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Kruhový objezd 
už svítí novotou 
Po dvou měsících skončila 
přestavba křižovatky a s ní 
spojené problémy v dopravě.
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3.
 MíSto

Božena Pikulová 
oslavila stovku 
„Že je mi dnes sto let? Ani 
nevím, já to nepočítám,“ 
přiznala se oslavenkyně.

Město přivítalo 
své nové obyvatele 
Malé občánky, narozené 
na jaře, uvítal na radnici 
starosta Radovan Necid.

Mimořádná péče 
se vyplácí 
Děti z velkomeziříčských 
mateřských škol učí bruslit 
místní hokejisté.  

3 12 14 30

Kapři narostli
Velký netínský rybník vydal pěknou úrodu. Teplý rok 

znamenal, že vánoční kapři jsou pořádní chlapáci.7
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VYCHÁZÍ KAŽDOU STŘEDU

zaregistrujte se na 
www.velkomeziricsko.cz

Slovo radního
Vážení spoluobčané, milí čte-
náři, v rukou právě držíte mě-
síčník Velkomeziříčsko v roz-
šířené podobě. Vydavateli 
Velkomeziříčska, panu řediteli 
Jupiter clubu Dufkovi, se poda-
řilo vyjednat nové smlouvy na 
tisk a reklamní prostor, které 
mu umožnily zdvojnásobit po-
čet stran a zároveň ušetřit de-
sítky tisíc korun. Tomu já říkám 
dobrá práce. Nám všem přeji, 
aby měsíčník Velkomeziříčsko 
byl v nové podobě ještě užiteč-
nější, informativnější a možná i 
zábavnější.

Říjen byl pro politiky ve zna-
mení krajských voleb. U nás ve 
Velkém Meziříčí šlo ve volbách zejména o to, zda se podaří udržet trend z po-
sledních let. Tedy to, zda díky korektní a intenzivní spolupráci s krajem bude 
naše město i nadále z této spolupráce těžit. 

Abyste věděli, o čem konkrétně mluvím. V posledních letech jsme se ve vztahu 
ke kraji chovali vždy jako poctivý a rovnoprávný partner. Dosáhli jsme spoustu 
věcí v sociální sféře, v kultuře, ve sportu a především v dopravě. Velké Meziříčí 
je například prvním městem na Vysočině, kde proběhl pilotní projekt dynamic-
kého vážení kamionů. Spolu s naším zákazem tranzitu nákladní dopravy jsme 
dosáhli tak razantního snížení počtu kamionů ve městě, že v okamžiku, kdy se 
nám sem kamiony na několik dnů kvůli opravám na dálnici a opravě kruháče na 
Třebíčské vrátily, způsobilo to v našem městě naprosté pozdvižení.

Ve volbách šlo tedy o to, zda naše město bude mít i nadále v krajském zastu-
pitelstvu silný hlas. Svým způsobem se to podařilo. Hodně mě mrzí, že pan 
místostarosta Komínek se do zastupitelstva nedostal, za čtyři roky jsme spolu 
dokázali prosadit na kraji spoustu věcí. Jsem ale pevně přesvědčen, že také 
další krajští zastupitelé, pánové senátoři Bradáč a Veleba, našemu městu sku-
tečně pomohou.

Ve Velkém Meziříčí jsem dostal širokou podporu voličů a moc za ni děkuji. Ov-
šem ihned po vyhlášení volebních výsledků se stala jiná věc. Opět proti mě 
proběhla v několika lokálních médiích, vlastněných mými odpůrci, cílená an-
tikampaň. Tentokrát si na paškál vzali moje rodinné vztahy a rodinné finan-
ce. Zašlo to příliš daleko, ze standardní politiky se už stala obyčejná pomluva. 
Budu to tedy řešit cestou nikoliv politickou, ale právní. Až to nějak dopadne, 
dám vám vědět. 

Ovšem pojďme k příjemnějším věcem. Už ve čtvrtek začíná vernisáží v Jupiter 
clubu zhruba měsíční výstava všech návrhů architektonické soutěže na úpravu 
našeho náměstí. Kromě besedy s autorem vítězného návrhu můžete vidět i 
jeho plány a vize a hlavně se můžete seznámit s tím, jak celá plejáda skvělých 
architektů vidí budoucnost centra našeho města. Přijďte se podívat, opravdu 
to stojí za to. Radovan necid, staRosta
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PROČ BYLO NUTNÉ KŘIŽOVATKU PŘESTAVOVAT. Okružní křižovatka sloužila několik let v provizorním režimu. Stavba z umělohmotných dílů byla 
povolená jako dočasná, s tím, že jde o zkoušku. Ukázalo se, jak důležitý je to dopravní uzel a kraj proto přistoupil ke změně tohoto provizoria na 
trvalý kruhový objezd. 

Okružní křižovatka  
na Hornoměstské je hotová

Bez pár hodin dva měsíce trvala přestavba okružní 
křižovatky Hornoměstská-Třebíčská z provizorní 
na trvalou. Zejména zpočátku přinesla stavba do-
pravní problémy a komplikace. 

Největší nápor zažilo město na začátku září. Zavřená byla 
ulice Třebíčská, což znamenalo, že všichni, kdo chtěli jet 
směrem na Třebíč, museli projet celým městem přes No-
vosady a tvořily se dlouhé kolony. 

Situace byla kritická zejména kvůli uzavření dálničních 
sjezdů na D1. To totiž znamenalo, že všechna auta, která 
u Jihlavy sjela z dálnice, se na ni mohla vrátit právě až za 
Velkým Meziříčím. 

Jakmile se v druhé polovině září dálniční exit Velké Meziří-
čí-západ otevřel a stavba křižovatky postoupila do druhé 
etapy, problémy se velmi citelně zmírnily. 

Uzavírka pokračovala tak, že ulice Třebíčská byla otevřena 
a naopak se uzavřela ulice Hornoměstská v těsné blízkos-
ti křižovatky. Radnice operativně povolila osobním autům 
průjezd směrem na Jihlavu po ulici Pod Hradbami (parkovi-
ště pod polyfunkčními domy). 

Na konci října pak byla ještě na čtyři dny uzavřena ulice 
Třebíčská (identická situace jako v první etapě) a o právě 
uplynulém svátečním víkendu pak celá křižovatka kvůli po-
ložení nového asfaltu.  

Přestavba okružní křižovatky na Hornoměstské ulici je 
hotová. Stavební firma dodržela plánované termíny a i když 

samotné dokončení prací už probíhalo pod hrozbou deště, 
nakonec i počasí dovolilo křižovatku přestavět včas. 

FOTO A PODROBNOSTI NA
www.velkomeziricsko.cz

TexT a foTo 
PeTros MarTakidis
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„Stále však platí, že se budeme snažit provoz na Františ-
kově spustit už v polovině listopadu, od 14. či 15.,“ ujistil 
stavbyvedoucí Inženýrských staveb Brno Antonín Dostál. 
Podle něj je prodloužení termínu uzavírky pojistkou pro 
případ, kdy by nastaly neočekávané okolnosti, jako třeba 
změna klimatických podmínek.

Až do konce listopadu je prodloužena uzavírka 
silnice Františkov – Petráveč. Jde o úsek komu-

nikace II/392 od křižovatky u Kauflandu až po 
křižovatku s místní komunikací do Petrávče.

Uzavírka Františkova 
se raději prodlužuje
TexT MarTina sTrnadová foTo PeTros MarTakidis

Položením umělé trávy na povrchy šla na konci října do fi-
nále stavba víceúčelového hřiště za gymnáziem. 
Víceúčelové sportoviště o délce 79 metrů a šířce 53 metrů 
bude hotové v půli listopadu.  Kromě gymnazistů je budou 
využívat i žáci základní školy a veřejnost.

Rekonstrukce ulice Nad Tratí je těsně před dokončením. 
Silnice je hotová a v těchto dnech pracují dělníci na polo-
žení chodníků.
Oprava Ulice Nad Tratí se o několik měsíců protáhla kvůli 
mělce uloženému plynu, který se musel zakopat hlouběji. 

Ulice Nad Tratí je dokončená Hřiště přivítá první cvičence

FOTO A PODROBNOSTI NA
www.velkomeziricsko.cz
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Velkomeziříčští zastupitelé v tomto 
týdnu zamítli podání žádosti o dotaci z 
Integrovaného regionálního operačního 
programu na rozvoj sociálních služeb, s 
jehož podporou zamýšlelo město pře-
stavět bývalý internát na dům sociál-
ních služeb. „I přes zamítavé stanovisko 
zastupitelstva záměr města přestavět 
budovu k využití  zejména pro naše se-
niory z mého pohledu nadále trvá,“ řekl 
k tomu starosta Radovan Necid.

Zastupitelům se finanční náklady na 
přestavbu domu sociálních služeb po 
splnění všech dotačních podmínek 
zdály příliš vysoké. IROP totiž změ-
nil podporované aktivity. Namísto 
původně plánovaného domova se 
zvláštním režimem by město mu-
selo vybudovat domov pro osoby se 
zdravotním postižením, a to celkem 

dvanáct jednolůžkových bytových 
jednotek. Dalšími měly být sociálně 
aktivizační služba pro seniory a osoby 
se zdravotním postižením (5 ambu-
lantních míst) a odlehčovací služba s 
pobytem pro 6 osob. Celkové nákla-
dy přestavby budovy na zařízení výše 
popsaného typu a jeho vybavení byly 
vyčísleny na více než 70 milionů korun, 
přičemž dotace z IROP by byla 54 mi-
lionů korun. 
„Byly by to služby pro obyvatele na-
šeho města? Aby potom město ne-

dotovalo zařízení krajského typu, kde 
budou dva lidé z Velkého Meziříčí a 
zbytek z kraje,“ vznesl dotaz zastupi-
tel Jiří Kaše.
Služby v domově by byly k dispozici 
obyvatelům celého Kraje Vysočina, 
přičemž dnes není jisté, zda kraj by byl 
ochoten se na jejich provozu nějakým 
způsobem podílet. 
S finanční participací Kraje Vysoči-
na by město v pětileté udržitelnosti 
projektu doplatilo na provozních ná-
kladech zařízení 10,7 milionu korun. 
Ovšem bez finančního podílu kraje by 
tato částka byla dvojnásobná.
Zastupitelé, kteří nakonec hlasovali 
proti tomuto plánovanému projektu, 
se vesměs shodli, že zařízení výše 
uvedeného typu by měl postavit a fi-
nancovat spíš kraj, nikoliv město.
„My sami ve Velkém Meziříčí nutně 
potřebujeme další dům s pečovatel-
skou službou, neboť máme šedesát 
až sedmdesát nevyřízených žádostí 
od zdejších obyvatel. Budeme tedy 
hledat nové možnosti a řešení,“ uza-
vřel starosta.

Přestavbu internátu zastupitelé odmítli

Příští filozofický festival bude o reformě

Plánovaná přestavba 
bývalého internátu 
zemědělky na Hor-
noměstské ulici na 
dům sociálních služeb 
s finanční podporou 
z evropských peněz 
padá. Město bude hle-
dat novou možnost.

