
Miloš Zeman se dešti nevyhnul
Prezidenta republiky na náměstí čekalo zhruba 700 lidí.  Mluvil s nimi o brexitu, pražské kavárně, bramborách, výši mezd i Evropském festivalu filosofie 
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„Porota bude mít z čeho vybírat a lidé ve Velkém Me-
ziříčí se určitě dočkají kvalitního návrhu,“ komentoval 
počet účastníků Velička. Anonymní návrhy nyní projdou 
přezkoušením, zda splňují formální kritéria soutěže a 7. 
července se nad nimi sejde porota soutěže. 
Ta návrhy vyhodnotí a stanoví tři vítězné v pořadí a pří-
padné další odměny. 

Poté poběží patnáctidenní lhůta pro případná odvolání. 
„V září budou všechny návrhy představeny veřejnosti na 
velké výstavě a proběhnou také besedy a veřejné diskuse 
s autory,“ slíbil Petr Velička. 
Urbanisticko-architektonická soutěž na novou podobu 
centra města běží od 7. dubna, kdy ji vyhlásilo zastupi-
telstvo města. Předsedou její poroty je David Vávra, spolu 
s ním v porotě zasedají architekti Vladimír Sitta, Ladislav 
Kuba a Tomáš Jiránek. Město v porotě reprezentují Olga 
Čermáková, Josef Komínek a Radovan Necid. Jako náhrad-
níci jsou v porotě David Babák, Miroslav Jágrik, Antonín 
Kozina, Karel Lancman, Jiří Michlíček, Marie Ripperová, 

Stanislav Rosa, Petr Smítal, Eva Uchytilová a Vincenc 
Záviška. Náhradníci se přitom účastní zasedání poroty, 
diskutují a hodnotí, ale nehlasují – vyjma situace, kdy by 
zastupovali nepřítomného člena poroty.
Zadání soutěže ukládá architektům, aby se zabývali nejen 
podobou veřejných prostranství, ale i dopravní obslužností, 
místem pro společenské akce a trhy, parkováním, odpočin-
kovými plochami a podobně. „Osobně považuji za skvělé, 
že my, Meziříčáci, máme možnost dozvědět se, jak budoucí 
podobu nejdůležitějších částí našeho města vidí významní 
odborníci – ať už soutěžící, nebo architektonické kapacity v 
porotě,“ uzavřel starosta Radovan Necid. 

Do velkomeziříčské architektonické soutěže na novou 
podobu centra města své návrhy přihlásilo 16 architek-
tonických ateliérů a studií. Uvedl to sekretář soutěže 
Petr Velička.

Novou podobu centra navrhlo 16 architektonických ateliérů

-red-

Zhruba sedm stovek lidí přišlo ve čtvrtek 
30. června na velkomeziříčské náměstí, 
aby se pozdravili s prezidentem republiky 
Milošem Zemanem. V diskusi se řeč vedla 
nejen o aktuálních evropských a světo-
vých tématech, ale například i o vztahu 
Miloše Zemana k našemu městu.
Potlesk náměstí si prezident Zeman vyslou-
žil v okamžiku, kdy na prapor města připínal 
prezidentskou stuhu. „Ve své tvrzi v Novém 
Veselí mám erb Aliny Meziříčské, která tam 
žila. Erb tvoří sedm bílých per na červeném 
poli. Mám poprvé možnost připnout prezi-
dentskou stuhu na prapor města, který má 
totožný motiv,“ řekl viditelně dojatý Zeman.

Už čtvrtá prezidentská návštěva v našem 
městě začala v 16.20 setkáním se staros-
tou, radními, zastupiteli, řediteli příspěv-
kových organizací a zástupci významných 
zaměstnavatelů ve městě. „Mě tady nemu-
síte vítat, já jsem tady doma,“ zahájil setká-
ní Miloš Zeman. Od ředitele Jupiter clubu 
Milana Dufka se v debatě dozvěděl, že 
Meziříčí je hlavním městem české filozofie 
– s odvolávkou na deset úspěšných ročníků 
Evropského festivalu filozofie, který právě v 
našem městě každoročně probíhá.
V 17.20 pak Miloš Zeman v doprovodu 
hejtmana Vysočiny Jiřího Běhounka a sta-
rosty Radovana Necida přišel na náměstí 

ke shromážděným lidem. Zodpověděl zhru-
ba 15 otázek. Lidé se zajímali o jeho názor 
na současnou politickou scénu v ČR, na 
referendum, NATO a Evropskou unii. „Ko-
nečně můžu být hrdý, že máme takového 
prezidenta, jako jste vy,“ vyjádřil Miloši Ze-
manovi podporu jeden z tazatelů. A nebyl 
sám. Vypadalo to, že ve Velkém Meziříčí má 
prezident jen samé příznivce. Dorazili však 
i odpůrci. „Chtěla jsem se pana prezidenta 
zeptat, jaký je jeho osobní postoj ke lži a 
jaký má pocit z toho, že se stal preziden-
tem díky lživé a nenávistné kampani. A taky 
zda je v pořádku, aby hlava státu urážela 
všechny, kteří mají jiný názor než on. Bohu-

žel, nebyl mi dán prostor,“ řekla studentka 
Sarah Ouředníčková, která přišla na setkání 
s prezidentem s transparentem „ČR patří na 
Západ“.
Miloš Zeman do Velkého Meziříčí přijel v 
rámci své cesty po Vysočině. Jde o čtvrtou 
návštěvu hlavy státu v našem městě. V roce 
1928 nás 17. června navštívil prezident 
Tomáš Garrique Masaryk. Rok po válce, 
konkrétně 21. července 1946 do Velkého 
Meziříčí přijel prezident Edvard Beneš. 
Dvanáctého září 2007 naše město přivítalo 
prezidenta Václava Klause a nyní zde byl 
Miloš Zeman.
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Prázdniny znamenají 
především zdravý pohyb

Vincenc Záviška, radní
Pro školáky, studenty a jejich vzdělavatele nastal čas odpočinku, nabírání nové 
motivace, sil, chuti k práci. Nastává čas k zamyšlení nad uplynulým obdobím - 
školním rokem. Byl dobrý, ano či ne? V minulosti necitlivé zrušení přijímacích 
zkoušek, odklon od jednotných učebních osnov dle dlouhodobých statistik vede 
k poklesu ve vzdělávacím procesu. Dle statistik patříme k zemím s průměrnými 
znalostmi, vzdělaností. 
Ministryně z řad vládnoucí koalice si vytkla jako svoji prioritu tři oblasti: 1. spo-
lečné vzdělávání, 2. změny v systému financování škol, 3. zavedení kariérního 
řádu. Do praxe bude i přes vybudovaný a fungující systém praktických škol zařa-
zeno společné vzdělávání. Po skončení prázdnin tak oficiálně odstartují změny 
týkající se zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.  
Léta neexistující přijímací řízení znamená, že se na střední školy dostávají 
mnohdy žáci s podprůměrnými výsledky, což pak samozřejmě snižuje celkovou 
úroveň. Letitý ministerský směr podpory maturitních oborů pak má za následek, 
že se často setkávám s názorem, kdo se živí fyzickou prací je jakýsi „divný“. Den-
ně pak pociťujeme citelný nedostatek zručných a zejména poctivých řemeslníků. 
Období prázdnin je i časem pro aktivní odpočinek.  A tak doufám, že dětská 
hřiště, sportovní plácky a další volnočasová prostranství ožijí, neboť pohyb patří 
a je nedílnou součástí života zdravého jedince. Je i na nás rodičích, abychom 
nenechali naše ratolesti dlouhodobě zahálet, trávit spoustu času u televizní 
či počítačové obrazovky, ale aby vykonávané činnosti byly smysluplné a plno-
hodnotné. Fyzická a pohybová úroveň je trvale na poklesu.  Smutný pohled je 
na malé „docenty“, kteří si kvůli nadváze mnohdy na jeden nádech nedokáží 
zavázat tkaničky. 
Přeji prázdninové a dovolenkové dny užité dle představ a především ve zdraví.

„Máme pro vás překvapení a snad je 
oceníte. Radní rozhodli, že vám umož-
níme neotřelý zážitek, a to prolétnout 
se nad naším náměstím, když už o ně a 
o Velké Meziříčí v soutěži šlo,“ prozradil 
dětem Radovan Necid.
Odměnou byl tedy patnáctiminutový 
vyhlídkový let letadlem křižanovské-
ho aeroklubu nad Velkým Meziříčím a 
získali ji: Jakub Cejpek, Nicolas Marek, 
David Bradáč, Karolína Chytková, Ka-
rolína Šabíková, Denisa Krejčová, Petra 
Kleščová, David Ambrož, Lucie Štipá-
ková, Šimon Winterling, Václav Hladík, 
Monika Chalupová, Nela Wasserbauero-
vá, Karolína Batelková, Jáchym Novotný, 
Jakub Drdla, Tereza Hladíková, Kateřina 
Chlubnová, Vendula Kožená, Markéta 

Hanušková, Natálie Havelková, Míša 
Marková, Eliška Božíková, Nela Chadi-
mová, Jan Kocourek a Jan Dvořáček.
Kdo z oceněných by letět nechtěl, dostal 
místo toho poukázku na knihy v hodno-
tě 500 Kč. Ale už při předání ceny bylo 
jasné, že vyhlídkový let většinu dětí na-
dchl. Třeba takový Nicolas Marek si jej 
nenechal ujít, stejně jako Jáchym Novot-
ný. „Poletím! Moc se těším,“ řekl Jáchym. 
„Z 26 výherců všech kategorií let zvolilo 
22 dětí, čtyři si raději vybraly knížky,“ 
uvedl Pavel Stupka z radničního odboru 
školství a kultury.
Soutěž Naše náměstí pro děti vypsalo 
město Velké Meziříčí jako součást ar-
chitektonicko-urbanistické soutěže na 
řešení budoucí podoby centra.

Šestadvacet dětí z více než dvou stovek zúčastněných ve výtvarně-literární sou-
těži Naše náměstí na radnici převzalo z rukou starosty cenu pro vítěze.

Děti se proletěly nad náměstím

Ocenění získala za „neobvykle 
vzdušnou architekturu a konstruk-
ci“. Po titulu Rozhledna roku 2015 
od Klubu přátel rozhleden jde už o 
druhé významné ocenění v krátké 
době.
Rozhledna byla otevřena loni 19. 
června a přivítala už doslova tisíce 
návštěvníků. Je vysoká 36 metrů a 
na vyhlídku vede 175 schodů.
Její neobvyklý tvar i nasvícení budí 
pozornost odborníků i veřejnosti. 
Na její výstavbě se formou veřejné 
sbírky podílely nejen místní orga-
nizace a firmy, ale také jednotlivci, 
kteří do sbírky přispěli.
Stavba Vysočiny je tradiční soutěž a 
přehlídka staveb, architektonických 
řešení a konstrukcí, která má letos 
za sebou už 14. ročník.

Rozhledna uspěla v odborné soutěži
Velkomeziříčská rozhledna získala jedno ze dvou udělených čestných uznání ka-
tegorie Stavby občanské vybavenosti v prestižní soutěži Stavba Vysočiny.

-mars-

-kid-

Letošní Fajtfest by ve čtvrtek neměl rušit 
noční klid. Rozhodla o tom městská rada, 
která první den festivalu, tedy v noci ze 
čtvrtka 21. na pátek 22. července stanovila 
dobu nočního klidu od 22.00 do 6.00. „Pá-
tek je ještě pracovní den a i když se festival 
v našem městě už stal tradiční akcí, přeci 

jen mají obyvatelé Velkého Meziříčí v pra-
covním týdnu přirozené právo se vyspat,“ 
řekl starosta Radovan Necid. O dalších dvou 
festivalových nocích, tedy z 22. na 23. a z 
23. na 24. městská rada dobu nočního klidu 
stanovila od 2.00 do 6.00 tak, aby pořada-
telům festivalu vyšla vstříc. -red-

Fajtfest nebude hrát do půlnoci

Silnice II/392 ve Velkém Meziříčí bude od 11. července do 30. října 2016 uzavřena, a 
to od křižovatky k obchodnímu centru Kaufland až po křižovatku s místní komunikací 
podél Oslavy k čistírně odpadních vod. Důvodem je dlouho plánovaná rekonstrukce 
krajské silnice z Velkého Meziříčí do Petrávče. Objížďka je vedena trasou Petráveč, 
Dolní Heřmanice, Tasov, Křeptovský dvůr, Jabloňov, Ruda, Velké Meziříčí. -red-

Začíná uzavírka Františkova

Zájemci mohou opět žádat město Velké 
Meziříčí o finance z grantu na kulturu, a 
to až do vyčerpání všech peněz.
Radní schválili letos již druhou, průběž-
nou výzvu v rámci Grantového systému 
podpory kultury města Velké Meziříčí. 
Finanční prostředky pro jednotlivé ob-
lasti podpory nejsou omezeny, není ani 
stanoven termín odeslání žádosti. Žádat 

lze průběžně až do vyčerpání všech 
schválených peněz. „Podmínkou je reali-
zace projektu na území města nebo jeho 
místních částí do konce tohoto roku,“ 
upřesnil Pavel Stupka, vedoucí odboru 
školství a kultury MěÚ.
Podrobné informace o grantu na webu 
velkemezirici.cz v sekci městský úřad/
odbor školství a kultury.

Kulturní grant je pořád otevřený

-red-
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„Z Velkého Meziříčí do Prahy a zpět se lze týdně dostat 
pětadvaceti spoji. To znamená, že těchto spojů je méně, 
než například před dvěma lety. Na opakovanou žádost 
našich obyvatel jsem oslovil provozovatele autobuso-
vých linek se žádostí o to, aby jejich spoje mezi Prahou 
a Brnem zastavovaly i v našem městě. Požádal jsem o 
vyjádření osm relevantních dopravců v republice. Bohu-
žel, tři vůbec nereagovali a všechny ostatní odpovědi 
byly negativní,“ řekl starosta.

