáme 2+kk či 
2+1. Nejlépe ve Velkém Meziříčí. 
Prosím volejte na tel.: 732 126 905.
■ Pronajmu byt 3+kk ve Velkém 
Meziříčí. Nájem + inkaso 8.500 
Kč. Tel.: 776 689 095, 608 642 938.
■ Pronajmu byt 2+1 ve Velkém 
Meziříčí. Tel.: 723 349 761.

■ Pronajmu byt 2+1 na ulici 
Krškova, zděný. Od 1. 8. 2012. 
Tel.: 777 734 530.
■ Pronajmu přes letní prázdni-
ny 2místný pokoj v Brně, ulice 
Hybešova, 2.800 Kč/osoba (včet-
ně poplatků a internetu). Nejlépe 
dvěma studentkám. Kontakt: 
podnajemhybes@seznam.cz; tel.: 
605 576 067.

■ Štěňata labradora černé barvy. 
3 psi, 2 fenky. Stáří 6 týdnů. Ihned 
k odběru. Tel.: 777 217 675.

■ Která žena štíhlé až plnoštíh-
lé postavy ve věku 35–55 let 
z Velkého Meziříčí má odva-
hu se seznámit a mít trvalý 
vztah s mužem 38 let, 182/93 
v ID z Velkého Meziříčí, který 
má změněnou identitu a tou-
ží být ženou?! Tel.: 736 786 374.

Prodám

Pronajmu 

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

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

Plošná inzerce: 1 cm2/24 kč nebo 26 kč
Soukromá řádková inzerce: Jedno vydání soukromého 
řádkového inzerátu do rubriky »Prodám – koupím – vy-

měním« – 25 Kč,s rámečkem – 35 Kč, s fotografií 45 – Kč. 
Příspěvky do rubrik »Blahopřání – vzpomínka – 

poděkování« – 100 Kč bez fotografie, 150 Kč s fotografií.

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

restaurace Jupiter 
pro vás připravila 
v rámci 'fotbalové-
ho svátku' euro 
2012 soutěž. 

každý návštěvník 
restaurace, jehož 
útrata v průběhu 
eura (8. 6.–1. 7.) 
bude minimálně 
ve výši 150 kč 
se může zapojit do soutěže o reprezen-
tační dres fotbalisty theodora gebre se-
lassieho. 

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

Více o soutěži v restauraci.

Euro 2012 – soutěž 
o reprezentační dres fotbalisty
Theodora Gebre Selassieho

zedníka – zedníky 
obkladače 

na žl nebo i brigádně

příjmu na 
dlouhodobou 
spolupráci 

tel.: 777 236 107 
kostelnik@kostelnik.cz

Do soutěže se mohou přihlásit všichni obyvatelé 
města a jeho městských částí 

i firmy sídlící ve Velkém Meziříčí. 

Pro vítěze jsou připraveny dárky.

Pečujete o vzhled svého okna nebo předzahrádky?

Máte zájem o zlepšení vzhledu města?

Zhotovte fotosnímek výzdoby a pošlete 
na ic@mestovm.cz 

nebo předejte osobně 
na Turistickém informačním centru 
města Velké Meziříčí do 31. 8. 2012.

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

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

Společnost CONSTRUCT A&D, a. s.
Františkov 220, 594 01 Velké Meziříčí
výrobce zabezpečení vozidel proti krádeži

přijme pracovníka na pozici

SVÁŘEČ
Požadavky:
• minimální vzdělání – SOU
• svařování v ochranné atmosféře CO₂ - metoda 135
• praxe v oboru min. 5 let
• časová flexibilita
Nabízíme:
• plný pracovní úvazek
• jednosměnný provoz
• nástup možný: srpen, září 2012

Uchazeči mohou písemné žádosti posílat na adresu sídla 
společnosti, nebo na emailovou adresu chylikova@construct.cz, 

nebo tel.:  566 521 097 v době od 8 do 14 hodin.

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

kovo vM s. r. o., u vody 1403/1, praha 7

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

Zaujaly vás květinové výzdoby restaurací, 
firem a dalších subjektů?

Líbí se vám sousedova předzahrádka, jeho rozkvetlé okno?

Město Velké Meziříčí 
vyhlašuje soutěž 

ROZKVETLÉ MĚSTO  

NA DŮCHODOVOU REFORMU 2013.
Zajistíme kvalitní spoření na důchod bez navyšování vašeho 
rozpočtu. Využijte tuto šanci již dnes. Více info na 734 245 025.

Nezmeškejte jednu z posledních šancí připravit se

ZÁVODNÍ JÍDELNA 
PŘIJME

VYUČENOU KUCHAŘKU 
(KUCHAŘE)

PRAXE MINIMÁLNĚ 10 LET. 

TEL.: 566 522 323
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společenská rubrika

Vzpomínky

APOŠTOLSKÁ	CÍRKEV	VE 	VEL . 	MEZIŘÍČÍ
ZVE 	NA 	PŘEDNÁŠKU	O 	KLINICKÉ 	SMRTI	

Přednáší JAN BOŠTÍK (1971), poutavý a autentický 
příběh osobního prožitku klinické smrti

..."V srpnu 1988 jsem si zlomil páteř při skoku do řeky. Viděl jsem 
své tělo ležet na dně, cítil jsem se tam „doma“. Byl to nádherný 

pocit. Tento prožitek ovlivnil můj život ve všech směrech."...  

► Čtvrtek 28. června od 18.30 V. Bíteš
stará sokolovna, ul. Tyršova 

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

Dne 8. 6. 2012 by se dožila 110 let paní 

Antonie Žďárská, rozená Rumlerová.