K prvnímu jednání se členové programového výboru sešli 
10.  října a už stanovili i termín festivalu. Proběhne ve dnech 8.–
14. června 2017. Zvažovali i formální možnosti tématu EFF, ale 
nakonec se rozhodli zůstat u dosavadního modelu vymezeného 
dvojicí komplementárních či polárních pojmů, tedy dualismu. 
Jedenáctý ročník ponese téma Reforma a revoluce. A to vzhle-
dem k významné události, kterou si v roce 2017 připomene 
Velké Meziříčí. Bude to 700 let od prvních zmínek o kostele a 
duchovní správě ve městě, obojí pochází z r. 1317.
Výbor již navrhl i tematické bloky pro jednotlivé dny, které bude 
dále rozpracovávat a konkretizovat.

Tematické bloky jednotlivých 
dnů 11. ročníku EFF:
•  Reformace 
•  Průlomy v poznání 
•  Revoluce v dějinách
•  Panel – VŘSR
•  Revoluce všedního dne –   
 volný čas, rodina, stáří
•  Avantgardy
•  Výchova (nevýchova) –   
 popularizace současných   
 trendů 

MarTina sTrnadová

Milan dufek

8.–14. 6. 2017

NENÍ JISTÉ, ZDA BY SE 
KRAJ BYL OCHOTEN 
PODÍLET NA PROVOZU

Jedenáctý ročník Evrop-
ského festivalu filozofie 
(EFF) ponese podtitul 
Reforma a revoluce. Pro-
gramový výbor již pracu-
je na jeho přípravě.
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Mladí by v Meziříčí chtěli 
cannabis shop a wifi

Co ve Velkém Meziříčí chybí mladým? Své ná-
zory na nedostatky města a požadavky na vy-
lepšení vyjadřovali také žáci devátých tříd zá-

kladních škol. Mladé fórum proběhlo ve čtvrtek 
13. října v koncertním sále Jupiter clubu.

Celkem šedesát sedm deváťá-
ků vybíralo problémy v deseti 
tematických okruzích. Každý 
z nich mohl přidělit dva hlasy. 

Nejvíce jich dostal cannabis shop, tedy 
prodejna zaměřená na produkty z ma-
rihuany. Tu ve Velkém Meziříčí postrá-
dá 68 zúčastněných. Dalších třidvacet 
mladých by chtělo wifi připojení k in-
ternetu po celém městě a sedmnáct 
žáků si myslí, že opravy ve městě by 
měly být rychlejší.

„Cílem této akce bylo rozvíjet a podpo-
rovat schopnosti a možnosti komuni-
kace, diskuze v tematických skupinách 
týkající se zlepšování kvalitního života 
ve městě a uvědomování si významu 
komunitního života ve městě,“ uvedla 
Ilona Závišková za spolupořadatele, 
středisko volného času DÓZA. 
Akci organizovalo opět Zdravé město 
Velké Meziříčí, neboť navazovala na 
Desatero problémů Velkého Meziříčí 
pro veřejnost. 

TexT a foTo MarTina sTrnadová

MLADÉ FÓRUM. Deváťáci z Velkého Meziříčí mají jasno. Konopná prodejna 
a KFC by komfort života ve městě zlepšily. 

CELKOVÉ VÝSLEDKY:
Vzdělávání
Více tělocviku, méně matematiky 2 hlasy
Volný čas a bezpečnost
Wifi po celém městě 23 hlasů
Sport 
Nové hasičské hřiště 3 hlasy
Kultura
3D kino 8 hlasů
Životní prostředí
Více odpadkových košů 1 hlas
Doprava
Renovování silnice u řeky u Kauflandu  
1 hlas
Podnikání – ekonomika
Canabis shop 68 hlasů
Zdravotnictví a sociální služby
Povolení pěstování marihuany pro 
lékařské účely 
Cestovní ruch
KFC 11 hlasů
Úřady a veřejná správa
Rychlejší opravy 17 hlasů
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Vážení občané,
dostává se Vám do rukou anketní lístek, na němž jsou uvedeny 
problémy, které vyplynuly z veřejné diskuse s občany našeho 
města 26. září 2016.
Cílem této diskuse i na ni navazující ankety je dát občanům Vel-
kého Meziříčí prostor, aby se mohli vyjádřit k tomu, co v našem 
městě chybí, co by se mělo změnit, upravit, aby mohli být spo-
kojení s místem, kde žijí a které je jejich domovem.

Instrukce k hlasování:
Můžete udělit až 5 plusových a 2 minusových hlasů. Za každé 
2 plusové hlasy, které udělíte, můžete udělit 1 minusový hlas. 
Vybarvěte celé pole
Hlasovací lístek nepřekládejte. Pokud uděláte nějakou chybu, 
řekněte si o nový hlasovací lístek. 

Návrhy problémů – problémy v seznamu nejsou řazeny dle dů-
ležitosti – tu jim dáte Vy svým hlasem!

Dotazník je uveřejněn také k přímému vyplnění a odeslání na 
webové stránce města Velkého Meziříčí 
https://vote.d21.me/vote/VJgyPI5pRZ., nebo jej lze vyplnit na 
sběrných místech: Informační centruma Městská knihovna. 
Výsledky budou předloženy radě města. 
Děkujeme Vám za zájem o naši společnou budoucnost a za Váš 
čas! Anketa je anonymní a je otevřená pro Vaše náměty do 7. lis-
topadu 2016. 

Úprava prostoru u bývalého areálu Svitu
Dokončení IV. etapy obchvatu města
Vytvoření pobytové sociální služby pro osoby se zdra-
votním postižením
Vyšší podpora soc. terénních služeb pro seniory
Likvidace spalitelných odpadů ve spalovně
Doplnění stanovišť pro nádoby na ostatní složky ko-
munálního odpadu o nádoby na kovy
Pokračování modernizace a rekonstrukce objektů 
vzdělávacích zařízení ve vlastnictví města
Zajištění vzdělávání handicapovaných občanů pro-
střednictvím pracovního uplatnění  
Důstojné využití a rekonstrukce synagogy
Vybudování cyklotras a pěších tras (směr východ – 
západ)
Větší propagace města a zviditelnění turistických cílů
Podpořit drobné podnikání – služby (zřízení nových 
provozoven)      
Zajištění  zastávky rychlíků v Křižanově a zajištění  vět-
šího počtu autobusových spojů do Prahy
Oprava ulice K Novému světu a ulice Jana Zahradníčka
Vybudování nových tenisových kurtů a plaveckého 
bazénu  
Vybudování osvětlení cyklostezek
Místo pro Váš návrh ……………………………………………………
……………......................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

+ -

Desatero problémů Velkého Meziříčí
S VÁMI O VŠEM!



Velký netínský rybník Velkostatku Mária Podstatzky-
-Lichtenstein vydal přes tři sta metráků ryb. Výlov proběhl 
v pátek 28. října.
„Celý rok se nám vydařil. Vše bylo tak, jak má, ryby byly 
zdravé,“ uvedl vedoucí střediska rybářství Velkostatku 
Karel Báňa a dodal: „Lidé se mohou o Vánocích těšit na 
velké kapry. Bylo teplo a oproti jiným letům hodně narost-
li. Taky proto, že jsme hodně ryb odlovili už v létě.“
Z devětatřicetihektarového rybníku, největšího na Velko-
meziříčsku, rybáři vytáhli 250 metráků výběrového kapra 
o váze 3,5 až 4 kg a asi 16 q kapra první třídy, 15–16 q 
amura, přes 10 q lína a zhruba 20 q dravé a bílé ryby.
Cena vánočního kapra by dle Karla Báni měla zůstat srov-
natelná s předchozími roky.

Hlasité burácení motorek, dým a vůně benzinu – tak uza-
vírají sezónu před nadcházejícím zimním obdobím motor-
káři. Ti se letos jako již tradičně sjeli na náměstí, odkud 
se vydali na cestu Křižanovem, Osovou Bítýškou, Rudou 
a Jabloňovem.
„Letos tohle zavírání silnic pořádáme už popáté. Vždycky 
se sejdeme na náměstí. Odtud pak společně vyrazíme na 
závěrečnou vyjížďku sezóny,“ svěřují se členové pořáda-
jícího klubu Mad Jokers Moravia. Tentokrát však museli 
kvůli uzavírkám obvyklou padesátikilometrovou trasu po-
někud zkrátit. 

FOTO A VIDEO NA
www.velkomeziricsko.cz

Motorkáři uzavřeli sezónu
TexT a foTo KaTeřina Karmazínová

Kapři v Netíně řádně narostli
TexT a foTo MarTina sTrnadová

FOTO A PODROBNOSTI NA
www.velkomeziricsko.cz
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NEUMÍM SI 
PŘEDSTAVIT ŽIVOT 
BEZ SVOBODY

Osmnáctiletá Sarah Ouředníčková je studentkou oktávy 
velkomeziříčského gymnázia. Jejím posledním velkým úspěchem 
je druhé místo na mezinárodní olympiádě v německém jazyce 
v Berlíně. Skvělé výsledky Sarah ocenil i Kraj Vysočina Cenou 
hejtmana a Talentem Vysočiny. Mimo studia však svůj volný čas 
naplňuje dalšími aktivitami, které u jejích vrstevníků nejsou až tak 
obvyklé. Zajímá se zejména o lidská práva – na Olympiádě lidských 
práv ČR obsadila druhou příčku – i o politiku. Účastní se rozličných 
veřejných diskusí, třeba na téma migrace a feminismus. Ve škole 
iniciovala sepsání dopisů za propuštění vězněných studentů v 
Barmě. O svých postřezích z akcí pravidelně informuje i čtenáře 
Velkomeziříčska ve sloupku Studentské Meziříčí.
Sarah je Čechošvýcarka a sama o sobě říká, že je hrdou Češkou 
i hrdou Švýcarkou. „Mám dva domovy, Švýcarsko a Českou 
republiku, ale vlast mám jenom jednu, a to je Česká republika,“ 
vysvětluje.