Hlavním důvodem, který dopravci uvedli, je zejména 
ekonomika provozu linky a také dopravní komplikace 
na dálnici D1.
„V současné době neuvažujeme o přidání zastávky ve 
Velkém Meziříčí pro naše spoje. Důvodem je jízdní doba, 
kterou se snažíme udržet na minimu,“ uvedla například 
Petra Hlaváčová ze společnosti STUDENT AGENCY.
„Jsou to právě naše spoje, které vašim občanům zůstaly 
jako přímé spojení do Prahy a z Prahy. Zajišťujeme jak 
spoj s odjezdem v 7.30 do Prahy, tak v 15.00 z Prahy. 
Ještě před dvěma roky jsme zajišťovali spoj v 8.30 do 
Prahy a v 18.00 z Prahy. Tyto spoje jsme museli z eko-
nomických důvodů zrušit. I ostatní autobusoví dopravci 
výrazně omezili počty spojů vedených z Brna do Prahy 
a zpět. Hlavním důvodem je dopravní situace na D1 a 

konkurence vlakových dopravců,“ vysvětlil náměstek 
ředitele společnosti KRODOS BUS a.s. Vladimír Dostál.  
Podle starosty Radovana Necida město dnes nemá 
možnost, jak počty spojů ovlivnit. „Dokonce je to ne-
možné i pro kraj, natož pro Velké Meziříčí. Přesto bu-
deme i v budoucnu usilovat o to, aby počty linek dál-
kových spojů v našem městě neklesaly,“ řekl Radovan 
Necid a dodal: „Osobně vidím budoucnost zejména ve 
vysokorychlostní trati, o které se stále mluví a snad se 
jí jednou i dočkáme.“
Přímo z Velkého Meziříčí do Prahy či naopak dnes v 
pondělí jedou čtyři spoje, v úterý a ve středu po dvou, 
ve čtvrtek tři, v pátek sedm, v sobotu dva a v neděli pět. 
Přes Jihlavu takto jezdí do Prahy 84 spojů týdně. 

Přímé autobusové spojení Velkého Meziříčí s Prahou 
není možné posílit dalšími spoji. Na výzvu starosty 
Velkého Meziříčí Radovana Necida takto odpověděli 
prakticky všichni dopravci, kteří autobusové linky do 
Prahy provozují.

-red-

Autobusů do Prahy nepřibude i kvůli rozkopané D1

Na dětském hřišti na Čermákově ulici 
přibudou nové herní prvky. Městská 
rada schválila pořízení nového vybavení 
za zhruba 260 tisíc korun.
„Loni jsme na doporučení revizního 
technika museli některé herní prvky 
odstranit a zčásti nahradit novými 
certifikovanými. Nyní volnou plochu 
doplníme o pět prvků,“ řekl starosta Ra-
dovan Necid. Děti budou moci na hřišti 
využít lezeckou pevnou stěnu, lanovku, 
kombinovanou skluzavku a prolézačku a 

bezmála třímetrovou lanovou pyramidu. 
„Vše samozřejmě s atestovanými dopa-
dovými plochami,“ uvedl starosta. -kid-

Hřiště dostane lanovou pyramidu

Velkomeziříčské ulice budou čistší od 
psích výkalů. Už tento týden spustily míst-
ní technické služby speciální úklid, který se 
bude napříště opakovat jedenkrát týdně.
Zvýšenou péči o čistotu ulic technickým 
službám zadala městská rada. „Naše 
ulice po tomto zásahu volaly - od jara 
se pozůstatky po psech množí opravdu 
ve velkém. Zejména na Paloukách šlo o 
hotovou epidemii,“ řekl starosta Rado-

van Necid a dodal: „Každý pejskař má 
povinnost po svém psu na ulici uklidit 
a znovu tedy všechny vyzývám, aby tuto 
povinnost plnili.“
Pracovníci technických služeb použijí na 
tento typ úklidu speciální dočišťovací 
vysavač. Zároveň se dohodli s městskou 
policií, že jim pomůže shromažďovat 
tipy na vybrané lokality. Úklid bude pro-
bíhat jednou za týden.   

Pozůstatků po psech rychle ubyde

-red-

Uzavírka ulice Nad Tratí pokračuje. Úplně uzavřena bude od 28. června do 15. srpna, 
a to z důvodu celkové opravy komunikace.
V ulici Nad Tratí proběhla rekonstrukce kanalizace. Poté nastoupil E.ON s opravou 
zemního elektrického vedení a rozvaděčů. Nyní se firma Strabag pustila do finálních 
stavebních prací – kompletní opravy komunikace včetně nového povrchu vozovky, 
nového chodníku a LED osvětlení. Objížďka ulice stanovena není. Lze využít účelovou 
komunikaci za bytovými domy č. 8 až 22 a pod garážemi na Bezručově ulici.

Opravy Nad Tratí skončí v srpnu

-mars-

Historicky první svatba na velkomeziříčské rozhledně se odehrála ve čtvrtek 30. 
června 2016. Své ano si zde řekli snoubenci Alena Cihlářová a Tomáš Novotný ze 
Žďáru nad Sázavou.
„Jsem stavař a zdejší rozhledna se mi jako stavba moc líbí. A ve Žďáře žádnou tako-
vou nemáme, proto jsme si vybrali Velké Meziříčí,“ vysvětlil nastávající novomanžel 
Tomáš Novotný, proč padla volba místa obřadu právě na vyhlídku Fajtova kopce.

Text a foto: Martina Strnadová

Na rozhledně byla první svatba

Velkomeziříčští dobrovolní hasiči oslavili 145 let založení sboru. Kromě dne otevřených 
dveří hasičské zbrojnice, který se konal 2. července, byla součástí oslav také velká průře-
zová výstava o historii i současnosti sboru v předsálí kina Jupiter club. -kid-

Hasiči slavili 145. narozeniny sboru
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„Ukazuje se, že náš plán festival postupně zhustit a jed-
notlivé ročníky mírně monotematizovat je účastníkům 
festivalu příjemný a vystihuje jejich divácké potřeby,“ 
pochvaluje si ředitel festivalu Milan Dufek. 
Lidé mohli vidět 24 přednášek s tématem Svoboda a ná-
silí, které se vesměs týkaly aktuálního světového dění. Na 
přednášky přišlo celkem 2050 lidí. „Největší zájem jsme 
zaznamenali o přednášku Tomáše Sedláčka s tématem 
Krize Evropy, kam přišlo asi 260 lidí,“ řekl ředitel Dufek. 
V doprovodném programu festivalu proběhlo 17 akcí, 
které navštívilo 2905 diváků. „Největší zájem byl o mu-
zikál Johanka z Arku místního pěveckého sboru Harmo-
nie. Na nádvoří zámku se přišlo na muzikál podívat 250 
lidí. Podobnou účast jsme zaznamenali i na koncertu 
Wabiho Daňka, rovněž na zámku,“ zrekapituloval Milan 
Dufek a dodal: „Opravdu upřímně chci divákům podě-
kovat. Aktivita místních lidí a zájem o vážná témata 
dnešní doby předčila nejen očekávání nás organizátorů, 
ale hlavně vystupujících. Přednášející filozofové a vědci 
nejsou zvyklí na takový ohlas a mnozí z nich byli nefal-
šovaně dojati. Například Petr Pithart mi doslova řekl, že 
účast na přednášce a úroveň a rozsah následné diskuse 
jsou pro něj v dobrém slova smyslu nepochopitelné.“
Desátý ročník Evropského festivalu filozofie trval od 
2. do 12. června. Slavnostně jej zahájili zástupci aka-
demické obce - místopředseda Akademie věd ČR Pavel 
Baran, ředitel Filosofického ústavu AVČR Ondřej Še-
veček, Josef Krob z Filozofické fakulty MU Brno a také 
starosta Velkého Meziříčí Radovan Necid a náměstek 

hejtmana Kraje Vysočina Vladimír Novotný. Na festiva-
lu vystoupilo nejen 24 předních osobností vědeckého 
a společenského života, ale také bezmála 100 účinku-
jících doprovodného programu: koncertů, divadelních 
představení, výstav a vernisáží a podobně. 
„Festival se za deset let stal nedílnou součástí veřejné-
ho dění v našem městě i regionu. Letošní ročník ukázal, 
jak pevně dokázal ve Velkém Meziříčí zakořenit a vý-
sledky jsou velkým povzbuzením pro nás organizátory 
do dalších ročníků,“ shrnul ředitel Dufek. 

Festival filozofie pořádá Jupiter club  s odbornou ga-
rancí Filosofického ústavu Akademie věd ČR a Filozo-
fické fakulty MU Brno. Partnery a donátory festivalu 
jsou zejména Město Velké Meziříčí a Kraj Vysočina, dále 
Akademie věd ČR, Centrum pro teoretická studia při UK 
Praha a AV Praha, Strategie AV 21, rodina Podstatzky-
-Lichtenstein, Muzeum Velké Meziříčí, ZUŠ Velké Me-
ziříčí, Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola 
řemesel Velké Meziříčí, Gymnázium Velké Meziříčí a 
XART s.r.o. 

Letošní jubilejní ročník Evropského festivalu filozofie 
zaznamenal návštěvnický rekord. Zúčastnilo se jej 
bezmála 5000 lidí.

Festival filozofie letos přilákal 5000 diváků

-red-

Jste na filozofickém festivalu ve Velkém 
Meziříčí poprvé. Co na něj říkáte? 
Tomáš Marvan: Mile mě překvapil, ne-
čekal bych, že lidé ve svém volném čase 
půjdou poslouchat přednášku na ne úpl-
ně jednoduché téma. Asi je to tím, že jde 
už o desátý ročník akce a publikum tady 
máte filozoficky „vychované“.
Adam Doležal: Je příjemné, že lidé chodí 
na specifické odborné přednášky. Čekal 
bych, že pro někoho, kdo se tím vůbec 
nezabývá, by mohly být nudné. Takže to 
velmi oceňuji.
Jak hodnotíte reakce a dotazy návštěv-
níků festivalu při diskusi?
Tomáš Marvan: Prozradil bych něco ze 
zákulisí. Když jedu na nějakou podobnou 
akci, kde mám filozofické téma prezen-
tovat veřejnosti, zpravidla čekám, že 
většina dotazů bude naprosto bizarní. A 
problém pak je to s důstojností ustát. A 
mě hrozně překvapilo, že všechny otázky 
ve Velkém Meziříčí byly naprosto rozum-
né. Lidé dokonce vypíchli i věci, které 
jsme třeba my zapomněli uvést. Asi to 

opět souvisí s tím, že je tady publikum 
díky festivalu již připraveno na akci to-
hoto druhu.
Adam Doležal: Já si myslím, že nikdy 
nejsou úplně hloupé otázky, ale většinou 
jsou jenom hloupé odpovědi. Tak snad se 
nám to tady nestalo.
Dala vám některá z otázek zabrat?
Tomáš Marvan: Ano, byla to otázka o 
Václavu Klausovi a jeho propisce. 
Adam Doležal: Ta nás vyřídila. Nedoká-
zali jsme na ni odpovědět. Diskutovali 
jsme o ní do pozdních nočních hodin. 
(Při diskusi nad tím, zda máme svobod-
nou vůli nebo ne, neboť vše už je pře-
dem dáno, vznesl ředitel festivalu Milan 
Dufek dotaz: Když Václav Klaus tenkrát 
sbalil do kapsy propisku, bylo to již také 
předem dáno, nebo to udělal o své vlast-
ní vůli?)
V přednáškách jste představili Strategii 
AV21. Můžete ji teď popsat trochu víc?
David Černý: Strategie AV21 je snaha, 
aby ústavy Akademie věd ČR spolupra-
covaly více mezi sebou, aby dělaly aktu-

Desátý ročník Evropského festivalu filozofie ve Velkém Meziříčí návštěvníkům při-
nesl přednášky a diskuse o svobodě a násilí. Mezi nimi i velmi zajímavou debatu o 
svobodné vůli. S posluchači ji vedli mimo jiné Tomáš Marvan, David Černý a Adam 
Doležal. Předložili lidem téma, jímž se zabývají i v rámci Strategie AV21, kterou 
Velkomeziříčským na festivalu představili. A to – zda člověk má či nemá svobod-
nou vůli, zda je nebo není vše předem dáno již od vzniku světa. A je-li tomu tak, 
zda tedy je člověk zodpovědný za své činy či nikoliv.