Původním povoláním obchodnice na Karlově ve Velkém Meziří-
čí, byla vdovou po mistru truhlářském a dcerou mlynáře z Franko-
va Zhorce, jenž vlastnil truhlářství i pilu a elektrárnu, kterou napájel 
zdejší pastoušku. 

Za všechny pozůstalé a známé vzpomínají synové Jiří a Jan.

Dne 4. 7. vzpomeneme nedoži-
tých 80. narozenin paní 

Hedviky Tesařové 
z Laviček. 

Kdo jste ji zali, vzpomeňte s námi.

Děti s rodinami Koncertní sezona 2012-2013 
Cyklus koncertů je pořádán pod záštitou starosty města Velkého Me-
ziříčí ing. Radovana Necida a konají se za podpory Kraje Vysočina 
a Nadace Českého hudebního fondu Praha.
▶ Čtvrtek 11. 10. 2012 v 19 hodin, Jupiter club
Petr Malásek & František Kop Quartet (vstupné: 250/180 Kč )
▶ Pátek 16. 11. 2012 v 19 hodin, Jupiter club
Asijská klavírní perla Kyoko Asaka (vstupné: 150/120 Kč)
 ▶ Středa 9. 1. 2013 v 19 hodin, Jupiter club
Novoroční koncert s přípitkem starosty  (vstupné: 180/130 Kč) 
▶ Pátek 8. 3. 2013 v 19 hodin, Jupiter club
Dechové kvinteto Belfianto Quintet  (vstupné: 150/120 Kč) 
▶ Středa 10. 4. 2013 v 19 hodin, Jupiter club
Sólo pro Jaromíra Zámečníka  (vstupné: 150/120 Kč) 
▶ Pátek 10. 5. 2013 v 19 hodin, nádvoří zámku Velké Meziříčí
v jednání Shadow Quartet & Hudební show  (vstupné: 150/120 Kč).
Ceny předplatného: zlevněná přenosná abonentka pro 1 osobu 350 
Kč, (dítě do 15 let, student do 26 let) přenosná abonentka pro 1 osobu 
590 Kč, přenosná abonentka pro 2 osoby 990 Kč. Slevy: 50 % ze vstup-
ného na jednotlivé koncerty a ceny abonentky držitelům průkazu ZTP 
a ZTP/P a jedné doprovodné osobě. Abonentka je nepřenosná.
Předprodej vstupenek a abonentek: Jupiter club, s. r. o., Náměstí 17, 
Velké Meziříčí, program. oddělení, tel.: 566 782 004, (001), e-mail: 
program@jupiterclub.cz, www.jupiterclub.cz
Dramaturgie a marketing: Umělecká agentura GLOBART, s. r. o., 
MgA. Jiří Jahoda, Spáčilova 18, Brno, tel.: 548 531 618, 
e-mail: info@globart.cz, www.globart.cz

Kruh přátel hudby Velké Meziříčí
Probíhá prodej a rezervace abonentek nové sezony.  Cena přenosné 
abonentky je 590 Kč, pro dvojici 990 Kč, pro děti a studenty 350 Kč 
a zahrnuje vstupné na 6 koncertů včetně novoročního přípitku. Jako 
dárek k abonentce každý obdrží kupon na dvacetiprocentní slevu 
v restauraci Jupiter, prvních 9 předplatitelů, kteří přivedou 2 nové abo-
nenty je připraven šperk dle vlastního výběru v hodnotě až 500 Kč.

koncerty vÝstavy

Muzeum Velké Meziříčí – zámecká kuchyně, výstava je otevřena do 
20. 7. 2012, otevírací doba úterý – neděle 9–12, 13–17 hodin

Assunta Verrone, Studio artistico 
Accademia di Ipazia, Hannover

výstava obrazů a fotografií 
Jitky bradáčové 

výstavní síň Jupiter clubu do 4. 7. 2012
otevřeno v prac. dny 8–16 hodin

Vernisáž proběhla 21. 6. 2012. Osobně se zúčastnila 
Assunta Verrone z Hannoveru. Foto: Iva Horká

KTERÉ SE USKUTEČNÍ 
V SOBOTU 30. 6.  
A V NEDĚLI 1. 7. 2012 
NA MÍSTNÍM HASIČSKÉM 
CVIČIŠTI 
(V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO 
POČASÍ V KULTURNÍM DOMĚ)
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30. 6. 2012 výletiště Lhotky v 15 hodin
Předprodej: Smíšené zboží Lhotky, 

Nápoje Homola Velké Meziříčí.
předprodej 80 Kč, na místě 100 Kč. 

Mediálním partnerem akce týdeník Velkomeziříčsko.

Fotogalerie FilozoFického Festivalu 18.–24. června 2012

divadla

Úterý 25. září 2012 – S Pydlou v zádech
Hrají: Josef Dvořák, Markéta Hrubešová, Rostislav Trtík a další
Říjen 2012 – Smrtelná vražda
Hrají: Vanda Hybnerová, Martin Písařík, Michal Novotný
Úterý 9. října 2012 – Půldruhé hodiny zpoždění
Hrají: Daniela Kolářová, Milan Lasica
Středa 14. listopadu 2012 – Frankie a Johny
Hrají: Tereza Kostková, Aleš Háma

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

Divadelní sezona podzim 2012

V sobotu 1. září  2012 v podvečerních a večerních 
hodinách na náměstí ve Velkém Meziříčí 

► první část programu proběhne odpoledne, 
je určena dětem, kterým se představí kouzelník Jiří Hadač

