květen/
Zvolíme si české
europoslance

Brzy zamíříme
k volebním urnám,
abychom si za Českou republiku po
pěti letech vybrali
21 nových poslanců do Evropského
parlamentu. Předchozí eurovolby se
konaly v roce 2014.
Své kandidáty do Evropského parlamentu 2019 přihlásilo v ČR na 40
uskupení politických stran, hnutí a
koalic. Volí se poměrným systémem.
Strana tedy musí získat nejméně
5 % hlasů, aby měla nárok na křeslo
v parlamentu.
Volební místnosti se otevírají v
pátek 24. května ve 14 hodin a první den voleb budou otevřeny do 22
hodin. V sobotu 25. května můžeme
jít volit v době od 8 do 14 hodin.
Pro eurovolby si lze nechat vystavit voličský průkaz, díky kterému
můžeme volit odkudkoliv v Česku.
Neumožní nám však volit ze zahraničí. Když onemocníme, můžeme
požádat MěÚ, a v den voleb okrskovou volební komisi, aby za námi přišla s přenosnou volební urnou.
(Pokračování na str. 2)

Žďár VítAl svoji zlatou šampionku. Martině Sáblíkové to slušelo. Nikola Zdráhalová (vlevo) také přivoněla ke svému
pugétu a celý Novis team má pozvání na gastronomický zážitek.
Foto: Lenka Kopčáková

Žďár obdaroval šampionku dovolenou

Těsně před Velikonocemi
Žďár vítal svoji rodačku, slavnou českou šampiónku Martinu Sáblíkovou. Promluvila o
svých nejvzácnějších medailích.
� Lenka Kopčáková

Coby poděkování za skvělou reprezentaci Martina Sáblíková získala od
zástupců svého rodného Žďáru poukaz na dovolenou v hodnotě 50 tisíc
korun dle vlastního výběru, a samozřejmě kytici.
Druhá rychlobruslařka Nikola

Zdráhalová také přivoněla ke svému
pugétu. Je studentkou zdejší gastronomické školy, od níž má Novis
Team pozvání na gastronomický
zážitek.
A tak jak Martina začínala u basketbalu, Nikola byla původně hokejistkou. Kariéru má teprve před sebou,
ale na MS i v dalších soutěžích dosahuje pěkných výsledků.
Martina na pódiu slavnostně blahopřála dětským týmům basketbalistů, florbalistů a přespolních běžců
z 2. ZŠ a 4. ZŠ za vynikající výsledky
v národních soutěžích. Nadšené děti
od slavné šampiónky přebíraly ceny.

Spouště cvakaly...
Zábavné odpoledne bylo plné překvapení. Martina přímo na pódiu
ukázala trénink na prkně, což je
pověstná Novákova vychytávka.
Děti pak na prkně soutěžily o ceny.
Předtím se ale jal prkno vyzkoušet i
moderátor vysočinského rádia a moc
mu to nešlo. Požádal tedy Martinu o
její „lepší“ ponožky. Nezkazila legraci a rázem byla bosa. Gesto lidé přijali smíchem a potleskem.
Martina pak v rozhovoru prozradila, že bez svého talismanu - řetízku
se spoustou přívěšků od blízkých lidí, nejde na start. Na otázku, zda má
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své medaile spočítané, se smíchem
přiznala, že ne. „A ani jsem teď honem
nevěděla, kde všechny po stěhování
jsou. Postupně je nacházím,“ říká.
Po olympiádě ve Vancouveru má
prý za sebou jednu z nejlepších
sezón své kariéry za devět let. „Až
potom, co jsem získala to první zlato na MS v Inzellu, jsem si vše velmi
užívala. Věděla jsem, že ať už se stane
cokoliv, tato sezóna pro mne bude jedna z nejlepších,“ vyznává se.
Martina má za sebou skoro měsíční
volno, trenér ještě nějaké moře slibuje, ale již s tréninkem.
(Pokračování na str. 5)