Nejvíc zabrat nám dala Klausova propiska

Tomáš Sedláček zaplnil velký sál

Diskuse o svobodě, determinismu a odpovědnosti
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Svobodná diskuse bez násilí
Stejné myšlenky mě napadají 
skoro pokaždé, ale letošní 
ročník Evropského festivalu 
filozofie si jejich připomenutí 
skutečně zaslouží. Nejen pro-
to, že byl ročníkem jubilejním 
– desátým, ale hlavně proto, 
že se stal jedinečným uka-
zatelem uprostřed rozbouřené doby. Netřeba dlouze 
dokládat, že současná situace je jak v mezinárodním, 
tak ve vnitropolitickém ohledu složitější než dřív; že 
otřásá řadou dosavadních hodnot i názorů, a jako tako-
vá právem zvyšuje i očekávání festivalových návštěv-
níků. Ani za takto ztížených podmínek právě ukončený 
filozofický festival rozhodně nezklamal. Zůstal nejen 
vysoce aktuální, ale také kultivovanou přehlídkou ev-
ropských hodnot, po jejichž obnově či obraně poslední 
dobou tak často voláme.
A co nám vlastně festivalový program nabídl? 
Tak především pluralitu názorů aneb současnost 
nahlíženou z nejrůznějších pozic. Byli jsme svědky 
analytických pohledů, pesimistických vizí, historic-
kých paralel, politických pochybností i ideové naděje 
či jistoty. Měli jsme příležitost vyslechnout odborníky 
z mnoha vědních oborů, zástupce různých nábožen-
ství i reprezentanty odlišných politických či ideových 
směrů. Festival tak jasně ukázal, že současná situace 
není ani zdaleka černobílá a ani ji tak nelze nahlížet!
Neméně důležitou se stala festivalová ukázka tzv. 
akademického odstupu. Tedy odstupu, který na jed-
né straně umožňuje posuzovat problémy současnosti 
s chladnou hlavou a na druhé straně může hraničit 
až s nezúčastněným cynismem. Viděli jsme, že i od-
stoupit je proto třeba s potřebným rozmyslem. Asi do 
té míry, abychom pochopili, že řada aktuálních „novi-
nek“ není tak úplně nová, že plyne z hlubších kořenů 
a že evropská civilizace má s podobnými jevy nezříd-
ka své starší zkušenosti. Důležité je proto neztrácet 
perspektivu člověka poučeného vlastní historií!
Desátý ročník EFF byl souběžně školou i vzorovým 
příkladem veřejné diskuse. A to především diskuse 
mezilidské, v níž nejen nikdo nikoho fyzicky ani ver-
bálně nenapadal, ale v níž také každý viděl a slyšel 
jednotlivé diskutující. Šlo tedy o diskusi otevřenou 
jak různým názorům, tak bezprostředním reakcím 
protivníka či shromážděných posluchačů. Tedy o 
opravdovou neanonymní diskusi, v níž mnohdy není 
jednoduché zformulovat pouhou otázku, natož věc-
nými argumenty obhájit nesouhlasný názor.
V neposlední řadě festival svým návštěvníkům poskytl 
vzácnou příležitost k osobnímu poučení a tříbení vlast-
ních postojů. Nezbytným předpokladem takového posu-
nu však byla vlastní přítomnost a ochota ke konfrontaci 
osobního názoru s názorem slyšeným. V této souvislosti 
mě pak překvapila absence řady dopisovatelů do zdej-
ších novin. Kdo však přišel a poslouchal, rozhodně ne-
odešel s prázdnou. Minimálně získal představu, jak má 
diskuse na společenské téma vypadat, a v ideálním 
případě opouštěl přednáškový sál posílen věcnými 
argumenty i novou nadějí. Zkrátka 10. ročník EFF opět 
naplnil úlohu symbolického majáku, který každoročně 
vnáší tolik potřebného světla a orientace do zdánlivě 
temné současnosti. Všem jeho organizátorům, sponzo-
rům i příznivcům proto patří stejně jasný dík!

Martin Štindl

ální výzkum, který má i celospolečenský dopad a aby 
ten výzkum byl interdisciplinární, tzn., aby se na určitý 
problém zaměřilo více odborníků z různých oborů a 
pokoušeli se ho komplexně popsat.
Adam Doležal: A výsledky tohoto bádání prezentovat 
veřejnosti. To je jedna z cílových věcí.
Jak dlouho již tato strategie „běží“?
David Černý: Druhý rok. První byl testovací, jak to bude 
fungovat. Ukázalo se, že výborně, takže Akademie do 
strategie vkládá stále větší důvěru a klade na ni čím 
dál větší důraz. 
První výsledky práce už jste představili veřejnosti?
Tomáš Marvan: Ano, měli jsme nějaké přednášky. Teď 
vrcholí přípravy brožury, již jsme sepsali společně se 
všemi kolegy, kteří jsou do našeho projektu zapojeni – 
ta se týká právě toho ústředního problému svobody a 
vztahu vůle k odpovědnosti morální a právní. Brožura 
bude brzy k dispozici zdarma, vydá ji nakladatelství 
Academia.
Kdo všechno se na vašem projektu podílí?
David Černý: Na našem programu spolupracuje Ústav 
státu a práva Akademie věd ČR a Filosofický ústav Aka-
demie věd ČR.
Jakým směrem se bude projekt dál vyvíjet?
Tomáš Marvan: Chceme se do budoucna zaměřovat na 
pojem trestu v souvislosti s filozofickými otázkami, ale 
i s – ohledem na využití poznatků moderní neurovědy 
–, v procesu trestního řízení apod.
David Černý: Dlouho jsme hledali téma, na němž by-

chom se my všichni z rozličných oborů mohli společně 
podílet. Ukázalo se, že právě teorie trestání a odpověd-
nosti je tématem, k němuž můžeme přispět všichni – 
právníci, filozofové práva, odborníci na dějiny filozofie, 
na logiku, na filozofii mysli...
Celý váš výzkum by ve výsledku mohl vést ke změ-
nám právního procesu a přístupu k trestu?
Tomáš Marvan: Domnívám se, že k zásadním změnám 
by to vést mohlo, jestli se nám podaří navázat dialog s 
patřičnými složkami společnosti, které to mají na starosti.
Adam Doležal: Ale určitě je to velmi dlouhodobý pro-
ces. Proměna celého systému práva je natolik kompli-
kovaná, že půjde o běh na hodně dlouhou trať. Je však 
dobře, že alespoň debaty o tom probíhají.
Promiňte mi to, ale jak tak občas pozoruji činnost na-
šich zákonodárců, jeví se mi představa takových změn 
na základě výsledků vašich výzkumů dosti nereálná...
Tomáš Marvan: Vaši skepsi sdílím. Myslím si, že by se 
to nejprve muselo prosadit v nějaké vyspělejší zemi a 
takové existují. A pokud by to tam fungovalo, s větším 
zpožděním by se to mohlo začít uplatňovat i tady.

10. SVOBODANÁSILÍ
A

Martina Strnadová

O ideích Evropy diskutovali Karol Sidon, Petr Hlaváček a Jan Podstatzky

V rámci doprovodného programu vystoupil i pěvecký sbor místního gymnázia
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Jiřina Jurdová, zastupitelka

Tak už je to tady. Konečně léto, doba do-
volených. Čas, kdy se většina z nás těší, že 
aspoň na chvíli vystoupí z kolotoče každo-
denních povinností doma i v práci a bude 
odpočívat. Ať už s dětmi nebo s knížkou 
někde u vody, aktivně na horách nebo ces-
továním sem a tam po místech možných i 
nemožných.
Cestování z Velkého Meziříčí? To je ovšem 
zážitek, který někdy zastíní i putování po 
Himálajích. V polovině června, ve všední 
den odpoledne, jsem se potřebovala do-
stat do Prahy. Když jede člověk sám, autem 
se to moc nevyplatí. Takže čím? Jelikož 
většina přímých autobusů byla zrušena, 
zbývá už pouze vlak nebo autobus přes 
Jihlavu. Časově to vyjde velice podobně, 
kolem 3 hodin, finančně už ne. Když jsem 
si představila to kodrcání po kolejích, za 
které zaplatím o téměř 100 Kč více, zvolila 
jsem autobus. Nahrálo k tomu i to, že ten 
den výjimečně nehlásili na dálnici žádnou 
kolonu.
Sice nehlásili, ale byla. Když autobus od 
Brna nepřijel ani půl hodiny po plánova-
ném čase, zpanikařila jsem a nechala se 
do Jihlavy dovézt. Autobus na Prahu určitě 
nebude čekat, až přijedeme. Zmýlila jsem 
se. Stihla bych ho. I ten měl totiž víc jak 
půlhodinu zpoždění. Kolikrát jsme stáli na 
dálnici, ani nepočítám. A protože se dálni-
ce bude opravovat ještě dlouho, hned tak 
se to nezlepší. 
Jaká by to byla pohoda cestovat pořádným 
vlakem bez kolon a zdržení? Podobným 
jako je TGV ve Francii? Proč takové už ne-
máme i v ČR? Na to jsem myslela po celou 
dobu posouvání se po dálnici.
Koncem května se v Třebíči a Náměšti nad 
Oslavou konala Konference o vysokorych-
lostních tratích za účasti i zahraničních 
odborníků. Bylo tam zmíněno, že jsme se 
vůči EU zavázali zprovoznit první úseky 
této tratě již v roce 2030. Určitě to ale ne-
bude úsek Praha – Brno, i když první stu-
die vznikla už v roce 2008 a v roce 2010 
byla aktualizovaná. V současné době má 2 
varianty, ale v obou případech na Vysočině 
kopíruje dálnici D1, a to znamená, že se 
nevyhýbá ani našemu městu. Je zařazena 
do transevropských dopravních sítí s nej-
pozdějším termínem dokončení 2050 a 
mohla by z velké části být financována z 
fondů EU. To je dobře, protože náklady na 
výstavbu 1 km trati by se měly pohybovat 
od 500 mil. Kč výše a při délce 235 km to 
není zanedbatelná částka.
Je pravda, že ne všechno, co je na papíře, 
se splní. Vlády se mění každou chvíli a v 
současné době nikdo neví, co bude s EU. 
Musíme doufat, že když ne my a naše děti, 
tak alespoň naši vnuci by se toho mohli 
dočkat. A nám ostatním nezbývá, než si 
popřát bezstarostnou dovolenou a hlavně 
cestování bez problémů. Krásné léto všem.

Potřebujeme 
české TGV

V sobotu dne 4. června 2016 konalo se 
v bývalém závodu KABLO vzpomínkové 
shromáždění u příležitosti výročí 70 let 
trvání tohoto podniku. Sem patří také 
malé ohlédnutí do nedávných časů. V 
roce 1990 bylo v našem městě 15 zá-
vodů - podniků s počtem zaměstnanců 
více než 10. Z nich byl největší závod 
Kablo s 1760 zaměstnanci. V té době 
vévodil svojí velikostí celému okolí a byl 
také přínosem v rozvoji města. Pak jako 
druhý byl závod AGROMOTOR s počtem 
zaměstnanců 552 a MOTORPAL s 445 
zaměstnanci. Celkem všech 15 podniků 
zaměstnávalo 4211 osob a celkový po-
čet obyvatel zaměstnaných ve městě je 
uváděn přibližně 10 137. Rokem 2000 
také končí rozvoj města co do počtu 
obyvatel. O tom svědčí následující čísla: 
v roce 2000 mělo město (bez místních 
částí) 10 312 obyvatel a v roce 2015 již 
jen 10 080. S místními části je to o málo 
příznivější je tu uváděno 11 517 a v roce 
2015 11 598. V tomto čase dosáhlo měs-
to nejvyššího počtu obyvatel celé histo-
rii 10312. Od té doby tento počet klesal 
až na 10 080 v roce 2015. V této době 
se objevuje nový ukazatel, nezaměstna-
nost. Údaj za rok 1990 nebyl nalezen a 

tak se vrátíme k roku 1996, kde je více 
informací. Začneme opět průmyslem jako 
hlavním ukazatelem. Ten rok (1996) bylo 
v našem městě již 24 podniků kde pra-
covalo více než 10 zaměstnanců. Přední 
místo si drží opět závod KABLO s 920 
zaměstnanci, jako druhý je MOTORPAL 
s 375 zaměstnanci a třetí AGROMOTOR 
s 350 zaměstnanci. V celkovém sou-
čtu však počet zaměstnaných v tomto 
odvětví klesl na 3 358, v celém městě 
bylo zaměstnáno přibližně 5 737 osob. 
Přebytečné pracovní síly poměrně rych-
le přijal nově tvořící se průmysl, drobné 
podnikání. Dokladem toho byla poměrně 
nízká nezaměstnanost v roce 1996 s ce-
loročním průměrem 3,8 % a ve městě a 
celém obvodu Velkomeziříčském 4,3 %.
Pro zajímavost uvádím celookresní stav 
nezaměstnaných okresu Žďár n.S., který 
je uveden počtem 2488 osob = 4,1 %, z 
toho připadá na jednotlivé obvody: Bys-
třice n.P. 674 = 5,9 %, Nové Město n.M. 438 = 
4,6, Velká Bíteš 263 = 4,5 % a Žďár n.S. 
594 = 2,8 %. Z toho je vidět, že Velké 
Meziříčí co do velikosti procenta neza-
městnaných je hned na druhém místě 
za obvodem Žďár nad Sázavou. Přesto 
(pád) Kablovky se projevil na rozvoji 
města především v počtu obyvatel. Za-
tímco od roku 1930 vzrostl počet oby-
vatel (bez místních částí) z 5 632 na 10 
312 tj. o 4680. Nyní pozorujem stagnaci 

- spíše pokles. Rok 1980 byl pro Velké 
Meziříčí významný především proto, že v 
počtu obyvatel překročil statutární hra-
nici 10 000, neb statistika ukázala číslo 
10 505 zde žijících obyvatel.
Od té doby se počet obyvatel celé-
ho města až do roku 2009 zvýšil na 
11 741. Od toho roku se počet počal 
snižovat až na 11 598. Vše nasvědčuje 
tomu, že tento nežádoucí vývoj bude 
dále pokračovat. 
Nevím zda se nad tím někdo vůbec za-
mýšlí. Za hlavní příčinu považuji nedo-
statek pracovních možností. Zaměstná-
ní je hlavním činitelem, kde chtějí lidé 
bydlet. Pak jsou to malé možnosti ve 
zdravotnictví a školství. O tom, jak se 
příslušné složky těmto úsekům věnují, 
máme jen kusé vědomosti, neb infor-
mace o nich jsou nedostatečné. Mohou 
však být zveřejňovány jen v číslech, 
(bez jmen) tak jak dělá celostátní tisk. 
Tak například veřejnost málo ví, jak v 
jednotlivých obdobích ve městě vypa-
dá nezaměstnanost a na Velkomeziříč-
sku, kolik je tu bezdomovců, nebo by-
tová a sociální situace ve městě apod. 
Příliš se spoléhá na všemocný, ale ne-
dokonalý internet, ačkoli nevíme, kolik 
domácností je v našem městě touto 
vymožeností vybaveno. Veřejnost by 
měla znát nejen jak žije město, ale také 
lidé v něm.