► hlavní program bude zaměřen na vlastní soutěž 

4 KLÍČE K VELKOMEZIŘÍČSKÉ BRÁNĚ, kde již podvacáté změ-
ří své síly čtyřčlenná smíšená družstva  zástupců z Velké Bíte-
še, Měřína, Křižanova a Velkého Meziříčí pod vedením svých 
starostů 

► vlastní soutěže budou vycházet z historických tradic So-
kola a budou navozeny programovým vystoupením umělců

4 KLÍČE K VELKOMEZIŘÍČSKÉ BRÁNĚ - 20. ročník 
aneb VE ZDRAVÉM TĚLE, ZDRAVÝ DUCH

Večerní program: 
► hudební vystoupení 
KROKY MICHALA DAVIDA - revival
(revivalová skupina, kterou přímo podporuje sám Michal DAVID) 
► INFINITOS – ohňová show, fireshow, uv show
Začátky jednotlivých produkcí budou upřesněny. Změna programu vyhrazena!                                       

Snové kreace z květin opět vytvářel Slávek Rabušic se svojí 
kolegyní v kinosále Jupiter clubu 20. 6. Foto: Iva Horká

Malířka Assunta Verrone z Hannoveru vystavila svoje obrazy 
v zámecké jídelně na nádvoří zámku. Foto: Iva Horká

Skupina Legendy se vrací předvedla skvěle sehraný a výborně 
hrající celek. Na snímku Roman Izaiáš. Foto: Iva Horká

Místní spolek A.I.D.S. se představil v divadelní hříčce o 
jednom přeladění vysílačky v neděli 24. 6. Foto: Iva Horká

Děkan Filozofické fakulty MU Brno Josef Krob si zahrál v 
divadelní hře Filozof(ie) a žena. Foto: Iva Horká 

Roberta Křesťana doprovodila jeho skupina Druhá tráva a 
zpěvačka Katka García v sobotu 23. 6. Foto: Iva Horká

STUDNA – Studentští divadelní nadšenci pod vedením Jiřiny 
Kácalové uvedli Záhadu 13. Baktuna. Foto: Martina Strnadová

Vendula Příhodová zazpívala v pořadu Muzikál pod hvězdami 
se svými spolužáky z JAMU. Foto: Martina Strnadová

Německá houslistka Sophia Jaffé vystoupila v zámecké jídel-
ně i v rámci Concentusu Moraviae. Foto: Martina Strnadová
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Petráveč spolek pořádá turnaj v malé kopané

STAROBRNO CUP 2, PETRáVEČ 2012
14. 7. 2012 (prezence týmů: 7.30–8.00)
v Petrávči na fotbalovém hřišti 
Max. 10 týmů, hra 4 + 1, počet střídajících hráčů omezen na 4
Startovné: 900 Kč. Občerstvení zajištěno po celý den v těsné blíz-
kosti hrací plochy v KD

1. cena: 50 l sud Starobrna 11° + diplom, pohár
2. cena: 30 l sud Starobrna 11° + diplom, pohár
3. cena: 2 × 5 l soudek Heineken + diplom, pohár
4.–10. cena: věcné ceny + diplom

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

Akce je přístupná pro celou  veřejnost!
Generálním sponzorem akce 
je Pivovar Starobrno.
Mediálním partnerem akce 
je týdeník Velkomeziříčsko.

Bory – Na školním hřišti Základní školy Hany Benešové v Borech na 
Velkomeziříčsku se ve čtvrtek dopoledne uskutečnil již dvacátý roč-
ník atletického čtyřboje Železný mužíček. Kromě tamějších žáků se 
sportovního klání přijely zúčastnit i děti z nedalekých základních škol. 
„Pravidelně k nám jezdí žáci z Křižanova, Radostína nad Oslavou, Os-
trova nad Oslavou a Mostišť,“ informoval ředitel borské základní školy 
František Eliáš. 
Železný mužíček je určen pro všechny žáky od první do deváté třídy. 
Jako každý rok se děti utkaly ve čtyřech disciplínách, a to ve šplhu na 
tyči, skoku do dálky, hodu míčkem a běhu na šedesát metrů.
„Myslím, že se tento ročník vydařil. Vše vyšlo podle plánu, dokonce i 
počasí nám přálo. Letos se soutěže zúčastnilo na dvě stě žáků, takže jak 
je vidět, zájem ze strany škol a hlavně jejich žáků je stále velký. Hlavní 
dík patří zejména učitelům, kteří se zasloužili o zdárný průběh celé 
soutěže,“ hodnotí sportovní akci Eliáš. 