TexT a foTo MarTina sTrnadová
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Sarah, z vašich aktivit je zřejmé, že 
se hodně angažujete pro občanskou 
společnost. Je to pro vás hodně důle-
žité?
Vnímám to jako svoji milou povinnost. 
Baví mě to a zajímá. Myslím si, že když 
někde žiji, pro společnost bych se měla 
snažit v rámci svých možností anga-
žovat. Každý bychom se měli snažit 
něco měnit k lepšímu.
Máte ve svém věku dost možností 
něco dělat?
Mám pocit, že ano, ale podpory by 
mohlo být více. Například dle mých 
zkušeností z  Evropského literárního 
setkání mládeže, nebo z olympiády 
v Německu vidím, že tam je podpora 
větší. I mládež je aktivnější. Asi je to 
dáno i naším historickým vývojem. I 
když mám pocit, že tady se to zlepšuje. 
Alespoň někteří politici se ozývají, že je 
třeba více poslouchat názory mladých. 
Otázkou je, nakolik to myslí vážně.
Dostává se vám podpory ve škole?
Určitě tam podporu cítím, ne u všech, 
ale vesměs ano. Někteří profesoři jsou 
úžasní. Třeba bez nich bych se vůbec 
nedozvěděla o Olympiádě lidských 
práv.
Domníváte se, že i taková malá škola 
v malém městě dokáže člověka do ži-
vota dobře připravit?
Rozhodně ano. Jsem hrdá na to, že 
jsem studentkou velkomeziříčského 
gymnázia. Úroveň profesorů i výuky je 
dle mého názoru skvělá.
Jaké postřehy jste si přivezla z mezi-
národní německé olympiády v Berlí-
ně? Druhé místo je velký úspěch.
Mám z toho velmi pozitivní pocit. Bylo 
tam 125 mladých lidí ze 64 zemí světa 
(nejen z Evropy, ale i Afriky, Asie, Ka-
nady, USA), naprosto rozdílných kultur. 
Panovala tam úžasná a přátelská ná-
lada. Všichni si pomáhali. Trávili jsme 
spolu volný čas. Shodli jsme se na tom, 
že kdyby tak fungovala i naše globa-
lizovaná budoucnost – sejdou se lidé, 
rozumějí si a hledají to společné, co je 
spojuje – bylo by to krásné.
Pro Studentské Meziříčí přinášíte 
zprávy z různých veřejných diskusí – 
třeba na téma migrace feministickou 
perspektivou. Jste sama feministka?
Jsem feministka. Mnozí to slovo chá-
pou v poněkud posunuté formě, jako 
skupinu ječících žen, které nesnášejí 
všechny muže. Ale u mě to tak není. 
Jde mi o zrovnoprávnění. Chci, aby-

chom všichni měli rovné šance. Přitom 
nesouhlasím třeba s kvótami. Podle 
mě by změna měla nastávat přirozeně, 
nikoli uměle.
A co to další zmíněné téma migrace – 
váš názor?
Je to velmi složitý problém. Určitě vní-
mám rizika, která jsou s migrací spoje-
ná. Zároveň si myslím, že pomoc člo-
věku, který se ocitl v nouzi, je součástí 
naší kultury. Vyplývá to i z naší histo-
rické zkušenosti, i my jsme migrovali.
Zúčastnila jsem se zajímavé, věcné de-
baty na právnické fakultě Masarykovy 
univerzity o migrantech a uprchlictví. 
Tam zaznělo, že u nás panuje hysteric-
ká nálada, která nedává smysl. Neboť 
počty migrantů jsou tady minimální. 
Jenom se stává živnou půdou pro po-
litiky a mnohá média se na ní přiživují.
Jste nyní v maturitním ročníku. Kam 
s těmito zájmy profesně směřujete? 
Přibližně od svých deseti let vím, že 
chci studovat právo. A asi v patnácti 
jsem se rozhodla, že se chci stát stát-
ní zástupkyní. S touto profesí se sna-
žím postupně seznamovat a vidím v 
ní opravdový smysl. Můj vzor v tomto 
oboru je Lenka Bradáčová. 
A nemáte o té profesi trochu idealis-
tickou představu?
Možná ano, ale myslím si, že nejsem 
úplně naivní. Nepředstavuji si, že spa-
sím celý svět. Ale chtěla bych do toho 
jít s ideály, i to je potřebné. Líbí se mi 
citát Jana Palacha: „Člověk by měl bo-
jovat proti tomu zlu, na které právě 
stačí.“ To je přesně ono: nepřeceňovat 
se, ale ani se nepodceňovat.
Takže vaším cílem je práce státní zá-
stupkyně...
Ano, a později politika. Jsme mladá de-
mokracie a je potřeba na ní neustále 
pracovat.
Máte ve svých aktivitách podporu u 
rodičů?
Oba byli zejména zamlada velmi poli-
ticky aktivní. A zajímají se o dění stále. 
Určitě mám jejich plnou podporu. Ale 
přitom mě nikdy do ničeho netlačili.
Když mluvíme o rodičích, vaše ma-
minka je Švýcarka, tatínek Čech. 
Máte tedy napůl švýcarskou krev. Tu 
zemi asi znáte lépe, než mnozí z nás. 
Co se vám na Švýcarsku nejvíc líbí?
Přímá demokracie, která tam funguje 
dle mého názoru na poměrně dobré 
úrovni. Ale je to tím, že společnost k ní 
byla dlouhodobě vychovávána.

Jsem feministka. 
Mnozí to slovo 
chápou v poněkud 
posunuté formě, 
jako skupinu ječících 
žen, které nesnášejí 
všechny muže. Ale u 
mě to tak není. Jde 
mi o zrovnoprávnění. 
Chci, abychom 
všichni měli rovné 
šance. Přitom 
nesouhlasím třeba 
s kvótami. Podle 
mě by změna měla 
nastávat přirozeně, 
nikoli uměle.

"
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Také mám pocit, že tam pořád trochu 
víc než u nás platí čestné slovo. Na Zá-
padě obecně.
Chtěla byste, aby přímá demokracie 
byla jednou i tady?
Bylo by to skvělé, ale ještě ne teď. My 
na to ještě, myslím, nejsme připraveni. 
Máme za sebou jinou historickou zku-
šenost.
U nás už taky občané volili prezidenta 
přímou volbou. A my jsme vás foto-
aparátem zachytili při protestu proti 
němu při jeho návštěvě ve Velkém 
Meziříčí…
Já samozřejmě respektuji výsledek 
přímé volby, neříkám, že „nemám pre-
zidenta“, ani ho neurážím. Vážím si ho 
v tom smyslu, že vykonává funkci pre-
zidenta. Vážím si každého člověka, ale 
je pro mě rozdíl mezi Miladou Horáko-
vou a Milošem Zemanem. V tom, jak se 
chová, jak mluví, jak jedná. Právě tohle 
mi na panu prezidentovi vadí. Jeho 
funkce je zejména reprezentativní a v 
tom podle mě selhává. Nechtěla bych, 
aby si ho moje malá sestřička vzala za 
vzor. Nelíbí se mi jeho urážky, arogan-
ce a to, že nás táhne na východ, kam 
politicky nepatříme. Nesouhlasím s 
tím a slušně proti tomu protestuji.
Co naopak oceňujete na Češích, v čem 
máme nad Švýcary trochu navrch?
Určitě tu naši vynalézavost. A další 
věcí, kterou vnímám jako velmi pozi-
tivní a málo vídanou u jiných národů, je, 
že si umíme dělat legraci sami ze sebe. 

A to výborným způsobem. Švýcaři 
jsou v tomhle mnohem vážnější. Téhle 
vlastnosti si u Čechů hodně vážím.
Všimla jsem si, že se nestydíte pou-
žívat slovo hrdá. Není to u nás až tak 
zvykem…
Myslím si, že Češi obecně nejsou moc 
hrdý národ. Ale já se domnívám, že 
máme být na co hrdí. I v historii jsme 
dokázali, že jsme schopný národ. Že 
umíme bojovat za svoje ideály, za svoji 
státnost, za svoji samostatnost. Ne-
vím, proč na to Češi nejsou hrdí. Záro-
veň mi spousta lidí říká, ať si odjedu do 
toho svého Švýcarska, protože často 
kritizuji Čechy, Českou republiku, čes-
kou politiku… Ale já právě proto kriti-
zuji, že mi na tom záleží. Chci to změ-
nit, uvědomovat si, kde je problém, a 
přispět k jeho řešení. Proto zdůrazňuji i 
to, že jsem hrdá Češka.
V našem rozhovoru už padla různá 
jména. Máte nějaký životní vzor?
Nejblíže je mi Milada Horáková, zvlášť 
ta její železná vůle a to, jak byla schop-
ná o ideálech nejen hovořit, ale také 
pro ně žít a obětovat se. Její odvaha 
mě velmi fascinuje. Nedokázali ji zlo-
mit ani nacisté, ani komunisté.
A přitom dnes některý komunista 
řekne, že Milada Horáková se dopou-
štěla zločinů, neboť vykonávala pro-
tistátní činnost…
Ano. A navíc jsou komunisti u nás stá-
le voleni. Věřím, že se asi někteří lidé 
v minulém režimu měli lépe. Ale jako 

liberálně smýšlející člověk to nejsem 
schopná pochopit. Akademická svobo-
da, svoboda názoru, svoboda slova – 
neumím si představit bez toho žít.
Nemusím se vůbec ptát, zda jste teď 
byla volit?
Samozřejmě byla. Dokonce jsem i ně-
koho, kdo jít nechtěl, přesvědčila, aby 
šel. Se spolužačkami jsme poctivě pro-
cházely i programy stran.
Volila jste poprvé?
Tady ano. A předtím už jsem jednou 
volila ve švýcarském referendu.
Vaše zájmy se týkají samých závaž-
ných věcí. Máte i nějaký opravdu od-
dechový?
Určitě motocykl, který mi dává svobo-
du a odreagování. Je to opravdu vášeň, 
kterou jsem v sobě objevila teprve ne-
dávno.
Nebudete v tom po tatínkovi, který 
jezdí rallye?
To asi ano, a taky v tom mám jeho pod-
poru. Jezdím ale i na koni. Snažím se 
denně běhat se psem, i když tak často 
mi to nevychází. Ráda chodím do kina.
Oslovil vás teď nějaký film či jiný kul-
turní zážitek?
Líbila se mi Dívka ve vlaku, i když na, 
řekněme, akčnější filmy běžně necho-
dím. A pak divadlo v Londýně. Vidě-
la jsem velmi zajímavý kus A Girl Is a 
Half-formed Thing od mladé spisova-
telky z Irska. Byla to one woman show, 
velice surová a syrová, úžasný zážitek. 
Katarze.

SAMOZŘEJMĚ RESPEKTUJI VÝSLEDEK PŘÍMÉ VOLBY, neříkám, že „nemám prezidenta“, ani ho neurážím. Vážím si ho v tom smyslu, 
že vykonává funkci prezidenta. Vážím si každého člověka, ale je pro mě rozdíl mezi Miladou Horákovou a Milošem Zemanem.
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„Mně že je dnes sto let? To ani nevím, 
já to nepočítám,“ přivítala Božena Pi-
kulová návštěvu a dodala: „Děkuji za 
krásnou kytku. A hodně zdraví i vám.“

Paní Božena Pikulová pochází z Velké-
ho Meziříčí. Dřív žila v domku u řeky v 
místě, kde je dnes Domus. Pak nějaký 
čas pobývala na Slovácku a do našeho 
města se vrátila v polovině osmde-
sátých let minulého století. Pracova-
la jako prodavačka obuvi. Má jednu 
dceru, která s ní dnes bydlí a pečuje o 
ni. „Maminka měla asi před osmi lety 
úraz a od té doby, bohužel, necho-
dí. Starám se o ni celodenně. Však si 
to zaslouží. Pro druhé by se rozdala. 
Nikam bych maminku nedala. Dokud 
budu moci, postarám se,“ říká s jisto-
tou dcera Jana.