Vzpomínat ano, 
ale slavit není co

Vladimír Makovský

Odborná komise letos nominovala na cenu Talent Vysočiny 95 
žáků a studentů v pěti oborech. Sarah Ouředníčková si cenu 
Talent vysloužila za humanitní obor. 
„Obou cen si velmi vážím a těší mne, že se Kraj Vysočina zají-
má o své studenty a snaží se je podporovat. Děkuji tedy svému 
úžasnému kraji. Velmi mne zaujalo, jakých mezinárodních a 
světových úspěchů mí kolegové dosahují. Zároveň však zastá-
vám názor, že umístění na soutěžích nejsou jediným měřítkem 
úspěšnosti, a chtěla bych tedy poděkovat všem mladým lidem, 
kteří jsou aktivní a angažují se,“ řekla ke svému ocenění Sarah 
Ouředníčková a poděkovala všem, kteří ji podporují: „Tyto ceny 
náleží mým pedagogům, kteří mi poskytují obrovskou podporu 
a inspiraci, mé rodině, která je mi vždy oporou, a všem, kteří při 
mně stojí. Získaná ocenění bych také ráda symbolicky věno-
vala Gymnáziu Velké Meziříčí, jehož jsem hrdou studentkou.“
„Většina z nominovaných dosáhla v právě končícím školním 
roce významných úspěchů v celostátních i mezinárodních 
vědomostních, uměleckých a sportovních soutěží a jak Talent 
Vysočiny, tak krajská cena hejtmana jsou velkým poděkováním 
za reprezentaci našeho kraje a mají mladé talenty motivovat 
do budoucna,“ uvedla radní Kraje Vysočina pro oblast školství, 
mládeže a sportu Jana Fialová, která oceněným pogratulovala 
a Cenu hejtmana Kraje Vysočina předala.

Vítězové v daném oboru a kategorii získali nejen ocenění Ta-
lent Vysočiny ale také stipendium – tisíc nebo dva tisíce korun 
po dobu deseti měsíců. Navíc žáci ocenění Cenou hejtmana 
Kraje Vysočina si za zcela výjimečné výsledky rozdělí jedno-
rázově 25 tisíc korun.

Cenu Talent Vysočiny a Cenu hejtmana Kraje Vysočina pře-
vzala v úterý 28. června ve Žďáře nad Sázavou Sarah Ouřed-
níčková z Gymnázia Velké Meziříčí. Stala se jednou z třinácti 
oceněných v letošním roce.

Sarah Ouředníčková svoje ceny věnuje gymnáziu
CENA HE JTMANA KR A JE V YSOČINA
Sarah Ouředníčková, Gymnázium Velké Meziříčí
Karolína Špinarová, Gymnázium Nové Město na Moravě
Petra Tomiczová, Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou
 
CENY TALENT V YSOČINY 2016:
Umělecký obor:
Michaela Šrámková, ZUS Havlíčkův Brod
Cai Yang, ZUS Havlíčkův Brod
Přírodovědný obor:
Kateřina Fialová, Gymnázium Žďár nad Sázavou
Matěj Doležálek, Gymnázium dr. A. Hrdličky Humpolec
Technický obor:
Jindřich Dítě, Základní škola Žďár nad Sázavou
Martin Daněk, Gymnázium Nové Město na Moravě
Humanitní obor:
Josef Hajdar Salloum, Základní škola Jihlava
Sarah Ouředníčková, Gymnázium Velké Meziříčí
Sportovní obor:
Alžběta Pečinková, Základní škola Žďár nad Sázavou
Zdeněk Kolář, Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem

Martina Strnadová



7

ZE SPOLEČNOSTI

VELKOMEZIŘÍČSKÉ KULTURNÍ LÉTO. O tom, jak jsou žáci Základní umělecké 
školy VM dobří a že jejich učitelé jenom neučí, jsme se mohli přesvědčit během ne-
dělního odpoledne 27. června na náměstí. Koncert různých uskupení ZUŠ zde totiž 
famózně zahájil letošní kulturní léto.

MAGDALENA KOŽENÁ A MELODY MAKERS. Zcela mimořádnou hudební událost v červnu prožili velkomeziříčští posluchači. V Jupiter clubu vystoupila světoznámá 
operní pěvkyně Magdalena Kožená spolu s Ondřejem Havelkou a Melody Makers. Jak lze tušit již z unikátního spojení, tentokrát nešlo o klasickou hudbu. Program byl laděn 
do jazzových rytmů s repertoárem amerických muzikálových písní Colea Portera v aranžmá Juraje Bartoše.

POTLESK VESTOJE a nadšené ohlasy sklidila derniéra úspěšného představení Ha-
kuna Matata na motivy Lvího krále v podání divadla Ikaros. Herci a současně zpěváci 
sehráli muzikál před plným sálem Jupiter clubu. „Já si teď musím dát trochu pauzu, 
ale druhý režisér divadla, Tomáš Mrazík, už plánuje představení nové,“ řekla režisér-
ka Olga Pospíšilová. „Začneme zkoušet další muzikál – Evita. A krom toho i čino-
hru. Aneta Bednaříková připravuje Mort podle humoristické fantasy knihy Terryho 
Pratchetta,“ prozradil Tomáš Mrazík.

Začalo kulturní léto a město žije

Milí příznivci a přátelé pěveckého sboru HARMONIE, už podruhé máme to štěstí a 
můžeme se zúčastnit provedení jedné z nejoblíbenějších skladeb světové hudební 
literatury CARMINA BURANA od Carla Orffa. Tentokrát to bude v rámci slavnostní-
ho závěrečného koncertu pětidenního mezinárodního festivalu Prague Choral Fes-
tival v Praze, který letos slaví už deset let svého trvání. Pod taktovkou amerického 
dirigenta Matthewa Mehaffeyho společně s dalšími dvanácti sbory z USA, Čech a 
Moravy (celkem asi 300 zpěváků) zazní toto dílo v Orffově úpravě pro bicí nástroje 
a dva klavíry, tedy v provedení, které ještě více umocní strhující rytmiku díla. Slav-
nostní koncert se koná v nádherných prostorách Smetanovy síně Obecního domu 
12. 7. 2016 v 19:30. A Harmonie bude u toho! Olga Ubrová

Harmonie jede na Prague Choral Festival
V sobotu 25. června odešel milý člověk a oblíbený 
učitel, vyznavač krásy a prostoty, vypravěč, spisova-
tel a vlastivědný badatel pan Josef Pěnčík. Pohřben 
byl v sobotu 2. července ve 14 hodin v Jinošově. 
Josef Pěnčík se narodil 11. prosince 1925 v Uhřicích 
u Morkovic. V prosinci 2015 oslavil krásné 90. naro-
zeniny. Při té příležitosti obec Jinošov na jeho počest 
vysadila lípu. Josef Pěnčík byl mnohokrát vzácným 
hostem Vlastivědné a genealogické společnosti ve 
Velkém Meziříčí. Seznámil nás postupně skoro se 
všemi svými knihami, provedl nás osudy jejich pro-
tagonistů a bud´ on sám, nebo zasloužilý člen VGS Karel Křeček z knih předčítal. 
V osobě Josefa Pěnčíka ztrácíme moudrého a laskavého přítele, který se vyzna-
čoval především neobyčejnou skromností, vždy přítomným chápavým úsměvem, 
krásným a kultivovaným vystupováním a s láskou vyslovovanou mateřštinou. 
Čest jeho památce!

SPISOVATEL A K ANTOR JOSEF PĚNČÍK ZEMŘEL

Helena Švecová

Foto: Jiří Sláma

Martina Strnadová

Martina Strnadová Simona Fňukalová
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INZERCE červenec  2016

Velké Meziříčí

Tel.: 603 161 585   |   E-mail: kancelar@advokat-kovarova.cz
www.advokat-kovarova.cz

Mgr. Anna 
Kovářová

advokát

oznamuje  otevření nové advokátní kanceláře ve Velkém Meziříčí 
na ulici Hornoměstská 25 (budova INTACTu, 2. patro). 

Nabízím Vám právní pomoc (zejména poskytnutí právní konzultace, sepsání 
smluv a žalob, zastupování v soudním řízení, vymáhání pohledávek a sepsání 

insolvenčních návrhů včetně návrhů na povolení oddlužení) v oblasti práva 
občanského, obchodního, insolvenčního, rodinného, pracovního a správního.

PRO PROVOZ VELKÉ M
EZIŘÍČÍ

ŘIDIČE NÁKLADNÍH
O VOZIDLA

sk. C   pro noční rozvoz zboží
sk. C, CE  pro vnitro dopravu

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED

Bližší informace: 
p. Dobrovolný
tel.: 606 151 889

PŘIJM
EME 

DO PRACOVNÍH
O POMĚRU

H+ THERM
Vodoinstalatérské a topenářské služby 

Velké Meziříčí

Tel.: 776 565 535

• montáž rozvodů vody 
• výměna a montáž ohřívačů vody
• rekonstrukce bytových jader 
 a koupelen
• opravy odpadního potrubí, 
• opravy, výměny instalace baterií
• opravy, výměny a instalace   
 spotřebičů
• montáž rozvodů topení
• montáž kotlů 
• a další služby

H+ THERM

www.zahradnictvi-molnar.cz

568 875 403
736 484 435

OTEVŘENO:
PO–PÁ  9–17 
SO  8–12

LETNÍ PRODEJNÍ 
VÝSTAVA TRVALEK 
A OKRASNÝCH TRAV

13.-16. 
ČERVENEC 2016

Zahradní centrum
Budišov 348

LIMITOVANÁ ČERVNOVÁ AKCE!
iPhone SE pro každého prodávajícíhowww.rksting.cz

800 10 30 10 * Fotografie je pouze ilustrační. Akce se řídí  
obchodními podmínkami, jejichž plné znění naleznete  
na internetové adrese www.rksting.cz/akce-iphone.

iPhone
Zdarma!

Možnost zajištění dopravy do zaměstnání

Více informací na 
www.enviropol.cz

V případě zájmu zašlete svůj 
životopis na hr@enviropol.cz

Závod s nejmodernější linkou 
na recyklaci elektroodpadu v Evropě
HLEDÁ NOVÉ ZAMĚSTNANCE:

• Obsluha čelního nakladače

• Skladník třídicí linky

• Skladník, obsluha linky a VZV

NÁSTUP MOŽNÝ HNED

PŮJČKA PŘED VÝPLATOU

do 5 tisíc Kč
tel.: 731 457 371

Město Velké Meziříčí vyhlásilo veřejnou 
soutěž o nejvhodnější nabídku na prodej 

BY TU Č. 5 O VELIKOSTI 2+kk 
NA ADRESE U S VĚTLÉ 805/22

Prostorný byt poblíž centra města 
v klidné lokalitě s velkou zahradou 

u domu.

Podmínky soutěže jsou zveřejněny 
na úřední desce Městského úřadu 

Velké Meziříčí.
www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/

uredni-deska

Lhůta pro podání nabídky končí 
15. 8. 2016.

Více informací podá:
Odbor správy majetku a bytů

Ing. Magdaléna Kašparová
Náměstí 79/3

594 13 Velké Meziříčí
Tel. 566 781 230, 566 781 234
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PRODÁM
• Drtič větví Gardol GLH 250 SB 2500 
W, nevhodný dar, skoro nepoužitý, cena 
2.600 Kč. Tel.: 604 909 857.
• Letní pneu 175/70R13, 4 ks 1.000 Kč, 
zimní pneu 155/70R13 4 ks 1.000 Kč. 
Tel.: 736 100 865.
• Kávovar Krups KP 
5002 Nescafé Dol-
ce Gusto CIRCOLO. 
Nerozbalený, nepo-
užitý, nevhodný dar. 
Pořizovací cena je cca kolem 2.800 Kč, 
nyní nabízím za 1.700 Kč. Více informací 
na tel.: 604 760 666.
• Nové interiérové dveře Sapeli Elegant 
komfort bezpolodrážkové, povrch CPL 
bílá hladká 70/197cm 3ks pravé 2ks levé. 
A 80/197cm 1ks pravé a 1ks levé. Na bo-
cích mají hliníkovou hranu. Původní cena 
4.600 Kč. Jsou úplně nové, včetně zámků. 
Důvod prodeje - špatné zaměření výrob-
cem. Tel.: 604 760 666
• Palivové dřevo tvrdé: dub, buk habr - 
990 Kč/štípaný prostorový sypaný metr. 
Měkké palivové dříví, 850Kč/ štípaný  pro-
storový sypaný metr. Doprava do Velkého 
Meziříčí celkem 450 Kč. Tel.: 603 822 755.
• Lehátko nové, letní, síťované, se sle-
vou. Cena 600 Kč. Tel.: 724 851 044.
• Starší zachovalý plynový sporák za 
900 Kč. Tel.: 604 909 857.
• Palivové dříví, suché. Buk, bříza, dub, 
habr. Tel.: 736 488 577.

KOUPÍM
• Sběratel koupí stará plechová šlapa-
cí autíčka Moskvič i jiné značky. Dále 

koupím a dobře zaplatím za vojenské 
věci do roku 1950, například věci z bý-
valé Bekovky: vysouvací nože Solingen, 
12dírkové boty kanady, korkové tropické 
klobouky, košile a blůzy pískové, modré 
a zelené barvy, vysoké šněrovací boty 
kombinované s plátnem, batohy, chleb-
níky, bundy a kombinézy s kožichem, zipy 
značky ZIPP, RAPID, Elite, muniční ple-
chové nebo dřevěné bedýnky, vatované 
maskovací bundy atd. nabídněte cokoliv 
i v poškozeném stavu. Tel.: 732 400 672, 
e-mail: radek.teply101@seznam.cz
• Kuchyňský stůl menší – cca 1 m x 70 
cm a kuchyňskou skříňku s poličkami. 
Tel.: 607 817 553.
• Historický motocykl. Tel.: 608 773 933.
• Staré obrazy různých motivů a stáří 
(krajiny, akty, lovecké zátiší, portréty) a 
jiné i poškozené. Dále hodiny, porcelán, 
hutní sklo, hudební nástroje a jiné deko-
rativní starožitnosti. I celou pozůstalost. 
Jsem sběratel, platba výhradně v hoto-
vosti. Rychlé a slušné jednání. Tel.: 704 
787 323.
• Staré vojenské kalhoty, kraťasy, košile, 
blůzy a klobouky pískové barvy. Tel.: 725 
315 080.