Text a 3× foto: ZŠ Bory

Borská škola hostila Železného mužíčka bowlingová 
liga 2012

Jednotlivci

Bowlingová liga jednotlivců do-
spěla do letní přestávky. Pokračo-
vat bude po prázdninách.
Průběžné výsledky:
Muži
Jméno kol prům. poř.
Kozina 39 170,7  1.
Bednář 35 169,2  2.
Kružík 30 167,0  3.
Korydek 38 165,5  4.
Kliner  8 162,9  5.
Němec   26 162,6  6.
Baloun 39 162,5  7.
Tvarůžek 38 162,0  8.
Karafiát ml. 34 160,6  9.
Smejkal L. 38 160,2 10.
Věžník 25 159,9 11.
Jakubec 38 157,8 12.
Holík 38 156,8 13.
Teplý 13 151,8 14.
Homola 38 149,1 15.
Zachoval  8 147,5 16.
Kozina ml. 36 146,8 17.
Sýkora 26 146,3 18.
Hnízdil 11 146,1 19.
Žák 38 145,2 20.
Mynář 34 144,7 21.
Smejkal J. 34 143,6 22.
Hugo  8 143,6 22.
Holík ml.  8 143,3 24.
Bradáč st. 30 142,9 25.
Smejkal L. ml. 25 142,3 26.
Šlapal  8 141,6 27.
Komínek 31 133,9 28.
Kočiš  7 133,3 29.
Karafiát st. 20 133,3 29.
Rous 15 133,2 31.
Rapušák 27 131,4 32.
Nahodil  4 129,8 33.
Bartl 38 127,4 34.
Svoboda 3 126,7 35.
Křehlík 11 126,4 36.
Badlík  5 126,0 37.
Líbal 38 121,8 38.
Šoukal 30 119,0 39.
Pospíšil 38 115,6 40.
 971 146,8  
Ženy
Jméno kol prům. poř.
Holánová 19 161,3 1.
Mejzlíková 38 156,2 2.
Kozinová 39 155,4 3.
Mejzlíková ml. 34 155,4 4.
Jakubcová 38 142,7 5.
Kunčarová 30 136,2 6.
Halasová  4 134,5 7.
 202 150,5  

-myn-

V sobotu 16. 6. 2012 reprezen-
tovali mladí hasiči SDH Lavičky 
okres Žďár nad Sázavou na kraj-
ském kole celostátní hry Plamen 
v Pacově u Pelhřimova. V nabi-
té konkurenci deseti nejlepších 
týmů kraje dokázali vybojovat 
vynikající 2. místo za mladými 
hasiči z Nevcehle. Stali se tak vi-
cemistry Kraje Vysočina v hasič-
ských disciplínách pro rok 2012. 
Tohoto mimořádného úspěchu 
dosáhli pod vedením Šimona 
Chalupy a Zbyňka Hladíka tito 
mladí hasiči: Běhůnková Klára, 
Michalová Tereza, Kuřátko Petr, 
Mejzlík Jan, Štěpánek Pavel, Cha-
lupa Dominik, Kampas Jiří, Kam-
pas Martin, Kampas Filip a Sojka 
Marek.
Za reprezentaci obce Lavičky 
všem patří velký dík a zvláštní 
uznání také starostovi obce Janu 
Havelkovi, který se o hasičskou 
mládež stará.

-kuř-, foto: archiv SDH Lavičky

Lavičští hasiči jsou vicemistry kraje

bowlingová liga 2012
družstva

Družstva bowlingové ligy dohrála poslední kolo před letními prázdni-
nami. Pokračovat bude po dvouměsíční přestávce.
Průběžné výsledky:
Tým 1. kolo 2. 3. Celkem Průměr Body
1. Stavebniny 4888 4896 2494 12278 323,11 55
2. Ja68ger 4988 4456 2616 12060 317,37 54
3. Riverbowling 5009 4853 2571 12433 327,18 52
4. Zelenina 4647 4504 2378 11529 303,39 52
5. Nápoje 4750 4639 2498 11887 312,82 49
6. Kvítko team 4296 4916 2356 11568 304,42 46
7. ACZS 4450 4723 2247 11420 300,53 46
8. Kalíškáři 4763 4857 2507 12127 319,13 42
9. TS VM 4422 4428 2403 11253 296,13 40
10. HB 4451 4486 2454 11391 299,76 36
11. K2 4409 4460 2283 11152 293,47 30
12. Falco 4202 4301 2335 10838 285,21 30
13. Chelsea 4397 4203 2239 10839 285,24 28
14. A+A 4077 4055 2226 10358 272,58 25
15. VIKI 3875 3891  953 8719 229,45 14
16. Vikingové 3256 3746 2019 9021 237,39  8

-koz-

COFIDIS ČESKÝ POHÁR NA SILNICI 2012
Start cyklistického závodu 7. 7. v 11.30, Masarykovo náměstí Jihlava
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Hokejbal už není pro velkome-
ziříčskou veřejnost neznámým 
sportem. Od čtvrtého května 
2012 se na místním zimním sta-
dionu rozběhla hokejbalová liga. 
Do soutěže se přihlásilo šest 
mužstev. Pro všechny to byla vel-
ká neznámá, ale časem se ukáza-
lo, že i tento sport má v na-
šem městě zdatné hráče.
Dopřejme si trochu 
statistik a ohlédnutí 
za prvním roční-
kem. Jak jsem už 
napsal v úvodu, do 
soutěže se přihlási-
lo šest mužstev, kte-
rá měla na soupiskách 
123 hráčů. Zajímavostí je, že 
mezi nimi byly i dvě dívky. His-
toricky první ženou, která na-
stoupila v lize, je Aneta Krejčí z 
týmu Rossoneri. Druhou byla 
Denisa Hladíková, která hájila v 
jednom utkání branku Oslavice. 
Ve dvaceti utkáních padlo 105 
gólů. Nejlepším střelcem soutěže 
se stal Martin Nevěčný z Rosso-

nerů. Ten zatížil konta soupeřů 
devíti brankami. V internetovém 
hlasování na sociální síti, kde 
mohli fanoušci hokejbalu vybrat 
nejužitečnějšího hráče ligy, zvítě-
zil s počtem 42 hlasů David Po-
lák z Rossonerů. Pro pořadatele 
soutěže asi nejpříjemnější číslo je 

to, že finálové klání sledo-
valo zhruba sto diváků. 