Sto let oslavila v sobotu 22. říj-
na 2016 Božena Pikulová z Vel-
kého Meziříčí. K mimořádnému 
výročí jí za celé město poblaho-

přál hodně zdraví a osobní po-
hody starosta Radovan Necid.

Stoletá Božena Pikulová 
už roky nepočítáTexT a foTo 

MarTina sTrnadová
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„Co když se město rozhodne katov-
nu zbourat? Co když třeba začne vý-
stavba okružní křižovatky do areálu 
bývalého Svitu, která je v městských 
plánech? Pak bychom se museli zase 
stěhovat,“ říká hejtman společnosti 
TAS Radek Kamenský. Šermíři mají 
katovnu ve výpůjčce již víc než rok. Za 
tu dobu zde udělali kus práce a lidé se 
o tom mohli už několikrát přesvědčit 
na dni otevřených dveří či třeba noč-
ních prohlídkách.
„Osmého ledna jsme měli první ve-
řejnou akci. Doufáme, že se stane 
tradicí. Takže opět začátkem ledna 
2017 k nám hodláme pozvat veřej-
nost na druhý den otevřených dve-
ří. Dále chceme uspořádat ukončení 
sezony malých šermířů pro rodiče a 
známé. Plánujeme i takové akce, jako 
třeba opékání špekáčků na katovně, 
nebo velké prádlo, zabijačka, venkovní 
koncert... Lidé se k nám mohou přijít 
podívat ale i mimo těchto akcí, v době 
tréninku ve čtvrtek a v neděli, nebo i 
jindy. Rádi katovnu zájemcům ukáže-
me, neboť jsme zde nechali spoustu 
práce a také peněz,“ říká Radek Ka-
menský. Jen za loňský rok šermíři z 
vlastních zdrojů za úpravy katovny 

utratili kolem 40 tisíc korun. Letos už 
jsou na 15–20 tisících. „I proto máme 
strach, abychom o katovnu nepřišli,“ 
dodává Kamenský.
Šermíři kompletně opravili v budo-
vě vodu, elektřinu, podlahy v obytné 
části, sociální zařízení, uklidili a vyvezli 
čtyři kontejnery nepořádku. Vyklidili 
sklep, dotáhli do něj elektřinu. Venku 
dělali terénní úpravy. 
Jelikož je zahrada kolem objektu v kop-
ci, postavili kamenné zídky, vytvořili 
plac pro šermířské vystoupení s šibe-
nicí, kolem a kůlem na upalování. Pro-
stor vzadu za domem vyčistili, zbourali 
kůlničky a kotce, na původním tarasu 
za budovou udělali betonový věnec 
a postavili nový přístřešek, pod nímž 
bude kovárna, kůlnička na dřevo a lavi-
ce k posezení venku.
Rádi by také uvedli do stavu někdy z 
počátku 20. století zeď kolem objektu 
a vybudovali nový vchod. To znamená 
zeď zvýšit o metr až metr dvacet a do 
ní vsadit velkou bránu pro vjezd vozu 
s malou vstupní brankou. Po opravách 
volají i omítky budov. „Plánů máme 
spoustu. Jen tak mít jistotu, že zde bu-
deme moci zůstat třeba patnáct let,“ 
uzavírá Kamenský.

Členové společnosti historického šermu TAS 
plánují opravy a vylepšení katovny i přilehlého 
pozemku. Zvou k návštěvám veřejnost, chtějí, 

aby katovna žila. Nemají však jistotu, jak dlou-
ho budou moci objekt užívat. Mají jej totiž od 

města ve výpůjčce.

Šermíři zvelebují katovnu

TexT a foTo 
MarTina sTrnadová

Letošní, už 5. ročník soutěže Roz-
kvetlé město zná vítěze. 
Soutěž probíhala od 1. června do 
posledního září a  rozdělena byla 
do tří kategorií. Protože nejvíce bylo 
soutěžících v kategorii „květinová 
výzdoba předzahrádek, které jsou 
viditelné přímo z ulice“, byly snímky 
spojeny do jedné kategorie.

Odborná komise vybrala následující 
pořadí:
1. Marie Doležalová, Mostiště (sní-
mek číslo 3 na webu města)
2. Jiřina Fialová, Velké Meziříčí (sní-
mek číslo 5)
3. Hana Tomanová, Kúsky (snímek 
číslo 24)

V hlasování veřejnosti, které na 
webu města probíhalo do 17. října, 
zvítězila Anežka Kadlecová z Velké-
ho Meziříčí (snímek číslo 28) – 48 
hlasů, druhá byla Vlasta Krejčová z 
Mostišť (snímek číslo 7) – 47 hlasů a 
třetí Jiřina Fialová z Velkého Meziříčí 
(snímek číslo 5) – 26 hlasů.
Ceny pro vítěze poskytli sponzo-
ři Zahradnictví Rozmarínek Vídeň, 
Město Velké Meziříčí a Zdravý Kraj 
Vysočina, kterým děkujeme. 

Rozkvetlé město 
odměnilo vítěze
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Starosta města Radovan Necid 
přivítal nově narozené občán-
ky, předal rodičům finanční dar 
od města ve výši 1.500 Kč pro 

každé dítě, dárkový set deky s plyšo-
vou hračkou a maminky potěšila ky-
tička. Děti z MŠ Sportovní zpříjemnily 

toto slavnostní dopoledne pásmem 
písniček a básniček o miminkách. 
Rodiče všech dětí udělili souhlas se 
zveřejněním jmen jejich dětí a fotogra-
fií z tohoto vítání. Další vítání občánků 
narozených v červnu, červenci a v srp-
nu proběhne 26. listopadu 2016.

V sobotu 22. října proběhlo v obřadní síni radni-
ce vítání nově narozených občánků města Velké 

Meziříčí a jeho místních částí. Byly pozvány děti, 
které se narodily v březnu, dubnu a květnu.

NOVÍ OBČÁNCI VELKÉHO MEZIŘÍČÍ: 

Jakub Barák, Bella Mia Cejnková, 
Patrik Čech, Josef Čermák, 
Valerie Hajná, Josef Homola, 
Jan Kieč, Nina Kojdiaková, 
Patrik Kolouch, Lukáš Komínek, 
Kristýna Lavičková, 
Dominik Maděřič, 
Daniela Michalová, Nikol Novotná, 
Tomáš Petrlík, Sofie Plachá, 
František Plodík, Jan Požár, 
Ondřej Skryja, Filip Smolen, 
Natálie Svobodová, Jan Sysel, 
Amálie Trojanová, 
Margita Vondráčková, 
Ellen Valíková, Jan Paul

Město přivítalo své nové 
občánky narozené na jaře

TexT měsTsKý úřad velKé meziříčí foTo JiTKa Bradáčová
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V KONGRESOVÉM CENTRU PRAHA
VÝPRAVNÝ MUZIKÁL PRO VELKÉ I MALÉ

Hrají: J. Langmajer, Ch. Poullain, V. Kratina, D. Gránský, P. Vraspírová, 
R. Genzer, M. Suchánek, A. Gondíková, J. Korn, R. Vojtek, D. Batulková,  

 V. Kopta, J. Dulava, H. Holišová, I. Korolová a další...

S  HIT Y J A ROSL AVA U H LÍ Ř E  A  Z D E Ň K A S V Ě R Á K A

W W W . A T Z I J I D U C H O V E M U Z I K A L . C Z

Hlavní  
partneři

Generální
partner

Generální
mediální
partner

rastr RGB

Corel

rastr CMYK

VARIANTA   C M Y K
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PREMIÉRA
 ŘÍJEN 2016

Vstupenky v pokladně divadla, 
Křižíkova 10, Praha 8, tel.: 221 868 666, 
obchodním odd. tel.: 221 868 777, 888, 999, 
e-mail: objednavky@hdk.cz a v síti TicketArt 
vč. všech poboček CK Čedok.  

www.hdk.cz

Nase Praha_92x63_AF.indd   1 11.04.16   15:02

GABRIEL 
BARRE

REŽIE

NORMAN
ALLEN
LIBRETO

JACK
MURPHY

TEXTY

FRANK
WILDHORN

HUDBA

me
Hlavní mediální partner

Vstupenky v pokladně divadla, Křižíkova 10, Praha 8
tel.: 221 868 666, obchodním odd. tel.: 221 868 777, 888, 999
e-mail: objednavky@hdk.cz a v síti TicketArt vč. všech poboček 
CK Čedok.  www.hdk.cz

Tucnak-Nase_Praha8_188x130_Carmen.indd   1 17.12.15   17:19

Acti Bois CZ s.r.o

PŘIJME

Dobrá Voda, 594 51  Křižanov

        Dělníka nebo dělnici do dřevovýroby.

- životopisy zasílejte na info@actibois.cz,
dotazy tel: 604 737 506

Chcete odměnu 
ve výši 10.000,- Kč?!

Víte o někom, kdo prodává
 nemovitost nebo prodáváte sami? 

Při zrealizování prodeje nemovitosti 
vyplatíme 10.000,- Kč.

 Více informací na čísle  
608 271 522. Žáková S.

Půjčka před 
výplatou

do 5.000,- Kč. 
Tel. 731 457 371. 

podmínky inzerce na www.velkomeziricsko.cz

Potřebujete poradit nebo pomoci 
s prodejem nemovitosti? 

Vyřídíme pro Vás vše zdarma! 
Energetický štítek, odhad, návrh na 

vklad, veškeré smlouvy. 
Možná i záloha na prodej do výše 
100.000,-Kč .Vyřešíme i exekuce. 

Pro více informací volejte 
608 271 522. Žáková S.

FLAUŠOVÉ KABÁTY 

A ZIMNÍ BUNDY

Námestí 84/8 
(stará pošta)

FIRMA ROSE-M
nabízí

ˇ

Inzerci objednávejte na telefonním čísle

724 274 181
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PŘIJEDEME – ZAMĚŘÍME

POLOŽÍME
Komenského 16, VM

tel: 608 96 95 90

www.podlahy-vysocina.cz

Podlahy
nejlevnejší od nás

Bello

Utichlo srdce, uběhl čas,
vzpomínku v srdci má každý z nás.