NEMOVITOSTI
• Prodám chalupu v obci Ruda, 2+1, cena 
750.000 Kč. Tel.: 731 457 371.
• Koupím byt 2+kk/2+1 v této oblasti. 
Tel.: 737 309 875.
• Hledám dům se zahradou. Tel.: 606 
158 288.
• Prodáváme ve Vel. Meziříčí rod. dům 
s bazénem na ul. Polní; rod. dům v Ro-
nově u Ořechova, 750 tis. Kč; rod. dům 
v Křižanově, 900 tis. Kč; zemědělskou 
usedlost v Jersíně za Měřínem - 1,8 mil. 

Kč; stavební pozemek v Krásněvsi -  290 
tis. Kč. Reality Vysočina, Náměstí 4, Vel-
ké Meziříčí. Tel.: 777 636 157.
• Poptáváme pro své klienty ke koupi 
byty, rodinné domy, chaty, chalupy a za-
hrady ve Velkém Meziříčí a okolí. Reality 
Vysočina. Tel.: 777 636 157.
• Koupím nebo pronajmu garáž v lokali-
tě Na Výsluní anebo na  ulici Gen. Jaroše. 
Platím hotově.  Volejte 777 575 511.
• Prodám ŘD 4+1 ve VM z r. 1989, cena 
3,2 mil. Tel.: 777 587 965.
• Prodám RD ve Velkém Meziříčí, rohový 
1+1. Tel.: 603 570 388.
• Prodám stavební pozemek ve VM, 
kompletní sítě, klidná část, 1.500 m2, 
cena 800 Kč/m2. Tel.: 731 457 371.
• Koupím byt 3+1, 2+1, 1+1, 1+kk nebo 
RD ve VM a okolí. Platím hotově. Tel.: 
605 054 470.
• Prodám nové byty 1+1, 2+1 ve VM (s 
pozemkem i garáží). Tel.: 605 054 470.
• Prodám zahradu 1.030 m2, lokalita Ra-
kůvky. Tel.: 605 054 470.
• Prodám byt 2+1 ve VM, cena 1.090.000 
Kč a byt 1+1 (cena dohodou). Tel.: 731 
457 371.
• Prodám dvougenerační dům v Osové 
Bítýšce. Cena dohodou. Tel.: 605 054 
470.
• Prodám RD v Dobré Vodě. Tel.: 605 054 
470. 
• Koupím pole, les – mýtinu. Tel.: 736 
626 433

PRONÁ JEM
• Pronajmu kancelář ve VM, cena 1.200 
Kč/měs. vč. energií. Tel.: 605 054 470.
• Nabízím zařízený podnájem v Brně - Kr. 
Poli pro dva studenty VŠ, (2.990 Kč/os/
měsíc). Tel.: 722 910 500.

• Pronájem bytu 2+1 ve VM. Tel.: 603 
383 699.
• Pronajmu nezařízený, kompletně zre-
konstruovaný byt v cihlovém domě bez 
balkonu ve Velkém Meziříčí na ul. Strmá. 
Plocha bytu 60 m2. Byt se skládá z po-
koje, pokoj s kuchyňskou linkou včetně 
spotřebičů, koupelny, toalety, předsíně. 
K bytu náleží 2 sklepy. Volný od 8/2016. 
Cena pronájmu 10.500 Kč (vč. služeb). 
Tel.: 608 558 309. 

RŮZNÉ
• Přijmeme prodavačku na prodejnu 
Novák maso-uzeniny (Velké Meziříčí). 
Volejte 725 263 672.
• Připravím na  přijímací zkoušky  z  fy-
ziky na VUT a Fak lék. Tel.: 722 910 500.
• Hledám kamarádku na týdenní zájezd k 
moři do Chorvatska v září. Tel.: 724 851 044.

SEZNÁMENÍ
• Štíhlá nekuřačka v důchodovém věku se 
seznámí s mužem vyšší štíhlejší postavy 
(ne alkohol.), může být v invalidním dů-
chodu (ne psych.). Tel.: 607 817 553. 

DARUJI
• Křížence rotvajlera s 
vlčákem, stáří 5 let, po-
slušný, hodný. Tel.: 605 
054 470.

INZERCE

DROBNÁ INZERCE

více na www.velkemezirici.cz

Ko
up

ím dům, 
chalupu
do 20 km od VM

tel.: 569 422 135 
platba hotově

Folk-country 
od 18.00 hodin

Folk-country 

Slávek Janou
šek

Edo Klena & Klenoty (SK)

HOP TROP

www.bystrickeleto.cz

K-vocal trio

Pátek 29.cervence 2016

René Soucek & Martin Hlosta

výběrové řízení na pozici

PRACOVNÍKA 
ODBORU OBECNÍHO 

ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU – 
referenta centrálního registračního 

místa živnostenského podnikání

Přihlášky v písemné podobě 
zašlete nejpozději do 25.07.2016 

do 12:00 hod. na adresu:
Město Velké Meziříčí

k rukám tajemníka Městského úřadu 
Velké Meziříčí Ing. Marka Švaříčka
Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
Obálku označte slovy: „Výběrové 

řízení – pozice ŽIV“
Kontaktní telefon: 566 781 003

Velké Meziříčí
Městský úřad 

ZPRAVODAJSKÝ WEB

velkomeziricsko.cz

denně nejvíce zpráv 
z města a okolí
studentské 
zpravodajství

menu v restauracích

soukromá inzerce 
zdarma

spolky a zájmová sdružení

OCHUTNEJTE
přijedeme – zaměříme

položíme

Komenského 16, Vm
tel: 608 969 590

www.podlahy-vysocina.cz

Podlahy
nejlevnejší od nás

Bello
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Deváťáci se v kině loučili se školou

ZŠ Školní

ZŠ Oslavická 9. A

ZŠ Oslavická 9. B

ZŠ Sokolovská 9. A

ZŠ Sokolovská 9. B, 5x foto Martina Strnadová

FOTOG ALERIE A V IDEO NA
VELKOMEZIRICSKO.CZ
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Bergerův dům
Renesanční dům v Komenského ulici, 
od r. 1899, jehož majitelem se stal r. 
1899 městský lékař Nathan Berger – 
Bergrův dům.
Bezděkov
Ulice (dříve předměstí) od Rudolfova 
parku až ke gymnáziu, od r. 1549, pří-
pona -ov k osobnímu jménu Bezděk, 
tedy majetek Bezděkův
Boční
Ulice odbočuje vlevo z ul. Nad Gymnáziem
Dolnoměstská
Ulice od Dolní brány ke Karlovu, staré 
jméno do r. 1946, na bývalém před-
městí Dolní město (dnes Sokolovská)
Dolnoměstská pastouška
Dům na Moráňské ulici od r. 1780 do r. 
1857, obydlí obecního pastýře v býva-
lém předměstí Dolní město
Domovina
Domy (24) v dnešních ulicích Kolmá, Ve 
Vilách, Nad Kunšovcem, od r. 1930 do 
r. 1942, kolonie domků vystavěná sta-
vebním družstvem Domovina
Františkov
Ulice v jihovýchodní části města smě-
rem k údolí Nesměř, od r. 1850, dříve 
ležící v trati Františkov (nazvána podle 
rakouskouherského císaře, přípona -ov 
k osobnímu jménu František)
Františky Stránecké
Ulice podél silnice na Jihlavu, novější 
od r. 1949, bývalá ulice K Mýtu nese 
nyní jméno spisovatelky Františky 
Stránecké, velkomeziříčské rodačky
Hliniště
Ulice v západní části města, jižně od 
silnice na Jihlavu, staré jméno, hlinitá 
půda, ležící v polní trati Hliniště
Hornoměstská
Ulice od západních hradeb města po-
dél silnice na Jihlavu, staré jméno, leží 
v části, kde dřív stávalo předměstí tzv. 
Horní město
Hřbitovní
Ulice příční z Novosadů přes most na 
řece Oslavě, vede kolem starého hřbi-
tova k Bezděkovu, novější jméno
Karlov
Ulice od polní trati Kunšovec podél sil-
nice na Brno, známé už r. 1491, vytvo-
řené příponou -ov k osobnímu jménu 
Karel, tedy majetek Karlův
K Buči
Ulice severovýchodně od silnice na 
Brno, starší jméno, ulice vedoucí k lesu 
nazvaném Buč
K Haltýři
Ulice mezi náměstím a Novosady 
(fortnou), v ulici byly haltýře (sádky na 
ryby) u mlýnské příkopy

NázvoSloví

Eva Kočí Valová výzkum prováděla v letech 1980–83 v rámci 
své diplomové práce na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně 
(dnes Masarykova univerzita) v Brně. „Probíhal přímo v terénu. 
Obcházela jsem v pohorkách Velké Meziříčí a krajinu kolem 
a pátrala jsem po původu jmen,“ vyvrací autorka představu, 
že výzkum se odehrával za stolem s hromadou knih. „Práce 
vznikala před téměř čtyřmi desítkami let. Už tehdy bylo ob-
tížné mnohé názvy dohledat u pamětníků, dnes jsou některé 
z nich zaniklé. Z pamětí lidí zmizela i stopa záznamu a původu 

pojmenování. Je zde patrná zkratkovitost, zjednodušenost a 
zploštělost lidské vzájemnosti a spojitosti člověka s člověkem, 
přírodou i životními okolnostmi z dnešní doby,“ říká Eva Kočí 
Valová a popisuje obtížnost identifikace některých pojmeno-
vání: „Třeba Křenice se stala nevysvětlitelnou až do chvíle se-
tkání se s Křeničkou v Balinách. Půdní rozbory potvrdily neslu-
čitelnost s růstem křenu (podle lidového výkladu), chemický 
rozbor vody a dna řeky Oslavy vyvrátily možnost biologických 
souvislostí, vše se jevilo bezvýchodné. Až jedinečná totožnost 
mezi Křenicí a Křeničkou – místo, kde vyvěraly studánky – 
dala možnost vysvětlení. Ze studánek se brala voda dále pou-
žívaná jako křtící (krstěnice – staročesky), tedy místo křenice.“
Práce Evy Kočí Valové se tedy opírá o několik zdrojů a stojí na 
pomezí jazykovědy, historie a geografie. Ale především podává 
svědectví o našich předcích, jejich životě, provázanosti s příro-
dou, návaznosti dějinné. Od počátku byla vedena profesorem 
PhDr. Rudolfem Šrámkem, CSc., pro Akademii věd, Ústav pro 
jazyk český. Ten v té době na univerzitě vyučoval onomastiku 
– nauku o vlastních jménech –, jejíž součástí je toponomastika, 
tedy nauka o místních jménech zeměpisných (toponymech), a s 
profesorem Ladislavem Hosákem napsal slovník Místní jména 
na Moravě a ve Slezsku.

Kočí Valová: Jména jsem hledala v pohorkách
Tři a půl roku strávila PaedDr. Eva 
Kočí Valová zkoumáním místních a 
pomístních jmen Velkého Meziříčí a 
regionu Velkomeziříčska. Výsledek 
své práce souborně zpracovala do 
přehledu názvů obydlených i neo-
bydlených míst – ulic, krajinných 
prvků, jako pozemků, potoků, sta-

vů, řek, rybníků, kaplí, parků či polních tratí, a také okolních 
vsí. U každého hesla je lokalizace daného místa, historický 
doklad místního jména s letopočtem a jazyková analýza. 
Celkem zpracovala 768 pomístních jmen.

Martina Strnadová

Ne příliš často se naskytne příležitost nahlédnout například do Špitálního kostela 
sv. Kříže, ještě řídčeji pak do kostela Nejsvětější Trojice na Moráni. Tu výjimečnou 
možnost měli všichni, kteří využili páteční Noci kostelů, kdy ve Velkém Meziříčí zva-
ly k návštěvě hned čtyři kostely. Krom dvou jmenovaných samozřejmě také kostel 
sv. Mikuláše na náměstí a sv. Marka v místní části Mostiště.
Vystoupili mladí interpreti a skupiny Harmonie, Pavana, violista Karel Plocek či 
varhanice Marie Prášková, děti ze ZŠ Lavičky a Špatně namíchaný bublifuk. 

Noc kostelů nabídla mše i koncerty

Martina Strnadová

Ve čtvrtek 26. května proběhlo v Jupiter 
clubu okresní setkání seniorů. Akce se 
koná každým rokem v jednom z měst 
– ve Žďáru nad Sázavou, Novém Městě 
n. M., Bystřici nad Pernštejnem a u nás. 
Letošní setkání připadlo na velkome-
ziříčské, konkrétně pořádající Sociální 
služby města Velké Meziříčí. A letos 
poprvé jsme se mohli pyšnit novými 
prostory sálu v Jupiter Clubu, kde jsme 
zvláště ocenili bezbariérový přístup. 
Přijelo celkem 220 seniorů z deseti zaří-
zení – převážně z domovů pro seniory a 
domů s pečovatelskou službou. 
Na úvod pozdravil přítomné starosta i 
místostarosta města, ředitelka Sociál-
ních služeb Jana Jurková i zástupci dal-
ších měst. O taneční vystoupení dětí se 
postaralo Středisko volného času DOZA 
Velké Meziříčí. Jejich mažoretky i coun-
try tance vnesly mezi přítomné dobrou 
náladu. Následně je vystřídaly děti ze 
ZŠ Rudíkov, které zahrály na kytary. Pís-
ničku „Červený šáteček“ a jiné lidovky 
s nimi zpíval celý sál. Pěkné odpoledne 
završila kapela Veseláci z Nového Vese-
lí. Přálo nám i počasí a pro některé byla 
procházka po náměstí příjemným zpes-
třením a možná i vzpomínkou.