Vítězem se stal Ho-
kejbal Oslavice.
Závěrem bych chtěl 
poděkovat všem 
hráčům za odvede-

né výkony, rozhod-
čím za řízení utkání, 

divákům za výbornou 
atmosféru. Dále správě zim-

ního stadionu za skvělé podmín-
ky. Sportbaru na zimáku za dar 
do internetové soutěže. Kubovi 
Rosickému za „černou práci“ ko-
lem organizování ligy.
První ročník skončil a já můžu 
za všechny říct, že se těšíme na 
další – 2013.

Žáci závodili o Pohár starostky Křižanova
V pátek 22. 6. 2012 se uskuteč-
nil již tradiční Sportovní den 
v ZŠ a MŠ Křižanov. Sportovní-
ho klání se zúčastnili žáci a žá-
kyně II. stupně základních škol 
z Dolních Louček, Osové Bítýš-
ky, Borů a hostícího Křižano-
va. Díky příspěvku na sport od 
Kraje Vysočina hráli křižanov-
ští hráči v nových dresech s no-
vým logem školy. Sportovnímu 
dopoledni přálo ideální počasí 
a spolužáci účastnících se do-
mácích hráčů vydatně fandili. 
Starší žáci soupeřili v kopané na 
fotbalovém hřišti FC Křižanov. 
Mladší žákyně poměřily své do-
vednosti ve vybíjené v tělocvič-
ně základní školy. Mladší žáci 
a  starší žákyně hráli také vybí-
jenou, ale na venkovním hřišti. 
Pro všechny soutěžící bylo při-
chystáno občerstvení. Všechna 
družstva obdržela z rukou sta-

rostky městyse Marie Smejkalo-
vé a ředitelky školy Mgr. Hany 
Koudelové věcné ceny a diplo-
my. Pro první tři místa v každé 
kategorii byly připraveny také 
sportovní poháry. Vítězové se 
pak osvěžili zmrzlinou od spon-
zora, za což mu děkujeme. 
Pořadí vybíjená: 
mladší žákyně (6. a 7. roč.)
1. Křižanov
2. Osová Bítýška
3. Dolní Loučky
4. Bory
mladší žáci (6. a 7. roč.)
1. Křižanov
2. Bory
3. Osová Bítýška 
4. Dolní Loučky
starší žákyně (8. a 9. roč.)
1. Dolní Loučky
2. Křižanov
3. Osová Bítýška
4. Bory

Fotbal starší žáci (8. a 9. roč.)
1. Křižanov
2. Dolní Loučky
3. Osová Bítýška
Putovní pohár v kopané obhájili 
tedy fotbalisté hostující základní 
školy Křižanov a putovní pohár 

vybíjené zůstává také ziskem 
8  bodů v Křižanově (O. Bítýš-
ka a  D. Loučky 4 body, Bory 2 
body). Pohár starostky Křižanova 
tak opět neopustí na další školní 
rok areál ZŠ a MŠ Křižanov.

-much-, foto: archiv školy

Vystoupení ženského házen-
kářského družstva v tomto 
soutěžním ročníku je nutno 
hodnotit jako neúspěšné. Před-
váděná hra družstva korespon-
dující se slabší úrovní většiny 
hráček nestačila ve většině 
soutěžních utkání na druho-
ligové soupeřky. Nevyrovna-
né výkony přivedly náš tým, 
hřející se léta na výsluní dru-
holigové scény, až na samotné 
dno soutěžní tabulky. Letošní 
ročník dokončilo družstvo na 
posledním pátém místě se zis-
kem pouhých šesti bodů a pa-
sivním skóre 366:427. Konečné 
umístění je velkým zklamáním, 
zvláště když v předchozím roč-
níku 2010/2011 družstvu těsně 
unikl postup do celostátní prv-
ní ligy.
Letošní ročník druholigové 
moravské skupiny se odehrál 
pouze s pěti přihlášenými 
družstvy, která se dvoukolově 
utkala v podzimní i v jarní čás-
ti. Tento systém se jevil z hle-
diska počtu odehraných utkání 
jako výhodný, leč svojí termí-
novou rozvleklostí a tím, že se 

soupeřky již detailněji poznaly, 
byl neatraktivní jak pro hráčky 
tak pro diváky.
Vstup do podzimní části se 
jevil pro náš celek jako velmi 
dobrý. Po vítězství nad prvo-
ligovým nováčkem z Pardubic 
v prvním kole Českého pohá-
ru jsme následně narazili na 
kompletní interligové družstvo 

DHK Zory Olomouc, v jejichž 
barvách se velmi dobře pre-
zentovaly naše odchovankyně 
Anna Gebre Selassie a věkem 
ještě starší dorostenka Ivana 
Salašová, která před sezonou 
přestoupila právě do olomouc-
kého sportovního centra.
V následujících dnech však 
kádr našeho týmu citelně osla-
boval. Kvůli mateřským po-
vinnostem přerušily hráčskou 

kariéru kanonýrka Jarmila 
Hrůzová a křídelnice Jaroslava 
Živčicová (Chlubnová), dal-
ší morovou ránou bylo vážné 
poranění kolene spojky Tere-
zy Hammerové a pokračující 
zdravotní komplikace neumož-
nily start odchovankyni třebíč-
ské házené – pivotmance Janě 
Klusáčkové. Z časových důvo-
dů sehrála minimum utkání 
i rozehrávačka Jitka Plachetská 
(Šidlová).
Družstvo bylo omlazeno pří-
chodem vlastních odchovan-
kyň dorosteneckého věku 
– brankářky Marcely Babáč-
kové, Alžběty Bezděkové a po 
operaci vazů se na hrací plo-
chu úspěšně vrátila střelkyně 
Monika Kratochvílová a po 
dvouleté herní pauze i Denisa 
Hladíková.
Družstvo řadu utkání sehrálo 
s minimálním počtem hráček, 
což mělo neblahý vliv na vývoj 
zejména v závěrech poločasů.
V kádru našeho celku se stří-
daly na postu brankářek: Jana 
Lavická, Marta Zelníčková 
a  Marcela Babáčková. Dále 