Dne 28. 11. 2016 tomu bude pět let, kdy nás navždy 
opustila maminka a babička, paní
Miladka Charvátová z Velkého Meziříčí.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Manžel Karel Charvát, děti Jožin, Miluška a Lenka 
s rodinami a rodina Kolihova

Společenská kronika Odešli 
z našich řad

PRODÁM
• Elegantní 
kovové se-
dačky ze-
lené barvy, 
možnost potáhnout, 4 kusy, 1 konfe-
renční stolek. Cena 10.000 Kč. Tel.: 739 
997 349, 608 834 060.
• Konzumní brambory na uskladnění, 
cena 5 Kč/kg. Tel.: 732 700 114.
KOUPÍM
• Pro chlapce (6 roků) vybavení na 
bruslení – boty, helmu, rukavice, ho-
kejku i kolečkové brusle (boty č. 33–
35). Tel. večer: 739 149 221.
NEMOVITOSTI
• Prodáváme dům s pozemkem 2743 
m2 v Křižanově, 1.570 tis. Kč; dům v 
Radostíně nad Osl., 800 tis. Kč; dům v 
Radešíně u Bobrové, 1,2 mil. Kč; dům 
v Ronově u Ořechova, 750 tis. Kč; sta-
vební pozemky v Chlumku u Měřína a 
v Krásněvsi; pronajímáme skladové a 
obchodní prostory ve Vel. Meziříčí. Re-

ality Vysočina, Náměstí 4, Vel. Meziří-
čí, tel.: 777 636 157.
• Prodám rodinný dům ve Vídni u VM. 
Součástí je stodola, dvorek a zahrada. 
Tel. 605 054 470.
• Prodám stavební pozemek ve VM cca 
1500 m2 cena 800 Kč/m2, kompletní 
sítě, klidná část. Tel. 731 457 371.
• Prodáme byty 2+1 a  2+kk se zahra-
dou ve VM. Tel. 731 457 371.
• Prodáme nové byty 1+1, 2+1 (s po-
zemkem a garáží) ve VM. Tel. 605 054 
470
• Prodáme větší rodinný dům se za-
hradou ve VM. Tel. 608 271 522.
• Prodám řadový rodinný dům 5+1 
(novostavba) 2 km od Velkého Meziří-
čí. Více informací po tel. 608 271 522.
• Poptáváme pro své klienty ke koupi 
byty, rodinné domy, chaty, chalupy a 
zahrady ve Velkém Meziříčí a okolí. Re-
ality Vysočina, Náměstí 4, Velké Mezi-
říčí, tel.: 777 636 157.
• Hledám udržovaný rodinný dům ke 
koupi. Tel.: 739 826 409.
• Koupím byt nebo menší rodinný dům  
(nejlépe obyvatelný) ve Velkém Mezi-

říčí a okolí. Hotově. Tel. 608 271 522.
• Hledám pěkný byt  v blízkosti centra. 
Tel.: 607 127 906 
• Koupíme zahradu nebo pozemek ve 
Velkém Meziříčí.  Hotově. 608 271 522.
• Pronajmu dlouhodobě RD v klidné 
části Velkého Meziříčí. V blízkosti škol-
ka, sportovní areál. Tel.: 605 186 457.
• Hledám pronájem pěkného bytu ve 
Velkém Meziříčí, garsonka, 1+1, 2+kk, 
s kaucí počítáno. Pronájem od ledna 
2017. Tel.: 739 845 049.
RŮZNÉ
• Pane Stanislave, ozvěte se mi, ztra-
tila jsem vaše telefonní číslo. Dále hle-
dám topenáře nebo někoho, kdo by 
vyměnil ventily u ústředního topení. 
Tel.: 724 851 044

Ko
up

ím dům, 
chalupu
do 20 km od VM

tel.: 569 422 135 
platba hotově

Soukromá inzerce

do truhlářské výrobydo truhlářské výrobydo truhlářské výrobydo truhlářské výrobydo truhlářské výrobydo truhlářské výrobydo truhlářské výrobydo truhlářské výrobydo truhlářské výrobydo truhlářské výrobydo truhlářské výrobydo truhlářské výrobydo truhlářské výrobydo truhlářské výrobydo truhlářské výrobydo truhlářské výrobydo truhlářské výrobydo truhlářské výrobydo truhlářské výrobydo truhlářské výrobydo truhlářské výrobydo truhlářské výrobydo truhlářské výrobydo truhlářské výrobydo truhlářské výrobydo truhlářské výrobydo truhlářské výrobydo truhlářské výrobydo truhlářské výrobydo truhlářské výrobydo truhlářské výrobydo truhlářské výrobydo truhlářské výrobydo truhlářské výrobydo truhlářské výrobydo truhlářské výrobydo truhlářské výrobydo truhlářské výrobydo truhlářské výrobydo truhlářské výrobydo truhlářské výrobydo truhlářské výrobydo truhlářské výrobydo truhlářské výrobydo truhlářské výrobydo truhlářské výrobydo truhlářské výrobydo truhlářské výrobydo truhlářské výrobydo truhlářské výrobydo truhlářské výrobydo truhlářské výrobydo truhlářské výrobydo truhlářské výrobydo truhlářské výrobydo truhlářské výrobydo truhlářské výrobydo truhlářské výrobydo truhlářské výrobydo truhlářské výrobydo truhlářské výrobydo truhlářské výrobydo truhlářské výrobydo truhlářské výrobydo truhlářské výrobydo truhlářské výrobydo truhlářské výrobydo truhlářské výrobydo truhlářské výrobydo truhlářské výrobydo truhlářské výrobydo truhlářské výrobydo truhlářské výrobydo truhlářské výrobydo truhlářské výrobydo truhlářské výrobydo truhlářské výrobydo truhlářské výrobydo truhlářské výrobydo truhlářské výrobydo truhlářské výrobydo truhlářské výrobydo truhlářské výrobydo truhlářské výrobydo truhlářské výrobydo truhlářské výrobydo truhlářské výrobydo truhlářské výrobydo truhlářské výrobydo truhlářské výroby

ZRUCNÉHO 
ZAMESTNANCE

Pavel Fischer - Truhlářství 2000Pavel Fischer - Truhlářství 2000

info@fischervm.czinfo@fischervm.cz

‹
‹

Přijímáme objednávky na

SVATOMARTINSKÉ 
HUSY 

A PŘEDVÁNOČNÍ 
KRŮTY

Eva Kořínková
Jívoví
724 710 268
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Blanka Němcová, Dolní Heřmanice, 
30. 10. 2016, 52 let

Vaše společenská oznámení 
objednávejte v redakci 

Velkomeziříčska, Náměstí 17,
 Velké Meziříčí 

(budova Jupiter clubu) 
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Hledáme spolupracovníka
na pozici:

Technik pro obrábění 
a Tvorbu Technologií 

na cnc sTrojích

e-mail: zamestnani@wnt.com
www.wnt.cz/kariera

KONTAKT NA INZERCI
Vážení klienti,

UZÁVĚRKA INZERCE 
DO PROSINCOVÉHO  

VYDÁNÍ VELKOMEZIŘÍČSKA
JE JIŽ 28. 11. 2016.

Máte-li zájem o umístění 
inzerce, prosím volejte nebo 

pište na uvedený kontakt.
Inzertní manažerka:

Iveta Šavelová
mobil: +420 724 274 181
e-mail: 
iveta.savelova@ceskydomov.cz

Hledáte gynekologa?
Nová

GYNEKOLOGICKO PORODNICKÁ
ambulance

ve Velkém Meziříčí
v prostorách bývalé „Polikliniky Kablo“ 

za Kauflandem
možnost volby lékařky či lékaře

vítáme klientky všech zdravotních pojišťoven
provádíme ultrazvukovou diagnostiku

urogynekologická poradna (při problémech 
s udržením moči a souvisejících obtížích) včetně 

navazující operační léčby atestovaným urogynekologem
pro naše i u nás neregistrované pacientky

jsme nositeli mezinárodního certifikátu kvality ISO 9001:2008

Hledáte gynekologa?
Kontakt: 776 682 971 www.sottner.cz
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Novou farářkou Česko-
bratrské církve evan-

gelické (ČCE) ve Velkém 
Meziříčí je Markéta 

Slámová. Její slavnost-
ní instalace (uvedení 

do úřadu) proběhla 
v neděli 2. října v Hu-

sově domě.

Při slavnostní instalaci v Husově domě ji přišlo přivítat a pozdravit mnoho 
členů a přátel sboru. „Od roku 1929, kdy byl sbor ČCE ve Velkém Meziříčí 
založen, je to po šesti mužích první žena, která se tohoto poslání ujala,“ 
uvedla Dana Konvalinková, kurátorka sboru ČCE.

S přáním, aby se Markétě Slámové ve Velkém Meziříčí líbilo a hlásání Božího 
slova jí přinášelo radost, přišel do Husova domu také například římskokatolický 
děkan R. D. Pavel Šenkyřík. Novou farářku přivítal i starosta města Radovan 
Necid. „Markétě Slámové přeji úspěch v náročné práci a těším se na spolupráci s 
ní. Máme na co navazovat. Evangelická církev má v našem městě stálé kořeny,“ 
řekl Radovan Necid.

TexT MarTina sTrnadová

foTo liBor smeJKal

Evangelickou farářkou ve 
Velkém Meziříčí je poprvé 

žena

FOTOGALERIE NA
www.velkomeziricsko.cz
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Narodila jsem se v Praze a dětství prožila na ve velmi svérázné zemité praž-
ské čtvrti Žižkov. Doma nás bylo pět – kromě rodičů a mladšího bratra jsem 
vyrůstala i s tetou, která má těžší formu dětské mozkové obrny. Myslím, že její 
přítomnost mě hodně formovala směrem k sociální práci a nutila mě vyrovná-
vat se s otázkou utrpení. Po absolvování Obchodní akademie jsem rok „učila“ 
na romské základní škole na Havlíčkově náměstí a poté studovala Evangelickou 
teologickou fakultu UK. Nejvíc mě zaujaly biblické vědy a systematická i prak-
tická teologie. 

Po vystudování jsem nastoupila na roční praxi na sboru do Náchoda-Šonova, 
kde jsem čerpala zkušenosti od výborného mentora, evangelického faráře Milo-
slava Vašiny, který mj. působil jako vězeňský kaplan ve věznici v Hradci Králové. 
Praxe v náchodském evangelickém sboru zahrnovala třeba i spirituální péči o 
studenty Evangelické akademie nebo přípravu bohoslužeb pro klienty střediska 
Diakonie Betanie a těšila mě její pestrost. Během studií jsem jezdívala o prázd-
ninách na Ukrajinu do vesnic, které založili a kde dodnes žijí čeští evangelíci. 

Do Velkého Meziříčí nyní přicházíme s manželem a třemi dětmi z evangelického 
sboru v Novém Městě na Moravě, kde jsem pracovala po boku kolegů Zdeňka 
Šorma a Vojtěcha Hroudy (t. č. nemocniční kaplan v nemocnici v NMnM), kte-
rých si obou velmi vážím pro jejich lidskost a poctivost. S přestávkami, kdy jsem 
si užívala mateřskou dovolenou, jsem působila v novoměstském sboru 11 let. 
Bydleli jsme v Bystřici nad Pernštejnem, kde má sbor kazatelskou stanici. Loni 
jsem dokončila díky podpoře celé naší rodiny speciální kurz nemocničního kap-
lanství. Mám ráda hudbu, procházky i romány. 

Markéta 
Slámová: 
Do Velkého 
Meziříčí jsme 
se s manželem 
a dětmi těšili 
a moc bych si 
přála, abychom 
byli sboru i 
městu přínosem.