Senioři měli 
okresní setkání

Dana Pospíšilová, Soc. služby města

Velkomeziříčskou římskokatolickou far-
nost čekají přes letní prázdniny změny. 
Bude mít nového kaplana. Během čer-
vence do Velkého Meziříčí nastupuje 
Marek Husák (31), jenž byl vysvěcen na 
kněze 25. června 2016 v katedrále sv. 
Petra a Pavla v Brně a primici měl 3. čer-
vence v kostele sv. Václava v Mikulově. 
Přichází z farnosti u kostela Nanebevze-
tí P. Marie v Brně – Zábrdovicích.
Studoval ekonomii a právo na VOŠ, pak 
pedagogiku (fyzika, technika a informa-
tika) a na VUT elektrotechnickou výrobu 

a management. V roce 2009 nastoupil 
do Teologického konviktu v Olomouci. 
Další dva roky pokračoval na Teologické 
fakultě v Olomouci. Poté zakončil studi-
um tříletým bakalářským, teologickým 
programem na Papežské lateránské 
univerzitě.
Stávající kaplan Jaroslav Sojka odchází 
působit do farností Vranovice nad Svrat-
kou, Pouzdřany a Ivaň.
Navíc Velké Meziříčí začne během prázd-
nin spravovat netínskou farnost, stejně 
jako je tomu v případě Borů.

ŘK farnost čekají v létě změny

-mars-

seriál | díl 01
Velké Mezirícíˇ ˇ
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Podpora technického vzdělávání na ZŠ Školní probíhá 
jak na 1., tak na 2. stupni. Žáci prvních ročníků letos po-
prvé pracovali s technickou stavebnici ROTO z Vysočiny, 
žáci 4. – 9. ročníku pak se stavebnicí MERKUR.
ROTO Z V YSOČINY
Všichni prvňáčci z Kraje Vysočina dostali 1. září 2015 
technickou stavebnici ROTO z Vysočiny. Tato stavebnice 
je doplněná metodikou pro práci v hodinách pracovních 
činností pro děti 1.–3. ročníku. V dubnu 2016 vyhlásil kraj 
Vysočina soutěž „Stavíme ze stavebnice ROTO“ pro děti 

1. ročníku s úkolem vymyslet a sestavit pomůcky nebo 
nářadí pro povolání, jež by chtěly děti dělat, až vyrostou. 
Učitelé pak měli za úkol pět nejlepších výtvorů vyfotit a 
poslat porotě k posouzení. Soutěže se nakonec zúčastni-
lo 47 prvních tříd z celého kraje. Následně odborná poro-
ta vybrala 3 nejlepší třídy. Mezi nimi byly obě naše první 
třídy, což je pro školu krásný výsledek. Děti za odměnu 
dostaly od Kraje Vysočina drobné ceny, výlet do Třebíče 
do technického centra Alternátor, návštěvu zookoutku 
DDM Třebíč a Teplárny-JIH TTS Třebíč. 

MERKUR
V roce 2014 získala naše škola stavebnice MERKUR s 
metodikou pro práci v hodinách pracovních činností 
pro žáky 4.–9. ročníků. Část nákladů na jejich pořízení 
hradila škola, část město Velké Meziříčí a část sponzoři. 
Kraj Vysočina vyhlašuje již třetím rokem soutěž „Staví-
me z Merkuru“. Do krajského finále, které letos proběh-
lo ve čtvrtek 2. června 2016 v Třešti, se účastnilo 16 
nejlepších týmů z celé Vysočiny. Postoupit se podařilo 
i družstvu z naší školy ve složení: Jiljí Kučera, Nikola 
Štěpánová, Jakub Benda a Jaroslav Hladík.
Úkolem pro všechna družstva bylo ze stavebnice Mer-
kur 8 sestavit za 4 hodiny pohyblivý dopravník, který 
podle zadaných parametrů přepraví víčko od PET lahve 
po dráze dlouhé minimálně 100 cm, do co největší výš-
ky, v co nejkratším čase. Přičemž víčko muselo vyrazit z 
bodu A a do stejného bodu se také vrátit. 
Vyhlášení výsledků proběhlo v pátek 3. 6. 2016 na 
zimním stadionu v Jihlavě při akci Den řemesel. Naše 
družstvo skončilo na perfektním 6. místě.

Za podpory Kraje Vysočina z dotace MA 21 a Zdraví 21 jsme od 13. 6. - 16. 6. 2016 
absolvovali na středisku ekologické výchovy Lipka - Jezírko pobytový výukový 
program na téma Voda - pramen života. Významná část programu byla věnována 
terénnímu průzkumu, v němž se srovnávají dva různé vodní ekosystémy z hlediska 
podmínek pro organizmy a jejich druhového zastoupení.  Program byl doplněn prací 
s fotoaparátem a stmelovacími týmovými hrami.

Na jaře letošního roku nakladatelství 
Fraus vyhlásilo 2. kolo soutěže s Your 
Space pro žáky 6.–9.  ročníků ZŠ a jejich 
učitele angličtiny. V letošním soutěžním 
klání měli žáci vytvořit vlastní komiks v 
anglickém jazyce. Do soutěže se z naší 
školy zapojilo celkem 10 žáků 7. a 9. roč-
níků. Žákyně Adéla Svobodová z 9. B ob-
sadila 2. místo se svým komiksem Brain 
versus robots a obdržela knihu English 
Vocabulary in Use, Elementary. 

ZŠ Lhotky

Mgr. Petra Stočková, ZŠ Oslavická

Žákovský komiks se porotě líbil

Děti se zabývaly životem ve vodě

Stavebnice na meziříčské škole frčí

Mgr. Petr Blažek, ředitel školy

Zdravé město Velké Meziříčí pořádalo dne 4. 6. 2016 pro veřejnost v rámci progra-
mu Poznej okolí Velkého Meziříčí výlet do obory.
Početná skupinka 65 zájemců od malých dětí po dědečky a babičky si nejprve vy-
slechla několik slov od pana Ing. Františka Fňukala o vzniku a významu obory, o její 
historii, vlastnících, o zvěři, která zde volně žije (daněk, muflon, sika japonská) a o 
oboře samotné.
Následovala pak samotná procházka pod vedením pana Fňukala a Gregora po 
oboře, která byla pro všechny nejen krásnou procházkou za slunného počasí, ale 
i malým dobrodružstvím, při které jsme měli možnost vidět i zvěř zde volně žijící.
Děkujeme tímto rodině Podstatzky-Lichtenstein za možnost krásného zážitku pro 
všechny přítomné. Marie Štěpánková

Mláďata v oboře zaujala 
desítky malých i velkých
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Kdy jste do Velkého Meziříčí přišel?
Do Velkého Meziříčí jsem se přistěhoval v srpnu 2000. 
Bylo to po absolvování povinné roční nástupní praxe. 
Bydlel jsem v Krnově a dojížděl do Opavy, kde jsem 
pod vedením zkušeného kolegy prožíval své farářské 
začátky. V té době mne několik sborů, včetně velko-
meziříčského, oslovilo a nabídlo místo. Nakonec jsme 
si s manželkou vybrali právě Velké Meziříčí. Zde jsem 
byl následně členy sboru zvolen a na řadu let tak bylo 
rozhodnuto o našem domově.
Jaký první dojem na vás město a jeho obyvatelé udělali?
První dojem byl velmi dobrý. Městečko s krásným oko-
lím, pěkná fara na klidném místě, milí a vstřícní lidé v 
kostele, celkem živý sbor s řadou aktivit i během týdne.
Jak dlouho vám trvalo, než jste je blíž poznal, sžil se 
s nimi?
Pár let to přece jen trvalo… Zcela přirozeně se farář 
sbližuje s členy sboru a jejich rodinami, když je navště-
vuje, duchovně doprovází, křtí jim děti, dělá svatby a 
pohřbívá jejich blízké. S postupem času jsem začal po-
znávat také lidi „nekostelové“. Díky třem synům, kteří 
se nám tu narodili, se pak okruh rozšířil ještě víc a s 
rodiči některých jejich spolužáků jsem navázal přátel-
ské vztahy.
Co byste o Velkém Meziříčí řekl dnes, někomu, kdo 
město vůbec nezná?
Nejspíš asi, že je to příjemné město s pěkným zám-
kem, náměstím a rozhlednou, ze které je vidět krásné 
kopce a přírodu v okolí… Určitě bych zmínil, že se tu 
konají zajímavé akce, např. Evropský festival filosofie 
nebo koncerty v rámci festivalu Concentus Moraviae. 
Církve i další organizace tu navzájem dokáží spolupra-
covat. Menší velikost města má své výhody i nevýhody 
– všechno je tu relativně blízko a každý se tu skoro s 
každým zná. Ale ti, kdo nejsou rodáci, to možná mohou 
mít o něco těžší se svým začleněním se. Za širší kulturní 
nabídkou či plaváním si holt musí člověk někam zajet. K 
městu patří jistě i dobré místní pivo. A nějaká specifika 
místních lidí? Těžko nějak zobecňovat, ale vypozoroval 
jsem, že jsou tu lidé spíše uzavřenější než otevřenější, 
mají ostych a drží se trochu zpátky. Myslím, že si tu k 
sobě hledají cestu o něco déle než třeba na Hané nebo 
ve Slezsku. Jestli jsou pak díky tomu navázané vztahy 
hlubší trvalejší, ještě poznám. 
Zvykla si tu vaše rodina?
Samozřejmě, že jsme si za těch 16 let hodně zvykli a 
zapustili kořeny. Zvláště všichni tři synové jsou tu pros-
tě doma, protože nikde jinde nežili. Však také z počátku 
dosti protestovali proti stěhování. Jeden z nich dokonce 
přišel s nápadem, že si na zahradě postaví malou dře-
věnou chaloupku a zůstane.
O to je to asi u vás evangelických farářů těžší, nebo 
naopak snazší, že se stěhujete s celou rodinou?
Pro každou rodinu je asi stěhování hodně náročné a 
jsem zvědav, jak to zvládneme. Na druhou stranu roz-
hodnutí k tomuto kroku zrálo delší dobu a není to tak, 
že bychom museli odcházet proti své vůli. A máme také 

plno přátel, kteří se nedávno stěhovali, a mohli jsme s 
nimi o tom mluvit.
Z čeho usuzujete, že nazrál čas na změnu?
Rád bych zkusil profesně něco jiného. Být farářem ve 
větším městě a v jiné části naší země je pro mne vý-
zvou. Střídání míst je mezi faráři obvyklé a většinou 
prospívá jak jim, tak sborům. 
Kde je vaše nové působiště?
Mým novým působištěm se stane Opava, tedy místo, 
kde jsem začínal. Tamní farář, u kterého jsem před lety 
sbíral první praktické zkušenosti, se rozhodl odejít ji-
nam, a lidé ve sboru si vzpomněli na mne. 
Takže možnost volby – zda zůstat či ne – jste měl?
Ano, ta možnost tu byla, protože jsem byl ve zdejším 
sboru po deseti letech opakovaně zvolen výraznou vět-
šinou na dalších 10 let, tedy až do roku 2020. Ale jak 
jsem už pověděl, rozhodnutí uzrálo, pozvání do Opavy 
přišlo v pravý čas a velmi si ho cením. A je tu ještě okol-
nost další. S manželkou nás to prostě táhne blíž k našim 
rodinám a přátelům, které v tom kraji máme. 
Měl jste při nástupu do Velkého Meziříčí nějaký plán, 
co tady chcete udělat?
Nastoupil jsem po dvou výrazných předchůdcích, který-
mi Jiří a Joel Rumlovi bezesporu byli. Ze začátku jsem 
víceméně pokračoval v tom, co bylo zaběhnuté. Můj 
plán byl prvních několik let minimalistický – hlavně 
toho moc nepokazit a podpořit otevření sboru navenek. 
Po určité době jsem se asi osobně o něco víc našel a za-
čal jsem dělat věci po svém. Od začátku jsem také tušil, 
že je přede mnou a celým sborem rekonstrukce Husova 
domu. Na to pak i došlo a stal se ze mne trochu „farář 
– stavitel“... Důležitá pro mne byla a stále je otevřenost 
církve a věřících vůči svému okolí. Mrzí mne, že „kos-
teloví lidé“, ale celé sbory či farnosti mají tendenci se 
uzavírat do sebe. S tím se vlastně snažím něco dělat…
Co se vám podařilo?

To musí posoudit druzí, těch by bylo na místě se zeptat… 
Před odchodem se spíše vracím k tomu, co mne těšilo a 
stále těší. Třeba to, jak to v Husově domě dnes vypadá. 
Celková rekonstrukce a především skvělá spolupráce s 
výtvarnicí Barborou Veselou mi zůstane určitě v pamě-
ti. Vzpomínat určitě budu i na cyklus „Večer s hostem“. 
Inspiroval jsem se podobnými akcemi v jiných městech 
a všech těch uskutečněných 25 večerů bylo skvělých. Při 
nich nebo také při koncertech jsem měl silný pocit, že se 
Husův dům opravdu otevírá a lidem je tu spolu dobře. 
Někteří z nich přišli jednou, dvakrát, ale mnozí se vraceli 
opakovaně. Ale když se ptáte, co se podařilo, tak nejspíš 
některé články do místních novin. Troufnu si to povědět, 
protože se občas od čtenářů ke mně dostala pozitivní 
zpětná vazba. Musím ještě zmínit kontakty s Holanďany, 
které ve sboru už roky udržujeme. Ti jsou mimochodem 
obecně velice otevření a bezprostřední lidé. Někteří z 
nich se stali velmi blízkými přáteli a jsem si jist, že na 
naše vztahy nebude mít stěhování žádný vliv. Marná roz-
hodně nebyla ani má pětiletá kaplanská služba ve vězni-
ci, kam jsem na jeden den v týdnu dojížděl.
A je také něco, co se vám nepovedlo, ač jste se o to 
pokoušel?
Ne všechno, co jsem vymyslel a inicioval, se setkalo s 
podporou druhých, ale to tak bývá. Něco jsem sám svou 
neobratností pokazil, leckoho jsem se jistě dotkl nebo 
mu ublížil, aniž mi to vůbec došlo. V něčem jsem možná 
předčasně rezignoval. Byly i osobně těžké chvíle, ale ty 
mne nakonec spíš posílily.
S jakým pocitem budete Velké Meziříčí opouštět?
S pocitem naplněných 16 let života, s mnoha krásnými 
vzpomínkami a také s chutí se občas vracet. 
Nové působiště je to pro vás výzvou? Těšíte se?
Výzva je to docela velká a těším se, co přijde. Jsem zvě-
dav, kam mne tato nová zkušenost v životě posune.