zasáhly do soutěžních bojů 
hráčky: Monika Kratochvílová, 
Soňa Necidová, Diana Svobo-
dová, Hana Hublová, Kateřina 
Mejzlíková, třebíčská odcho-
vankyně Šárka Dvořáková, 
Radka Matušíková (Vidláko-
vá), Zuzana Plachetská, Alž-
běta Bezděková, Denisa Hla-
díková, Petra Vašíčková, Lenka 
Pacalová (Slámová), Michaela 
Fischerová a Jitka Plachetská. 
Nejlepší střelkyní družstva se 
stala Zuzana Plachetská se 76 
brankami (z toho 37 ze sed-
mimetrových hodů), které za-
znamenala v 16 druholigových 
utkáních.
Vystoupení družstva žen v tom-
to soutěžním ročníku nebylo 
vydařené. Došlo sice postupně k 
velmi silnému oslabení o hráč-
ky základní sestavy, které oplý-
valy střeleckou produktivitou, 
ovšem předváděná hra našeho 
týmu byla ve většině utkání 
pod možnosti a herní schop-
nosti jednotlivých hráček jak v 
obranné tak i útočné činnosti.
Přípravu na nový soutěžní roč-
ník 2012/2013 zahájí družstvo 

od 1. srpna posíleno o bran-
kářku Innu Hleba a střelkyni 
Ivu Záviškovou, které věkově 
ukončily úspěšné účinkování 
v  kategorii mladších doroste-
nek.
Předpokladem je, že se k aktiv-
ní hře postupně vrátí Jaroslava 
Živčicová, Jarmila Hrůzová i 
Jana Klusáčková, a doufejme, 
že úspěšná léčba po operaci 
vazů „pustí“ do hry v průběhu 

soutěže i Terezu Hammerovou.
Cílem poctivé letní přípravy je 
návrat k výkonnosti, k předvá-
děné hře, která nás opět vrátí 
do boje o příčky nejvyšší.

Stanislav Tvarůžek, 
vedoucí družstva

Závěrečná tabulka
1. Olomouc 16 12 2   2 381:311 26
2. Karviná 16   8 1   7 345:365 17
3. Bohunice 16   9 0   7 400:389 16
4. Veselí n. M. B 16   6 1   9 385:385 13
5. V. Meziříčí 16   3 0 13 366:427   6

hodnocení soutěžního ročníku 2011/2012 druhé ligy házené žen

Již potřetí v červnových dnech 
absolovovala skupina fotbalistů 
seniorů  desetidenní pobyt v Bul-
harsku na Slunečním pobřeží.  
Jelo se třemi auty po čtyřech 
osobách. Cesta poměrně dlou-
há, vzhledem ke střídání za  
volantem únava nepřesáhla 
únosnou míru.
Pobyt nebyl však jenom o re-
kreaci u moře. Sehráli jsme 
dvě přátelská utkání na ma-
lém hřišti. První v historickém 
městě  Veliko Tarnovo, v minu-
losti hlavním městě Bulharska.  
Druhé v okresním městě Pro-
vadia, kde jak vlastní utkání 
tak i přátelské setkání s bulhar-
skými kolegy bylo podtrženo 
účastí starosty města.
V obou městech jsme viděli 
historická opevnění vybudo-
vaná na skalních masivech nad 
městem, kde se opakovaně oby-
vatelé bránili nájezdům Turků. 
Dověděli jsme se také mnohé 
o historii Bulharska. Navštívili 
jsme  památník Šipka, ve kterém 

je muzeum, jež mapuje osvo-
bozovací boje Bulharů v celé 
historii. K památníku se člověk 
dostane po 999 schodech.

Zdrávi a opáleni jsme se rádi 
vrátili domů ke svým nejbliž-
ším.  Poděkování patří Milanu 
Todorovovi, který akci zorga-

nizoval a v průběhu vše potřeb-
né zajišťoval.

Foto: archiv redakce

Fotbaloví senioři sehráli v Bulharsku přátelská utkání

-par,nov-

„Cílem poctivé letní 
přípravy je návrat k 

výkonnosti, k předváděné 
hře, která nás opět 

vrátí do boje o příčky 
nejvyšší,“ říká Stanislav 

Tvarůžek Tým žen házené TJ Sokol Velké Meziříčí
Foto: archiv TJ Sokol VM

Hokejbalová liga skončila

Pavel Rosický
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Smůla se Duška drží, opět spadl

Čtvrtý podnik Alpe Adria Cupu 
se jel 15.–17. 6. 2012 na chorvat-
ském okruhu Grobnik v Rijece. 
Počasí v Grobniku bylo horké, 
teplota přesahovala 30 stupňů 
Celsia. „Při prvním tréninku 

jsem se rychle sžíval s motocy-
klem, který fungoval na výbor-
nou a bez jakékoliv chybičky,“ 
pochvaloval si úvod mise do 
Rijeky Viktor Dušek, kterému 
se hned napoprvé podařilo zajet 