"
Markéta Slámová se představuje

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGE-
LICKÁ je křesťanská církev působící 
na území České republiky. Při sčítání 
lidu v roce 2001 se k ní hlásilo 117 212 
obyvatel ČR, podle sčítání lidu z roku 
2011 se k ní hlásí 51 936 obyvatel, což 
z ní činí největší protestantskou církev 
v zemi. 

Církev navazuje na tradice církve evan-
gelické augsburského (luterského) i 
helvetského (reformovaného) vyzná-
ní. Augsburské i helvetské církve byly 
v českých zemích jediné dvě protes-
tantské církve povolené Tolerančním 
patentem roku 1781. Požadavky unie 
evangelických sborů obou vyznání se 
silně ozvaly již v roce 1848, ke slou-
čení českých sborů však došlo až po 
vyhlášení Československé republiky, a 
to svobodným rozhodnutím zástupců 
všech českých sborů na generálním 

sněmu v prosinci 1918. Nově vznik-
lá unie kromě svých augsburských a 
helvetských tradic sama sebe chápala 
i jako pokračovatelku tradice české re-
formace, husitského hnutí, církve pod-
obojí i Jednoty bratrské. 

Svým dnešním názvem Českobratrská 
církev evangelická programově nazna-
čuje svou návaznost na první (domácí) 
i druhou (světovou) reformaci, tak i to, 
že za své pravidlo víry a života uznává 
evangelium Ježíše Krista, dosvědčova-
né v Písmu Starého i Nového zákona.

od do kazatel
22. 10. 1929 31. 8. 1943 f Josef Závodský
1. 8. 1948 15. 9. 1971 f Jaroslav Pleva
15. 9. 1971 31. 8. 1987 f Jiří Ruml
1. 9. 1987 31. 7. 1999 f Joel Ruml
r. 2000 30. 6. 2016 f Pavel Janošík

FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ 
CÍRKVE EVANGELICKÉ VE VELKÉM 
MEZIŘÍČÍ byl založen roku 1929 (od 
r. 1919 byl kazatelskou stanicí, nebo 
filiálkou jiného sboru). V současnosti 
má 201 členů. Před Markétou Slámo-
vou zde působilo pět kazatelů. 

@Wikipedie, Evangnet
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Do Velkého Meziříčí s ním za-
vítala již podruhé a opět si di-
váky svým úžasným výkonem 
v roli osamělé stárnoucí ženy 

Angely zcela získala. Bezmála dvě a 
půl hodiny na jevišti zcela sama, jen s 
plyšovým psem Axlem, ztvárnila ne-
spočet postav. Mistrovsky přecházela 

z jedné do druhé, od své matky, dcery, 
manžela, kamarádky až po nápadníky, 
psychiatra či osobního lékaře. 

Podala je s naprostou lehkostí, ironií, 
nadhledem i vtipem. Nehrála divákům 
na city, a přesto je dostala tam, kde je 
chtěla mít.

Eliška Balzerová si svoje sólo ve hře 
Můj báječný rozvod vychutnává již 
třináct let. V říjnu 2003 měla hra ir-
ské dramatičky Geraldiny Aron českou 
premiéru v pražské Viole v režii Jany 
Kališové. Podle informací divadla se na 
ni autorka osobně přijela podívat a na 
adresu Balzerové chválou nešetřila.

„Dnes by oslavil narozeniny náš milovaný prezident Václav 
Havel. A já jsem mu tohle představení věnovala,“ řekla Eliš-

ka Balzerová při děkovačce před stojícím hledištěm Jupiter 
clubu poté, co odehrála divadelní monodrama Můj báječný 

rozvod.

Balzerová své představení 
věnovala Václavu Havlovi

TexT a foTo 
MarTina sTrnadová

FOTOGALERIE A VIDEO NA
www.velkomeziricsko.cz

ELIŠKA BALZEROVÁ si diváky svým úžasným výkonem v roli 
osamělé stárnoucí ženy Angely zcela získala.

#JUPITER CLUB
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Divadlo: Jak se také zvrhne debata o jméně
Divadlo Verze přivez-
lo do Velkého Meziříčí 
představení Jméno. 
V Jupiter clubu se v 
něm divákům předsta-
vila pětice herců Ro-
man Zach, Jana Janěko-
vá ml., Petr Lněnička, 
Jan Dolanský a Linda 
Rybová.

Příběh ukázal, kam až může mezi přá-
teli a příbuznými zajít zpočátku nevin-
ně vyhlížející debata o jméně Adolphe 

(Adolf) pro očekávané dítě v rodině. 
Zvrhla se v jakousi hru na upřímnost 
prokládanou výčitkami. Nicméně díky 
humornému pojetí představení nabíd-

lo stravitelnou podívanou a pobavilo. O 
to víc, že je od počátku provázely drobné 
technické potíže se zvukem, které herci 
pohotově zakomponovali do děje.

TexT a foTo: MarTina sTrnadová

Zpěvačka a herečka Jana Musilová zazpí-
vala mnohé z repertoáru Hany Hegerové 
a několik novějších písní od skladatele 
Petra Maláska. Zazněly tak například Če-
rešně, Barová lavice, Kvete růže, Blues o 
pozdním návratu či Mon Dieu.

Představili se i žáci zdejší základní umě-
lecké školy. Na klavír zahráli František, 
Matěj a Běla Hamplovi a Petra Macko-
vá ze třídy učitelky Hany Doležalové. I 
jim Petr Malásek popsal svoje hudební 
začátky. „Talent tvoří tak deset procent 

úspěchu. Zbytek je práce. Mě zpočátku 
cvičení na klavír, stejně jako každé malé 
dítě, nebavilo. Ale když jsem pak chtěl 
na konzervatoř, cvičil jsem 8 až 10 ho-
din denně. Není to nic příjemného, ale 
teď jsem za to rád.“

Kruh přátel hudby v Ju-
piter clubu zahájil další 

sezonu. Francouzské 
písně i skladby českých 

autorů si návštěvní-
ci vyslechli v podání 

sopranistky a členky 
Městského divadla v 
Brně Jany Musilové, 

kterou doprovázel klaví-
rista Petr Malásek. Hos-
tem večera byl smyčco-

vý Beladona Quartet.

Musilová a Malásek zahájili sezonu šansony

TexT a foTo 
MarTina sTrnadová
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Slovo zastupitele
Na říjnovém zasedání zastupitelstva 
jsme dostali šanci začít přestav-
bu bývalého internátu SŠŘS na ulici 
Hornoměstská na Dům sociálních 
služeb – díky dotaci z Integrovaného 
operačního programu. V tomto zaří-
zení měly fungovat 3 služby: 1. Péče 
o osoby se zdravotním postižením 
(poúrazové stavy, osoby po cévních 
mozkových příhodách, osoby s roz-
troušenou mozkomíšní sklerózou, 
osoby s Parkinsonovou chorobou 
a další...), 2. Odlehčovací služba (od 
18 let), 3. Sociálně aktivizační služby 
pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením. Daný záměr však nedo-
stal dostatečnou podporu zastupi-
telů. 

Přesto pevně doufám, že v budoucnu se ještě naskytne příležitost k tomu, aby-
chom se dokázali postarat o nemocné a postižené, kteří zůstanou odkázáni na 
druhé, nejsou již příliš samostatní, ale přesto jsou plnohodnotnými a rovnocen-
nými spoluobčany a především lidmi. Domnívám se, že ve vyspělé společnosti 
bychom měli zcela automaticky směřovat k péči o postižené lidi jakéhokoli věku 
a o seniory. Zapojit se do investice pro zařízení výše zmíněného typu by mělo 
být naprostou samozřejmostí a morální povinností.  

Je logické, že investice do takovýchto služeb jsou vždy vysoké a peníze, které 
se vynaloží na provoz daného zařízení, se nevrací formou výdělku finančního 
nýbrž etického. Vyspělá společnost by k takovému bodu měla zcela nutně smě-
řovat, ať už se to týká názorů občanů, chování zaměstnanců takovýchto zaří-
zení a v neposlední řadě i vedoucích pracovníků a politiků, kteří mají možnost 
o těchto věcech rozhodovat. Nenechme se zahanbit tím, že na „potřebné“ se 
často pořádají různé sbírky. Nespoléhejme na to, že dobročinné akce, koncerty 
a charitativní dny budou schopny plně finančně pokrýt provoz různých zařízení, 
která jsou k tomu určena.

V naší společnosti je stále dost rodin, kde jsou jednotliví členové schopni a 
ochotni postarat se jeden o druhého v případě potřeby. Budou však tuto mož-
nost mít i v budoucnu, kdy většina členů rodiny bude až do vysokého věku 
chodit do zaměstnání a nebude si moci ani finančně dovolit přerušit práci kvůli 
půjčkám, hypotékám a jiným finančním závazkům?

Je pro nás naprostou samozřejmostí, že děti, mládež a zdraví jedinci v naší 
společnosti jsou skupiny, které si plně zaslouží naši péči psychickou, morální i 
finanční. Ale nezakrývejme si oči s přesvědčením, že lidé jakéhokoli věku, kteří 
zůstali upoutaní na lůžko, již naši pomoc nepotřebují, případně, že by se nám 
tato pomoc „nevyplatila“. Právě těmto lidem mělo sloužit zařízení, které mohlo 
poskytovat plnohodnotnou péči druhým lidem. 

Zkusme trochu přehodnotit pohled na druhé lidi, kterými se může stát kdokoli 
z nás, a nabídněme jim jen to nejlepší... Pavla Kamanová

KDU-ČSL

#SAMOSPRÁVY

Svoji ekologickou stopu sleduje Velké 
Meziříčí již šestým rokem. Její vývoj a 
výsledky prezentoval na besedě na 
malé scéně Jupiter clubu ekolog Vik-
tor Třebický z CI2, o. p. s..
„Velké Meziříčí je jediným městem v 
republice, které svoji ekologickou sto-
pu měří každoročně,“ uvedl Třebický. 
V roce 2016 činila ekostopa města 
5,20 gha na obyvatele, což je výsledek 
na úrovni ekostopy celé ČR. Důležité a 
pozitivní je je, že od počátku sledová-
ní v roce 2011 tento údaj klesá. Celou 
prezentaci najdete na našem webu 
www.velkomeziricsko.cz.