Evangelický farář Pavel Janošík (46) teď v červenci po 
šestnácti letech opouští Velké Meziříčí. Stěhuje se do 
Opavy se svojí rodinou, třemi dětmi, které se v našem 
městě narodily. Do Husova domu na jeho místo nastou-
pí farářka Markéta Slámová z Bystřice nad Pernštejnem

MGR. PAVEL JANOŠÍK
Narodil se 1970 v Olomouci, nejstarší ze tří sourozenců, 1988–1990 studium přírodních věd na UP v Olo-
mouci, 1990–1997 studium evangelické teologie na UK v Praze, farář ve Velkém Meziříčí a vězeňský kaplan 
v Rapoticích, ženatý, 3 děti.

Janošík: Cítím, že nazrál čas na změnu

Martina Strnadová
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SPOLEČENSKÁ KRONIK A KULTURA
od 6. dubna

Kdo lásku a dobro rozdával,  
ten nezemřel, ale v našich srdcích žije dál. 

Dne 25. 6. 2016 by oslavil své 75. narozeniny pan 
Norbert Karásek z Velkého Meziříčí. 
Stále vzpomíná rodina.

Dne 10. 7. 2016 uplyne deset let, kdy zemřela paní 
Zdeňka Kuřátková z Velkého Meziříčí.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Děkuje rodina Teplých a dcera Zdenka

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým,  
kteří se dne 12. června přišli rozloučit s panem 

Miloslavem Vlčkem. 
Děkujeme za projevy soustrasti a květinové dary.

Rodina Vlčkova

PODĚKOVÁNÍ

Chtěli bychom hlavně poděkovat panu 
starostovi Radovanu Necidovi za ocho-
tu, vstřícnost, vyslyšení, pochopení a 
hlavně za pomoc s vyřešením našeho 
problému. 
Poděkování patří i celé městské radě. 
Děkujeme vám všem. 
Sedlákovi

Děkujeme Domácímu hospici Vysočina, 
zejména zdravotní sestře Lence Babáko-
vé a sociální pracovnici Anetě Vrbkové, 
DiS., za péči, kterou věnovaly paní Marii 
Polové v posledních dnech jejího života.
Rodina

Jako každoročně se 29. 5. 2016 usku-
tečnil Dětský den v Otíně. Jako hlavní 
sponzor podpořil tento projekt Kraj Vy-
sočina. Dále poděkování patří za pomoc 
Technickým službám VM, s. r. o., Policii 
ČR Velké Meziříčí a všem ostatním spon-
zorům a pořadatelům, bez kterých by se 
tato akce nedala zrealizovat.

Centrum Kociánka, pracoviště Březejc  
ze srdce děkuje všem dobrovolníkům, 
kteří se ochotně zúčastnili 2. 6. 2016 
Dobrovolnického dne v Centru Kociánka, 
pracoviště Březejc.  Jejich nadšení a elán, 
s jakým ženy dobrovolnictví vykonaly je 
obdivuhodná. Náš areál pod rukama dob-
rovolnic prokoukl, rozkvetl a vytvořil ra-
dostný úsměv ve tvářích našich uživatelů 
a zaměstnanců. Nesmírně si vážíme jejich 
obětavé práce a mnohokrát děkujeme. 
Zvláštní poděkování patří organizátor-
kám paní Věře Chalupové ČSOB, a paní 
Zdeňce Peterkové MěÚ Velké Meziříčí.
Poděkování patří z MěÚ Velké Meziříčí: 
Petra Sotolářová, Hana Marková, Zdeňka 
Peterková, Věra Marková, Dagmar Bdin-
ková, Jaroslava Klapalová, Zuzana Motyč-
ková, Marcela Chmelová, Pavla Šabatová, 
Martina Vávrová, Iva Pospíšilová
Z ČSOB kraje Vysočina: Jana Strašilová, Jitka 
Doležalová, Irena Zadinová, Veronika Stoja-
nová, Lenka Nahodilová, Miluše Bártíková, 
Vladimíra Dvořáková, Věra Chalupová
Za Centrum Kociánka, pracoviště 
Březejc Marie Doležalová

KINO
Hledá se Dory, 7. 7., 18.00
Pařba v Patayi, 7. 7., 20.00
Doba ledová: Mamutí drcnutí, 14. 7., 
15. 7., 16. 7., 17. 7., 22. 7., 24. 7., 28. 7., 
29. 7. v 18.00
Mike i Dave sháněj holku 14. 7., 20.00
V zajetí démonů 2, 15. 7., 20.00
Učitelka, 24. 7., 20.00
Sezn@mka, 28. 7. a 29. 7., 20.00

VÝSTAVY
Zahrada aneb Hurá za kocourem, do 2. 
9., výstavní sál Městské knihovny VM, 

otevírací doba na www.knihovnavm.cz
Nobilita na cestách, výstava v Muzeu 
VM, od 19. 7. do 11. 9., otevírací doba na 
www.muzeumvm.cz

KONCERTY
Moravanka, 17. 7., od 16-18 hodin vy-
stoupí Moravanka na návsi v Heřmanově, 
vstupné 100 Kč

RŮZNÉ
Co se nenosí, 9. 7., 18.00 Happy sport 
club, promítání filmu o estonské modní 
návrhářce Reet Ausové zabývající se re-
cyklací + diskuze
Beze slov, tipovací hra Městské knihov-
ny VM, po celé prázdniny, více info na 
www.knihovnavm.cz

ODEŠLI Z NAŠICH ŘAD
Jan Šabacký, Holubí Zhoř, 1. 6., 69 let
Jiří Doležal, Křižanov, 3. 6., 68 let
Bohuslava Dvořáková, Bory, 28. 6., 71 let

Libuše Doležalová, Vel. Meziříčí, 28. 6., 90 let
Bohuslava Řezníčková, Radostín n. Osl., 
30. 6., 89 let

MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ

pořádá:

www.jupiterclub.cz www.velkemezirici.cz ZMĚNA PROGRAMU 
VYHRAZENA

PÁ 8. VII.
19.00

ŽALOZPĚV 
poetické písně o krajině 
Vysočiny a lidech v ní žijících

SO 9. VII.
20.00

FRANTA KASL A BAND
Bývalý kytarista Jakuba 
Smolíka František Kasl se 
svojí kapelou

NE 10. VII.
19.00

JAROSLAV HUTKA 
Koncert známého folkového 
zpěváka

SO 16. VII.
20.00

WALDA NERUŠIL 
Vladimír Walda Nerušil 
zazpívá písně Waldemara 
Matušky

NE 17. VII.
20.00

ŠERO 
Bluegrass folková kapela 
z Třebíče

PO 18. VII.
22.00

SEDMERO KRKAVCŮ 
česká pohádka

ÚT 19. VII.
22.00

ŽIVOT JE ŽIVOT 
český fi lm

ST 20. VII.
22.00

GANGSTER KA 
český fi lm

ČT 21. VII.
22.00

GANGSTER KA 
druhý díl českého fi lmu

PÁ 22. VII.
19.00

PEPA ŠTROSS 
A KNEZAPLACENÍ 
koncert folkového zpěváka

SO 23. VII.
20.00

IMPRO BAND
Pop, dance music, jazz 
i rock and roll

SO 30. VII.
19.00

NEŠŤASTNÝ ŠAFÁŘŮV 
DVOREČEK 
JAK SI KUBA MARJÁNKU
ZASLOUŽIL 
DIVADELNÍ VEČER PRO DĚTI. 
Dvě pohádky přiveze divadlo 
Kapsa

NE 31. VII.
20.00

STRÁNÍCI 
koncert folkové kapely

PÁ 5. VIII. 
19.00

EVA HENYCHOVÁ 
recitál zpěvačky a kytaristky

SO 6. VIII. 
19.00

ZÁBAVA POD LIPAMI 
Taneční zábava se skupinami 
Renovace rock a Accord. 
POŘÁDÁ A SRDEČNĚ ZVE 
STAROSTA RADOVAN NECID

NE 7. VIII. 
17.00

MISTŘÍŇANKA 
Tradiční koncert známé 
dechové kapely

PÁ 12. VIII.  
20.00

KAPRIOLLA
Babská hardrocková kapela 
z Ostravy

NE 14. VIII.  
18.00

KUSPOKON 
Koncert vlastních písní, 
představení nového CD

PÁ 19. VIII. 
19.00

F.T.PRIM 
Brněnská folková kapela

SO 20. VIII. 
19.30

STETSON 
Klasické country melodie, 
ukázky vlastní tvorby i 
moderní americké country 
písně s českými texty

NE 21. VIII. 
18.00

VESELÁCI 
Dechová kapela z Nového 
Veselí, která je našim divákům 
dobře známá

SO 27. VIII. 
18.00

D.N.A BRNO 
Brněnská folková a 
folkrocková kapela

SO 27. VIII. 
20.00

THE SHOTS 
Mladá jihlavská kapela hrající 
k poslechu a tanci rocknoll, 
swing a lehce koketující 
s jazzem.

NE 28. VIII. 
18.00

VOJENSKÁ HUDBA 
OLOMOUC 
Koncert známé vojenské 
kapely z Olomouce

ÚT 6. IX. DEN ZDRAVÍ
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Od 7.6.2016 do 17.6.2016 opět fotbalo-
ví senioři „STAŘÍ PÁNI “ Velké Meziříčí 
navštívili Bulharsko, kde v rámci fotba-
lového výletu k moři sehráli mimo jiné 
i dvě fotbalová utkání s tamními fot-
balovými seniory – přáteli ve městech 
Veliko Tarnovo a Provadia.  
Při cestě k moři jsme navštívili histo-
rické město Veliko Trnovo. Zde jsme si 
prohlédli jeho historické centrum s jeho 
památkami a navečer sehráli fotbalové 
utkání s tamějšími seniory  na umělém  
povrchu, kde jsme prohráli  7 : 4. Ná-
sledující den jsme odjeli na „základnu“ 
na Sluneční pobřeží do hotelu Blue bay, 
kde jsme kromě koupání a slunění také 
chodili hrát plážový fotbal, volejbal a 
petangue.  Podnikli jsme také výlety do 

přímořských letovisk Varna a Zlaté písky.
Po několika dnech u moře jsme odjeli 
sehrát druhé fotbalové utkání do měs-
ta Provadia.  S tamějšími fotbalovými 
seniory jsme sehráli vyrovnané utkání, 
které skončilo naší těsnou výhrou 4 : 3. 
Tamější fotbaloví přátelé nám přislíbili, 
že na budoucí rok přijedou na oplátku k 
nám na fotbalový turnaj.
Velké poděkování patří městu Velké Me-
ziříčí za podporu i seniorského sportu, 
za propagační materiály a dárky, které 
jsme předali bulharským přátelům. 
Rovněž děkujeme našemu dlouholeté-
mu fotbalovému kamarádovi Bc. Milanu 
Todorovi,  který celý výlet fotbalových 
veteránů naplánoval a zorganizoval. 

Po skončení mistrovských klubových soutěží pokračuje volejbalová sezóna re-
prezentačními akcemi. Právě probíhá prestižní Světová liga za účasti nejlepších 
světových celků. Je rozdělena do několika divizí, naše reprezentace hraje v druhé 
nejsilnější. Má za sebou již dva turnaje v Českých Budějovicích a v Bratislavě, nyní 
odlétá na poslední turnaj do Jižní Koreje. Stále bojuje o postup do závěrečného 
„Final Four“ a tím pádem o postup do elitní „A“ divize. Potěšení pro celý velko-
meziříčský volejbal je to, že ve dvanáctce nejlepších hráčů máme hned dva naše 
odchovance. Martin Kryštof je stálý člen reprezentace. Z našeho klubu odcházel v 
roce 2000 do Příbrami. Jeho debut byl již v 19 letech na světovém šampionátu v 
roce 2002 v Argentině pod vedením jednoho z nejúspěšnějších trenérů na světě, 
Argentince Julia Velasca. Následovala čtyřletá odmlka a od roku 2006 reprezentuje 
téměř nepřetržitě (v roce 2012 měl roční přestávku pro zranění). V současné době 
je naše jednička mezi libery a patří k nejlepším liberům v Evropě. Překvapením je 
zařazení a hlavně výkony 22letého Marka Zmrhala, který nosil dres Velkého Mezi-
říčí v letech 2010 - 2012. Nositel stříbrné medaile z letošní extraligy v dresu Brna 
dostal pozvánku do širší nominace nově se tvořícího reprezentačního celku mužů. 
Mára jí patřičně využil a svými výkony se dostal nejen do užší nominace, ale také 
na hřiště, kde mile překvapil.