trénink s velmi dobrým časem 
1:35,3. A další trénink byl ještě 
lepší – 1:34,5. „To bylo jen o 0,1 s 
od mého traťového rekordu,“ do-
dává Dušek s tím, že navíc byl asi 
čtvrtý nejrychlejší ve své třídě. 
V pátečních volných trénincích 
chtěl svůj čas ještě zlepšit. „Ale 
bohužel, jako v Pannoniaringu 
přišel pád na přední kolo v jed-
né nebezpečné zatáčce. Mně se 
naštěstí nic vážného nestalo, ale 
vše odnesl motocykl, který byl 
značně poškozen. Při odvozu z 
tratě se mě při pohledu na mo-
tocykl ptali traťoví komisaři, zda 
budu pokračovat nebo to zaba-
lím a jedu domů. Řekl jsem, že 
doufám, že se to poskládá a budu 
se moci vrátit na trať,“ popisuje 
útrapy závodu jezdec. To se po-
dařilo, a v  kvalifikaci Dušek do-
jel s časem 1:34.6, což stačilo jen 
na deváté místo na startu. „Start 
v nedělním závodě se mi kvůli 
velké nervozitě vůbec nepove-

dl, ale držel jsem se skupinky 
tří jezdců přede mnou (Rotter, 
Juranitsh, Látr). Začal jsem čas 
stahovat a za dvě kola jsem byl 
těsně za zády Látra a v průběhu 
dojíždění jsem zajel nejrychlejší 
kolo a padl i můj osobní rekord 
na této trati 1:33,7,“ říká k prů-
běhu závodu Dušek a dodává, že 
ve třetím kole předjel i Rottera, 
ale pak začaly problémy. Neboť 
po pádu měl motocykl poško-
zený chladič, což v Chorvatsku 
nešlo opravit. Jezdec tedy musel 
zvolnit tempo a poslední tři kola 
si hlídal osmou pozici. „Stále vě-
řím, že se smůla zlomí a dojde ke 
zlepšení. A hlavně, že nás opustí 
pády, kterých mám letos nejvíce 
za svoji kariéru. Doufám, že se 
k nám štěstí vrátí při dalším Alpe 
Adria Cupu, který se jede 15. 7. 
v Mostě,“ uzavírá Viktor Dušek 
současně i s  díky sponzorům a 
celému týmu za podporu.

Zprac.: -mars-

Atleti byli na mistrovství
Mistrovství  ČR v mládežnických kategoriích
V Praze proběhl tento víkend atletický šampionát v dorosteneckých a 
juniorských kategoriích. Atleti předvedli řadu velice kvalitních výko-
nů a několik splněných limitů na nadcházející  Mistrovství světa juni-
orů ve španělské Barceloně.
Na šampionát se nominovali tři meziříčští atleti – Martina Homolová 
(100 a 200 m), Jakub Havlíček (vrh koulí) a Kateřina Doleželová (3 
000 m). Kateřina nakonec startovat nemohla, ve stejném termínu jí 
začínaly příjemné reprezentační povinnosti – odjížděla s českou re-
prezentací do Francie na juniorské mistrovství Evropy dorostu v ori-
entačním běhu.
Jakub Havlíček v nejlepším osobním výkonu ve vrhu koulí 14,05 m 
obsadil mezi dorostenci 6. místo.
Martině Homolové se v jarní přípravě nevyhnulo svalové zranění, 4 
týdny netrénovala a startem na M ČR zahajovala letošní závodní sezo-
nu. Přesto se probojovala do finále na 200 m a obsadila 6. místo.

-vill-

Zeměkoule Vysočina a Město Velké Meziříčí
pořádají 

Mistrovství velkého Meziříčí ve cvrnkání kuliček
→ dětské dopravní hřiště na ulici Oslavická
→ sobota 14. 7. od 10 hodin
Občerstvení zajištěno, bohatý doprovodný program.
www.zemekoule-vysocina.cz

Velkomeziříčští se na turnaji neztratili

Handicapovaní sportovali s dětmi

Hodonický šachový turnaj
Turnaj Hodonice OPEN se letos 
konal v sobotu 23. 6. u fotbalo-
vého hřiště v sousedních Taso-
vicích. Na velké zastřešené terase 
se utkávala šedesátka účastníků, 
a to švýcarským systémem na 
7 kol/2× 15 minut na partii. Do 
znojemské příhraniční oblas-
ti pravidelně zajíždějí hrát také 
šachisté z Velkého Meziříčí – 
a dlužno dodat, že se jim v Pody-
jí vždy velmi líbí. Navíc se letos 
vyvedl ten absolutně nejzdařilejší 
ročník, a proto ti naši šachis-
té, kteří původně přislíbili svou 
účast, a nakonec na sraz nepřišli, 
mohou nyní jen srdceryvně lito-
vat a usedavě zaplakat.
Velkomeziříčští zástupci nedo-
padli vůbec špatně – v silné kon-
kurenci se rozhodně neztratili, 
a tak mohou být se svými výkony 

dosti spokojeni. Obzvláště ne-
stárnoucí kozák a matador Milan 
Čtveráček, jakož i mladý bojov-
ník Josef Janák, ale vcelku i všich-
ni ostatní. Nikdo z našinců herně 
nepropadl; a snad právě proto 
si po skončení soutěže ani letos 
cestou zpátky domů neodepřeli 
tradiční posezení ve formanské 
hospodě „Ranč 1/38“ ve Vranov-
ské Vsi – Hostěrádkách.
Konečné pořadí:
1. Miroslav Jurka ŠK Duras Brno 
6 b./33,5
2. David Holemář ŠK Oilers Br-
no-Bystrc 6 b./32,5
3. Věra Medunová ŠK Lokomoti-
va Brno 5,5 b./33,5
4. Jan Dočekal ŠK GSPŠ Znojmo 
5,5 b./33,0
5. David Voborný ŠK GSPŠ Znoj-
mo 5,5 b./29,5
Umístění nejlepších hráců z VM:

9. M. Čtveráček 5 b./28,0 – 11. 
Jos. Janák 5 b./28,0 – 21. M. Bárta 
4 b./26,0 – 22. M. Kučera (Mos-
tiště) 4 b./26,0 – 28. Jos. Dvořák 
(Měřín) 3,5 b./26,5 – 31. V. Pařil 
3 b./26,5 atd.
Velmi příznivý dojem z této akce 
v Tasovicích byl bohužel v závěru 
pokažen stěží uvěřitelným inci-
dentem, když jeden hráč z  Hru-
šovan nad Jevišovkou slovně na-
padl paní Věru Medunovou, třetí 
v pořadí. Všemi byl odsouzen a na 
tento turnaj již nikdy nebude smět 
přijet. Berme to jako důkaz, že i 
vynikající šachista může být zá-
roveň vulgárním, úplně pitomým 
hovadem, což jsme už kdysi opa-
kovaně pozorovali i u jednoho 
hráče z Jihlavy, který už také nemá 
na turnaje jen tak volný přístup.
Co k tomu dodat? Radši už vůbec 
nic… -vp-

V sobotu odpoledne 23. 6 2012 
uspořádal sportovní klub společ-
ně s iSK Vysočina v Novém Veselí 
3. ročník turnaje Handicapovaní 
s dětmi, který navazuje na tur-
naj Sportuj s námi. Za krásného 
počasí se do turnaje přihlásilo 
sedm tří a čtyřčlenných družstev, 
z toho 11 dětí. V průběhu čtyřho-
dinové soutěže v dráhových ku-
želkách se házelo celkem 20 hodů 
a v závěsných 2× 15 hodů. Každá 
shozená kuželka byla počítána 
jedním bodem.
V soutěži byly vyhlášeny kategorie 
děti a družstva. V kategorii dětí si 
třetí místo vybojovala Aneta Lo-
praisová, druhé místo Jirka Char-
vát a první místo Renata Lopra-
isová. Všech 11 dětí si odvezlo z 
Nového Veselí diplomy a ceny od 
firmy Quatro finanční poradenství.
V kategorii družstev si třetí místo 
vybojovalo družstvo Petra Gottlieba 
se spoluhráči Veronikou a Domini-
kem Studených a Jiřím Charvátem. 
Druhé místo vybojovalo družstvo 
Stanislava Merunky s dcerou Natálií 

a synem Alexandrem. Nejvíce kuže-
lek a první místo si z nového Veselí 
odvezlo družstvo Bohumíra Dvo-
řáka s vnučkami Renatou a Anetou 
Lopraisovými.
Všichni soutěžící si z turnaje od-
vezli sladkost v podobě krásných 
medvídků z perníku, které do 
soutěže věnovala paní Studená z 
Vídně. Pořadatelé děkují spon-
zorům – městům Velké Meziříčí 
a Žďár nad Sázavou, Kraji Vyso-

čina, Janu Havlíčkovi, reviznímu 
technikovi, firmám Maso Žďár-
sko, Wiegel CZ žárové zinkování, 
Quatro finanční poradenství. Po-
děkování patří i paní Hladíkové, 
která zajistila občerstvení během 
celého sobotního odpoledne. 
Soutěžící přišlo podpořit i něko-
lik rodinných příslušníků. Me-
diálním partnerem byl týdeník 
Velkomeziříčsko.

-char-, foto: archiv HSC VM

Přeborníci kraje se utkali v Jihlavě
Krajský přebor žactva
Minulý víkend proběhly boje 
o  tituly krajských přeborníků  v 
kategorii žactva v Jihlavě.
K nejúspěšnějším atletům celého 
přeboru patřila Petra Macková, 
startovala ve třech disciplínách a ve 
všech byla medailově úspěšná.
Naopak smolařem krajského pře-
boru je Adéla Strnadová. Suverén-
ně vedla finále na 200 m překážek, 
ale na předposlední překážce za-
kopla a nedoběhla. Škoda zaváhá-
ní, výsledný čas by ji nominoval 
na účast na žákovském šampioná-
tu o prvním prázdninovém víken-
du v Olomouci.

Příjemným překvapením je výkon 
Karla Sedláčka a jeho titul krajské-
ho přeborníka ve výšce mladších 
žáků, je to jeho první medaile v 
krajské žákovské atletice.
Nestartovala Agáta Uchytilová, 
která pořád ještě doléčuje zraně-
ní z házené.
Mladší žactvo
Karel Sedláček
 1. výška 145 cm
 6. míček 43,76 m
Eliška Běhounková
 2. 60 m přek. 11,54 s
 4. výška 130 cm
Radim Kučera
 6. dálka 398 cm

 4. míček 46,13 m
Štafeta 4× 60 m (Jelínková, Hor-
ká, Běhounková, Krčálová)
 4. 36,79 s
Starší žactvo 
Petra Macková
 1. 60 m 8,28 s
 3. 150 m 20,62 s
 3. dálka 459 cm
Adéla Strnadová
 1. 100 m přek. 17,24 s 
Markéta Lavická
 3. výška 140 cm
Michaela Buchtová 
 5. 60 m 8,58 s
 5. dálka 413 cm

-vill-

Karel Sedláček 
Foto: Martina Strnadová

Nejmladší závodnice při rozcvičování před závodem. 
Foto: Martina Strnadová

Adéla Strnadová v čele běhu na 200 m překážek. 
Foto: archiv atletiky TJ Sokol VM

Petra Macková 
Foto: Martina Strnadová

Viktor Dušek na okruhu Grobnik v Chorvatsku. 
Foto: archiv DRT racing