Červnový velkomeziříčský půlmaraton překvapil rekordním počtem 106 běžců. Sta-
rosta Radovan Necid odstartoval hlavní závod přesně v 9 hodin, na trasu vyběhlo 
81 mužů a 25 žen. Diváci jim fandili, když nejdříve obíhali dvě kolečka kolem ná-
městí, potom se vydali dolní městskou branou podél řeky Oslavy přes areál firmy 
NKT Cables do Nesměřského údolí.
Do cíle dorazili v pořádku všichni závodníci. Nejrychlejším běžcem a absolutním 
vítězem byl Zdeněk Štíbnar s časem 01:18:00 (z kategorie muži 40-49 let), v nej-
obsazenější kategorii mužů 18-39 let zvítězil Štěpán Dvořák, hned za ním doběhl 
Michal Kučera a na 3. místě Tomáš Stávek.
Nejrychlejší ženou byla Zuzana Hendrichová s časem 01:37:44. Kromě počtu účast-
níků byl překvapením závodu nevidomý běžec Ondra Zmeškal s průvodcem Tade-
ášem Mahelem. Jejich čas byl 01:44:39, což pro oba znamenalo krásné 50. místo. 
Další obdivuhodný výkon předvedl 14letý Jan Kubíček, který běžel dospěláckou 
kategorii, předběhl většinu dospělých závodníků a skončil na 17. místě. 
Své běžecké síly změřilo na zkrácené trati i 45 dětí v různých věkových kategori-
ích.  Pořadatelé děkují sponzorům NKT Cables, Město Velké Meziříčí, Jupiter club, 
Jelínkova vila, Alpa. 

Staří páni sehráli fotbal v Bulharsku Dva volejbalisté hrají světovou ligu

Josef Kopečný Petr Juda

Dne 14. 6. 2016 se konala na hřišti za 
ZŠ Školní Olympiáda 1. stupně základ-
ních škol ve Velkém Meziříčí. Pořada-
telem byla ZŠ Školní za štědré finanční 
podpory města Velké Meziříčí.
Po uvítání a slavnostním zapálení 
olympijského ohně přispěli kulturním 
vystoupením Emma Blažková a taneč-
ní klub Street Busters.
Konečné výsledky dopadly takto: ZŠ 
Školní – 113 bodů, ZŠ Oslavická – 96 
bodů a ZŠ Sokolovská – 92 bodů. Při 
této olympiádě nešlo určitě tolik o 

prvenství žáků z jednotlivých škol, ale 
spíše bylo důležité hlavně to, že si děti 
z našeho města mohly zábavnou for-
mou při příjemném letním počasí za-
sportovat a zpestřit si tak zasloužený 
závěr školního roku.

SDRUŽENÍ PŘÁTEL AMATÉR-
SKÉHO NOHEJBALU DĚKUJE za 
pomoc při pořádání 6. ročníku nohej-
balového turnaje trojic Beran cupu 
2016 těmto sponzorům:
Restaurace U Beranů, Hostinec U Brá-
ny, Pivovar Jihlava, Pivovar Plzeňský 
Prazdroj, Brabec velkoobchod, s. r. o., 
Třebíč, Horácké autodružstvo Velké 
Meziříčí, PP profi Jiří Pokorný, Auto 
Kelly, Autodíly Kamenský, p. Uhlíř, p. 
Krchňavý, KCK Metalgoup, s. r. o., Auto 
Dobrovolný V.M., s. r. o., ATIKA Lysý, s. 
r. o., Content, s. r. o., Poex Velké Me-
ziříčí, a. s., Stavebniny Libor Smejkal, 
Inter Cars VM, s. r. o., Hydroizolace 
Pol, Dvořák Trucks Velké Meziříčí, 
BUILDING centrum HSV, s. r. o.

Půlmaraton uběhlo 106 závodníků

ZŠ Školní SCVM

Žáci se utkali na 
školní olympiádě

Město Velké Meziříčí vyhlašuje soutěž 
ROZKVETLÉ MĚSTO 2016
Kategorie: 
•	květinová výzdoba oken, balkónů 
 a lodžií 
•	květinová výzdoba předzahrádek,   
 které jsou viditelné přímo z ulice 
•	rozkvetlý domov (vše co vám kvete   
 doma i na zahradě) 
Foto výzdoby (i z mobilního telefonu) 
zašlete na zm@velkemezirici.cz nebo 
osobně odevzdejte na Turistické infor-
mační centrum města Velkého Meziříčí 
s uvedením adresy vyfotografovaného 
místa od 1. června 2016 do 30. září 2016



SPORT červenec 2016

  
Zpravodaj města Velké Meziříčí, periodikum územního samosprávného celku. Vydává Jupiter club, s. r. o., Náměstí 17, 594 01 Velké Meziříčí, IČO 469 67 036. Vychází měsíčně 
o nákladu 5 500 výtisků pro Velké Meziříčí a místní části Hrbov, Svařenov, Lhotky, Kúsky, Dolní Radslavice, Mostiště a Olší nad Oslavou, zdarma. Evidenční číslo MK ČR E 11 305.
Adresa redakce: Jupiter club, Náměstí 17, 594 01 Velké Meziříčí, telefon: 566 782 008–9, 739 100 979, e-mail: velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz. Tisk, roznos: Samab 
Brno Group, a. s., tiskarna@samab.cz / Česká pošta s.p. Vydavatel si vyhrazuje právo krátit nebo upravit příspěvky bez předchozího souhlasu autora, v případě nedo-
statku místa je zcela odmítnout. Příspěvky některých autorů mohou vyjadřovat názory pisatele a nemusejí se shodovat se stanoviskem vydavatele. Toto číslo vychází 
7. července 2016. Uzávěrka příštího čísla je 27. července 2016. Pokud jste zpravodaj neobdrželi do schránky, vyzvedněte si jej v recepci radnice nebo v redakci. 

Co jste říkal ocenění?
Hrozně mě potěšila nominace a vůbec 
jsem nečekal, že vyhraju. V mé kategorii 
bylo mnoho úspěšných sportovců. Nomi-
novali mě už potřetí, dvakrát jsem nebyl 
oceněn a až letos jsem vyhrál první mís-
to za malý fotbal.
Prožil jste svou nejlepší sezonu?
Myslím si, že hodně lidí slyší na repre-
zentaci malého fotbalu, předtím jsem 
tam byl jen za FC Velké Meziříčí.
Jak na vás působí slavnostní galavečery?
Panuje tam příjemná atmosféra, moc si 
to užívám, je tam mnoho známých lidí, se 
kterými se potkáme, v klidu pokecáme a 
vyměníme si názory.
Byl jste nervózní z mikrofonu?
Ptali se mě na dvě otázky a nervozita 
tam byla. Nic jsem si nepřipravil, takže 
jsem měl kratší děkovnou řeč. 
Připsal jste si v novém roce start za se-

niorský národní tým i výběr do 21 let. 
Co to pro vás znamenalo?
Bylo to hodně velké překvapení, moc 
jsem si to užíval a doufám, že takhle 
budu pokračovat. I na srazu jedenadva-
cítky jsem byl nejmladší, třeba se v bu-
doucnu ještě do nominace dostanu. 
Mezi vrstevníky v kádru lvíčat jste se 
cítil přirozeněji?
Obě party byly úplně v pohodě, užil jsem 
si oba srazy, ale možná trošku víc jeden-
advacítku, přece jen věkově mi jsou kluci 
blíž a šlo už o oficiální akci. Slyšet hymnu 
před zápasem, to jsem si užil nejvíc. Říkal 
jsem si, jestli si mě nespletli. (úsměv)
Blíží se mistrovství Evropy do 21 let, 
které v července hostí Praha. Předsta-
vuje pro vás účast na dalších turnajích 
motivaci?
Určitě. Kvůli tomu jsem začal hrát malou 
kopanou i v Jihlavě, dostal jsem pozván-

ku hrát tamní druhou ligu malého fotba-
lu do týmu nováčka Plastoman-CZ Jihla-
van, kterou jsem přijal. Doufám, že mi to 
pomůže. Chci stíhat soutěž i ve Velkém 
Meziříčí, místní MKVM. Uvidím, jak to 
budu stíhat i se školou.
Máte ambice postoupit do první jihlav-
ské ligy?
Chceme postoupit a třeba se to podaří.
Myslíte také na nominaci do jihlavské-
ho výběru v celostátní DRFG Superlize 
malého fotbalu?
Myslím, že někteří kluci tam byli i z dru-
hé ligy, ale tím si nejsem jistý. 
Jak dlouho se věnujete malému fotbalu?
Už tři roky, od založení soutěže ve Vel-
kém Meziříčí, místní MKVM. Bohužel teď 
neměla moc týmů, což se má od letoška 
zlepšit. Proto jsem zkusil ještě Jihlavu, 
kde má malá kopaná tradici a kvalita je 
logicky lepší.
Co může ve Velkém Meziříčí úroveň 
zvednout?
Ukázali jsme, že se lze dostat do repre-
zentace i z Velkého Meziříčí, což může 
být lákadlo pro další hráče, kteří se mo-
hou připojit. Doufám, že se ve Velkém 
Meziříčí liga trošku zkvalitní.
Blíží se vyřazovací část DRFG ligy 
mužů, do níž půjdete s Botafogem z 
druhé příčky. Jaké máte ambice?
Zatím se daří, letos se hraje play off, 

které už máme jisté. V semifinále nejspíš 
budeme hrát s Bucañeros, takže uvidíme. 
(Botafogo nakonec skončilo ve 4. roční-
ku MKVM na třetí pozici a Daniel vstřelil 
jednu branku v play off a 11 branek v 
základní části – pozn. MKVM)
Za ně hraje váš spoluhráč ze seniorské 
reprezentace Eduard Smejkal. Bude to 
pikantní souboj?
Eda mě trénuje ve starším fotbalovém 
dorostu, známe se dobře. Žádná velká 
rivalita tam nebude, ale náboj dostane 
utkání určitě zajímavý.
Nakoukl jste už do fotbalového áčka 
Velkého Meziříčí. Pomáhají vám zápasy 
v malém fotbalu?
Ano. Baví mě oboje, ale malý fotbal beru 
pouze jako doplněk, priorita je velký fotbal.
Studujete třetí ročník na gymnáziu ve 
Velkém Meziříčí. Láká vás pokračovat 
na vysokou školu?
V plánu mám jít směrem ekonomika a 
management na vysokou školu v Brně. 
Díky za rozhovor. Pro MKVM, o.s., Jarda 
Kára
MKVM, o.s., děkuje oběma reprezentan-
tům Danu Krčálovi i Edovi Smejkalovi 
za poskytnuté rozhovory a hlavně za 
perfektní reprezentaci nejen MKVM, ale 
i FCVM a sportu v našem městě celkově. 
Chlapi, moc díky a ať se daří nejen spor-
tovně pořád skvěle...

Povedl se mu málo vídaný dvojboj. Daniel Krčál z Měřína u 
Velkého Meziříčí nastoupil v rozmezí jediného týdne za český 
seniorský národní tým i výběr do 21 let v malém fotbalu. No-
minaci si vysloužil skvělými výkony v týmu Botafogo, který le-
tos nakonec vybojoval 3. místo v DRFG lize Malé kopané Velké 
Meziříčí. Přitom je mu teprve osmnáct let. Se staršími ovládl 
mezinárodní turnaj v rakouském Altheimu, se lvíčaty zdolal v 
přípravném utkání Německo 4:0. Jeho vzestupu si všimla také 
komise oceňující nejlepší sportovce Velkého Meziříčí za rok 
2015. Krčál ovládl kategorii jednotlivců do 19 let. 

Sportovec roku D. Krčál si při hymně myslel, že si ho spletli

V sobotu 4. června 2016 se 
uskutečnilo na atletickém 
areálu v Pacově, krajské 
kolo hry Plamen ročníku 
2015–2016. Velkomeziříč-
ským dorostenkám i doros-
tencům se dařilo a postu-
pují na mistrovství ČR.
Okres Žďár nad Sázavou 
zastupovali dorostenci i 
dorostenky z Velkého Mezi-
říčí. Dorostenky předváděly 
velmi dobré výkony, zvítě-
zily v prvních třech disciplí-
nách a už před posledním 
požárním útokem si zajisti-
ly postup na mistrovství ČR 
dorostu. Vedoucímu druž-
stva dorostenek Stanislavu 
Kratochvílovi mladšímu se podařilo pošesté za sebou postoupit na nejvyšší soutěž 
dorostu v ČR.
I dorostenci před poslední disciplínou už věděli, že jedou na MČR, které bude v 
letošním roce 3. až 5. 7. 2016 v Českých Budějovicích. Miroslav Jágrik

Hasiči postoupili na Mistrovství ČR

Proběhla soutěž talentované mládeže 
Taekwon-do ITF. Klání mezi jednotlivý-
mi středisky se konalo 14. a 15. května 
2016. Na 1. setkání talentované mláde-
že v Nymburku dorazilo více než 190 
závodníků z 22 českých taekwondo škol. 
Na skvělém úspěchu se podíleli i taek-
wondisté z Velkého Meziříčí. Tomáš 
Molnár vybojoval zlatou medaili ve 
sportovním boji a stříbrnou medaili v 
technických sestavách. Petra Kašová 
získala bronzovou medaili v technických 
sestavách a Daniela Komárková bron-

zovou medaili z kategorie sportovního 
boje. Tomášovi, Petře a Daniele za skvě-
lé úspěchy gratulujeme.
Více informací o naší škole Ge-Baek Hosin 
Sool najdete na internetových stránkách 
www.tkd.cz .Všichni zájemci o Taekwon-Do 
jsou srdečně zváni na tréninky, které pravi-
delně probíhají ve Velkém Meziříčí každou 
středu od 18:00 do 19:30 na ZŠ Oslavická. 
Pod vedením Tomáše Kuby; V. dan (+420 
603 846 208). Popřípadě nás kontaktujte 
na e-mailové adrese:info@tkd.cz

Taekwondisté přivezli zlato i bronz

Aneta Poklopová, Ge-Baek Hosin Sool