Zdravé město Velké Meziříčí, 
Zdravý Kraj Vysočina

Ekologická stopa 
města klesá

Žáci pátých tříd Základní školy Osla-
vická se do kampaně Evropského 
týdne mobility zapojili soutěžním 
kvízem ZNÁŠ SVÉ MĚSTO, JEHO 
OKOLÍ A JEŠTĚ NĚCO NAVÍC.
Kvízu se zúčastnilo 17 žáků a bez-
chybně vyplnilo 11 otázek 6 žáků. 
Jsou to: Jan Michal, Velké Meziříčí, Mi-
chal Krejčí, Jabloňov, Darina Slámová, 
Velké Meziříčí, Tereza Karmazínová, 
Velké Meziříčí, Jolana Krejčí, Velké 
Meziříčí, Magdalena Sladká, Jablo-
ňov. Ceny poskytli sponzoři Město 
Velké Meziříčí a Zdravý Kraj Vysoči-
na, kterým děkujeme. -měú-

Páťáci kvíz zvládli
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NázvoSloví

ZAJÍMAVÉ BUDOVY
Díl 1: Zámek

Kdysi dávno tu nebylo nic. Tedy ne nic jako vůbec nic, ale v dohledu nebylo žád-
né obydlené místo. Údolím poklidně plynula řeka, již později nazvou „Oslava“. 
Do ní se opodál vlévala menší říčka, v budoucnu pojmenovaná „Balinka“. K bro-
du se občas přišla napít zvěř, někdy také lovci, kteří tu zvěř lovili pro obživu. 
Čas od času projeli podél řeky kupci s nákladem zboží, ale nezastavovali se. 
Spěchali, aby ještě za světla dorazili do končin obydlených lidmi. A zase bylo 
ticho. Zkrátka takové nudné, nezajímavé místo. 

Až jednou – proti proudu řeky přijeli jezdci s úkolem najít místo pro nový hrad. 
Vodítkem jim byla cesta vyšlapaná kupeckými karavanami. Když vzhlédli od řeky 
na vysokou skálu, měli jasno. Přesně takové místo hledali. A brzy vymysleli i ná-
zev nového opevněného sídla. Jelikož název Mezopotámie už byl použit jinde, 
místo obklopené řekami se přece nemohlo jmenovat jinak, než Meziříčí.

TexT Marie riPPerová

foTo Jiří michlíčeK

Dnešní zámek vznikl přestavbou hradu na ská-
le. Nedaleký soutok řek Oslavy s Balinkou při-

nesl název Meziříčí.

49.3578308N, 
16.0123606E

SKŘIVANOVA
Ulice severně od Hornoměstské, 
od 50. let 20. století, bývalá ulice 
U Úředního domu přejmenována po-
dle místního občana, národního budi-
tele Dr. Fr. Skřivana.
SOKOLOVSKÁ
Ulice od Dolní brány ke Karlovu, od r. 
1946, na počest bitvy u Sokolova.
STARÁ ŠLACHTA
Budova č. p. 715, od r. 1886.
STRMÁ
Ulice krátká, příkrá, vede do strmého 
kopce, novější jméno.
ŠIŠTÓT
Střelnice, budova na rozcestí silnice 
na Brno a na Tasov, od r. 1820, šištót 
– německy střelnice.
ŠPITÁLEK
Dům a kostelík u Dolní brány, od 15. 
století (známé již r. 1416), špitálek – 
dobročinný ústav, ve kterém byly tr-
vale opatrovány staré a péče potřeb-
né osoby.
TŘEBÍČSKÁ
Ulice podél silnice na Třebíč, staré 
jméno.
UHŘÍNOVSKÁ
Ulice podél silnice na Uhřínov, starší 
jméno.
U BAŠTY
Ulice u Dolní brány a zbytku měst-
ského opevnění – u dochované bašty, 
staré jméno.
U CIHELNY
Ulice podél silnice na Křižanov, poblíž 
staré panské cihelny, od 16. století.
U ČERNÝHO VORLA
Hostinec na jižní straně náměstí 
(dnes JC), od r. 1655 do r. 1853.
U ELEKTRÁRNY
Ulice jižně od silnice na Jihlavu, mezi 
Fr. Stránecké a Polní, novější jméno, 
vede kolem spínací elektrárenské 
stanice.
U CHARITY
Ulice mezi Sokolovskou a Bezděko-
vem, starší jméno, dnes Poštovní. 
Podle spolkového domu a kina Cha-
rita.
U KLIHÁRNY
Ulice jižně od Ostrůvku, od r. 1931, na-
zvaná podle poblíž stojící klihárny.

TexT eva Kočí valováDíl 5

#SERIÁLY
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Hotelová škola Světlá a Střed-
ní odborná škola řemesel a 
služeb tak byla plná návštěv-
níků a hostů, kteří se kochali 

výtvory žáků maturitního ročníku i 
absolventů odborných kurzů. K vidění 
byly slavnostní mísy, výrobky studené 
kuchyně, cukrářské výtvory či slav-
nostní tabule. Mnohé bylo i k ochut-
nání, například různé druhy kávy, vína, 
cizokrajné druhy ovoce a zeleniny, vý-
tvory z kulinářské akademie a další.

„Gastroden připravujeme mnoho mě-
síců. Jeden ročník skončí a už přemýš-

líme o dalším. Spousta práce stojí za 
přípravou, v kraji velice ojedinělé, akce, 
kterou už třicet devět let udržujeme,“ 
uvedla ředitelka školy Marie Paľovová. 
Však také hosté, mezi nimiž nechyběli 
zástupci Kraje Vysočina, města Velké 
Meziříčí i Senátu, práci zaměstnanců a 
žáků ocenili. 

Dorazila také pravidelná návštěva z 
partnerského italského regionu San 
Benedetta del Tronto, a to i přes to, že 
oblast nedávno postihlo zemětřesení.
„Každý rok se snažíme vymyslet něco 
nového. Letos jsme přizvali ke spo-

Marie Paľovová: 
Gastroden 
připravujeme mnoho 
měsíců. Jeden 
ročník skončí a už 
přemýšlíme o dalším. 
Spousta práce stojí 
za přípravou, v kraji 
velice ojedinělé, 
akce, kterou už třicet 
devět let udržujeme.

Na velkomeziříčské 
Světlé bylo mimořád-
ně živo. Probíhal už 
39. gastroden, den 
otevřených dveří, pod-
zimní výstava ovoce 
a zeleniny a vše dopro-
vázel bohatý program 
ve třídách i na chod-
bách.

Světlá ukázala, 
co všechno své žáky naučí

FOTOGALERIE NA
www.velkomeziricsko.cz

"

STUDENÁ KUCHYNĚ 
patří vždy 
k nejobdivovanějším 
kouskům, které mají diváci 
na gastrodnech k dispozici. 

TexT a foTo 
MarTina sTrnadová

#SPOLEČNOST
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lupráci naše partnery ze smluvních 
gastronomických pracovišť,“ podotkla 
ještě Marie Paľovová. 

Lidé si tak mohli prohlédnout prezen-
tace špičkových restaurací a na slav-
nostním rautu i ochutnat jejich speci-
ality. 

Žáci základních škol se svými rodiči se 
díky pestré přehlídce všeho, co stu-
denti a učni ze Světlé dovedou, mohli 
inspirovat pro budoucí výběr povolání 
včetně školy, která je na ně dokáže 
dobře připravit. 

Březejcké pracoviště centra Kociánka 
nabízí volná místa v denním stacioná-
ři a současně prosí o pomoc s výba-
vou pro začínající lyžaře.
„Pokud vlastníte starší nepotřebné 
lyže a lyžařské boty (běžky i sjez-
dovky), moc nám pomůžete, pokud je 
darujete našim začínajícím lyžařům. 
Děkujeme,“ říká sociální pracovnice 
Monika Doskočilová. Všichni, kteří by 
rádi pomohli, se jí mohou ozvat na te-
lefonní číslo 721 844 335.
Co naopak březejcké pracoviště nabí-
zí, jsou volná místa v denním stacio-
náři pro osoby s tělesným, mentálním 
a kombinovaným postižením ve věku 
6 až 40 let. Stacionář je otevřen ve 
školním roce od pondělí do čtvrtku od 

8 do 17 hodin, v pátek pak od 6.30 do 
16.30, přičemž pro zájemce z Meziříčí 
je doprava do Březejce a zpět zajiště-
na. 
Klienti denního stacionáře nacvičují 
potřebné dovednosti tak, aby se stá-
vali méně závislými na pomoci okolí. 
Snahou pracovníků je zapojit je do 
pracovního i vzdělávacího procesu, 
účastní se s nimi společenských akcí, 
učí je běžné domácí práce, vaření i 
ruční práce, malují, nacvičují s nimi 
divadelní představení, provozují spor-
tovní aktivity a další. 
Více se opět dozvíte u sociální pracov-
nice Moniky Doskočilové na telefon-
ním čísle 721 844 335, nebo na e-mai-
lu monika.doskocilova@kocianka.cz.

DEN BEZ BOLÍSTEK. Děti z mateřských a základních škol měly Den bez bolístek a bez úrazu. 
Soutěžily v dovednostech a znalostech na téma zdraví a bezpečnost.
Obě soutěžní dopoledne pro děti uspořádalo středisko volného času DÓZA.

Středisko volného času DÓZA ve Velkém Meziříčí pořádá miniškoličku Benja-
mínek pro nejmenší děti ve věku 2 až 5 let.
Miniškolička nabízí každé úterý od 8 do 12 hodin program podporující vše-
stranný rozvoj dítěte od komunikačních dovedností po práci a hru v kolektivu. 
Podmínkou účasti je dítě bez plenek vybavené vlastní svačinkou. Pitný režim 
bude zajištěn v DÓZE.
Dospělé se staršími dětmi možná zaujme nabídka zájezdu do adventní Prahy. 
DÓZA jej pořádá v neděli 11. prosince 2016. Odjíždí se od Billy v 9.30. Hlásit se 
můžete nejpozději do 21. listopadu.

Dóza nabízí miniškoličku 
a zájezd do Prahy

V Březejci jsou volná místa

#SPOLEČNOST
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KAM
KULTURNÍ AKCE MĚSÍCE

#SPONZOR STRANY:

Sobota  5. 11., velký sál, 18.00
Ochotnický divadelní soubor Budišov
LIMONÁDOVÝ JOE ANEB KOŇSKÁ OPERA
Vstupné 110 Kč v předprodeji, na místě 130 Kč
Úterý 8. 11., velký sál, 19.30
Divadelní sezona podzim 2016/3. předsta-
vení. Divadlo BEZ ZÁBRADLÍ Praha uvede 
představení JISTĚ, PANE PREMIÉRE! Hrají 
K. Heřmánek ml., D. Morávková, J. Carda, K. 
Heřmánek a další. Jednotlivé vstupné 350 Kč
Pátek 11. 11., velký sál, 19–23.00
PLES V BÍLÉM. Účastníci kurzu mají vstup 
zdarma! Hudba: M.E.Š., reprodukovaná. 
Vstup ve společenském oděvu. Vstupné 
pro veřejnost 130 Kč včetně místenky
Sobota 12. a 26. 11., malá scéna, 15.00
PANOŠ JIŘÍ.  Loutkové divadlo pro děti. 
Vstupné: 40 Kč
Neděle 13. 11., velký sál, 15.00
DIVADLO SCÉNA ZLÍN: POHÁDKA Z PAŘE-
ZOVÉ CHALOUPKY KŘEMÍLKA A VOCHO-
MŮRKY. Vstupné 100 Kč 
Úterý 15. 11., velký sál, 19.30
HANA ZAGOROVÁ A PETR REZEK 
Středa 16. 11., velký sál, 19.00
SOUBOJ REBELŮ RADEGAST TOUR 2016
CITRON, J. A. KRONEK, MILOŠ DODO DOLE-
ŽAL, ALEŠ BRICHTA, host ROLAND GRAPOW
Neděle 20. 11., velký sál, 16.00
Český divadelní spolek z Vídně: ZKROCENÍ 
ZLÉ ŽENY. Vstupné: 100 Kč v předprodeji, 
na místě 150 Kč
Úterý 22. 11., velký sál, 19.30
Divadelní sezona podzim 2016/4. představe-
ní. Divadlo UNGELT Praha uvede představení 
ŠEST TANEČNÍCH HODIN V ŠESTI TÝDNECH. 
Hrají Ch. Poullain, P. Kříž. Jednotlivé vstupné 
350 Kč
Čtvrtek 24. 11., koncertní sál, 19.00
KRUH PŘÁTEL HUDBY: POCTA BAROKU
L. Rozsnyó – soprán, M. Študent – loutna
Platí abonentní předplatné. Vstupné 150 
Kč/120 Kč (děti, studenti, senioři)
Sobota 26. 11., velký sál, 18.30
VŠECHNY KOČKY TOUR PART II
Koncert skupiny MANDRAGE
----------------------------------------
Vlastivědná a genealogická společnost – 
přednášky, koncertní sál, 16.00
8. 11. ŘÍM. Přednáší Ing. Tomáš Fiala
15. 11. STARÉ CESTY, STEZKY A SILNICE NA 
ZÁP. MORAVĚ. Přednáší Ing. Antonín Dvořák
22. 11. MIKULÁŠ A JAN SARKANDEROVI. 
Přednáší Josef Špidla.
29. 11. PRUSKÁ INVAZE ROKU 1866 Z NE-
ZNÁMÉHO POHLEDU MEZIŘÍČSKÝCH OBY-
VATEL. Přednáší Mgr. Martin Štindl, Ph.D.

PROGRAM KINA NA LISTOPAD 
Pátek 4. 11. v 19.30
POHÁDKY PRO EMU
Nikdy není pozdě na lásku!
Petr Miller pracuje již řadu let pro imigrač-
ní úřad v Londýně. Zaběhaný rytmus jeho 
života jednoho dne přeruší podivný tele-
fonát z Prahy. Romantická komedie Česko 
2016. Režie: R. Havlík. Hrají: A. Geislerová, 
O. Vetchý, E. Švábenská, V. Cibulková, A. 
Polívková, M. Taclík, J. Bernášková, J. Dvo-
řák. Vstupné: 120 Kč, 112 minut, mládeži 
přístupný.
Sobota 5. 11. v 16.00
LICHOŽROUTI
Držte si ponožky! 
Být LICHOŽROUT je zkrátka jedno velké 
dobrodružství. Najít svou rodinu, ochránit 
ji a naučit se žít s  lidmi, to chce odvahu. 
Rodinný, dobrodružný animovaný film 
Česko, 2016. Vstupné: 120 Kč, děti do 15 
let 100 Kč, 86 minut, mládeži přístupný.
Neděle 6. 11. v 16.00

TROLLOVÉ
Najdi svoje štěstí.
Trollové jsou vždy veselí a šťastní skřít-
kové, kteří nejvíce ze všeho milují hudbu, 
tanec a zpěv. Jedinou vážnější starost na 
světě jim dělají Bergeni. Ti si totiž myslí, 
že můžou být šťastní jedině tehdy, pokud 
budou mít Trolla v žaludku. Animovaná 
dobrodružná komedie USA 2016. Vstupné: 
130 Kč, děti do 15 let 110 Kč, 92 minut, 
mládeži přístupný.
Neděle 6. 11. v 18.30 hodin
POHÁDKY PRO EMU
Nikdy není pozdě na lásku!
Romantická komedie Česko 2016. Režie: 
R. Havlík. Hrají: A. Geislerová, O. Vetchý, E. 
Švábenská, V. Cibulková, A. Polívková, M. 
Taclík, J. Bernášková, J. Dvořák. Vstupné: 
120 Kč, 112 minut, mládeži přístupný.
Středa 9. 11. v 19.30
ANTHROPOID
Hrají C. Murphy, J. Dornan, A. Geislerová, 

T. Jones, A. Mihulová, V. Neužil. Historické, 
životopisné, válečné drama Velké Británie, 
Česka, Francie 2016, české titulky. Vstup-
né: 90 Kč, 121 minut, mládeži přístupný 
od 12 let

Čtvrtek 10. 11. v 19.30
INSTALATÉR Z TUCHLOVIC
Všechno spraví, svůj život spravit nedoká-
že…  Režie T. Vorel. Hrají J. Kohák, P. Špal-
ková, E. Holubová, P. Budař, T. Matonoha, 
P. Čtvrtníček, B. Poláková. Komedie Česko 
2016. Vstupné: 90 Kč, 85 minut, mládeži 
přístupný od 12 let.

Neděle 13. 11. v 18.30
PŘÍCHOZÍ
Proč jsou tady?
Když po celém světě přistanou tajemné 
vesmírné lodě, dojde k sestavení elitního 
týmu – v čele s odbornicí na lingvisti-
ku Louise Banksovou – s cílem zjistit, 
jaké mají mimozemšťané úmysly. Sci-fi 
thriller USA 2016, české titulky.  Hrají: A. 
Adams, J. Renner, F. Whitaker, M. Stuhl-
barg. Vstupné: 120 Kč, 117 minut, mládeži 
přístupný od 12 let.

Čtvrtek 17. 11. v 16.00
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE JE NAJÍT
J.K. Rowlingová Vás zve do nové epochy 
kouzelnického světa.
Newt Scamander přichází do New Yorku 
se svým záhadným kufříkem, ve kterém 
se nachází obrovská sbírka vzácných 
magických tvorů z jeho cest kolem světa. 
Co se může stát, když se nadaný britský 
kouzelník vydá do Ameriky a jeho zvířata 
uniknou z kufříku? Režie: D. Yates. Knižní 
předloha J. K. Rowling. Hrají: E. Redmay-
ne, C. Farrell, R. Perlman, K. Waterston, 
A. Sudol, D. Fogler, E. Miller, S. Morton, 
J. Murray, J. Voight a další.Dobrodružný, 
rodinný, fantasy film Velké Británie/USA 
2016, český dabing. Vstupné: 130 Kč, 
děti do 15 let 110 Kč,133 minut, mládeži 
přístupný.

Čtvrtek 17. 11. v 19.30
BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU
Od tvůrců komedie Ženy v pokušení. 
Komedie Česko 2016. Hrají P. Hřebíčková, 
O. Vetchý, J. Langmajer, M. Táborský, T. 
Kostková, V. Postránecký. Vstupné: 110 
Kč, 97 minut, mládeži přístupný.

Pátek 18. 11. v 19.30
ZÚČTOVÁNÍ
Christian Wolff je matematický génius, 
který má lepší vztah k číslům než k lidem. 
Pod zástěrkou maloměstské účetní kan-
celáře pracuje jako nezávislý účetní pro 

Kulturní a společenské akce na měsíc listopad 2016                                                                                              
tel. 566 782 004, 566 782 001 
www.jupiterclub.cz | program@jupiterclub.cz
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několik nejnebezpečnějších zločineckých 
organizací na světě. Drama USA 2016, 
české titulky. Hrají B. Affleck, J. K. Sim-
mons, A. Kendrick. Vstupné: 110 Kč, 128 
minut, mládeži přístupný od 15 let.

Sobota 19. 11. v 17.30
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE JE NAJÍT
J.K. Rowlingová Vás zve do nové epochy 
kouzelnického světa.
Režie: D. Yates. Knižní předloha J.K. 
Rowling. Hrají: E. Redmayne, C. Farrell, R. 
Perlman, K. Waterston, A. Sudol, D. Fogler, 
E. Miller, S. Morton, J. Murray, J. Voight 
a další. Dobrodružný, rodinný, fantasy 
film Velké Británie/USA 2016. Vstupné: 
130 Kč, děti do 15 let 110 Kč, 133 minut, 
mládeži přístupný.

Neděle 20. 11. v 18.30
OSTRAVAK OSTRAVSKI
Jarek Ostravski je horník jako každý jiný. 
Když ale v dole bouchne jedna ze štol a 
on zachrání spoustu svých kamarádů ze 
závalu, stane se hrdinou a rázem se mu 
jeho život obrátí naruby… Komedie Česko 
2016. Hrají I. Chmela, J. Smutná, Kikinčuk, 
M. Čapka. Vstupné: 100 Kč, 90 minut, 
mládeži přístupný od 12 let
Středa 23. 11. v 19.30
SEDM STATEČNÝCH
Spravedlnost má své číslo.
Dobrodružný film USA 2016, české titulky. 
Hrají D. Washington, Ch. Pratt, E. Haw-
ke. Vstupné: 110 Kč, 130 minut, mládeži 
přístupný od 15 let.

ADVENTNÍ SVĚTÝLKA  
NA NÁMĚSTÍ
Neděle 27. 11. v 10.00
ČAPÍ DOBRODRUŽSTVÍ
Animovaná pohádka pro nejmenší 
diváky, USA 2016, český dabing, 87 
minut. Vstup zdarma!
Neděle 27. 11. v 16.45
Rozsvícení vánoční výzdoby na ná-
městí. Krátký kulturní program.
Neděle 27. 11. v 17.30
KNIHA DŽUNGLÍ
Dobrodružné, rodinné, fantasy drama 
USA, 2016, český dabing, 105 minut. 
Vstup zdarma!

Středa 30. 11. v 19.30
BUCHTY A KLOBÁSY
Buchty a klobásy, první mládeži nepří-
stupný počítačem animovaný film, vypráví 
o skupině potravin, které se pod vedením 
odvážné uzeniny rozhodnou odhalit prav-
du o své existenci, a o tom, co se doo-
pravdy stane, když jsou vyvoleni a opustí 
supermarket. 
Animovaná komedie USA 2016, české 
titulky. Vstupné: 90 Kč, 89 minut, mládeži 
přístupný od 15 let.

OSTRŮVEK
2. 11., 9.30
Hravé cvičení, zpívání a tancování s Gábinou
Lekce je vedena hravou a zábavnou for-
mou. www.zdar.charita.cz
14. 11., 17.00
Beseda s Mgr. Lubošem Novotným
Beseda je určena pro celé rodiny i širokou 
veřejnost. www.zdar.charita.cz
MUZEUM
2. 11., 17.00
Kožené svítání
Výstava kožených plastik a olejomaleb 
vysočinské výtvarnice Blanky Mudrové ve 
výstavní síni muzea. Vernisáž 2. listopadu 
v 17.00. Otevírací doba: po-pá 9.00-12.00, 
13.00-16.00. www.muzeumvm.cz
DOMOV SENIORŮ
12. 11., 10.00
Fenomén Bruno Gröning
Dokumentární film Fenomén Bruno Grö-
ning aneb Po stopách zázračného léčitele. 
Další informace najdete na www.bruno-
-groening.org.
KOPRETINA
23. 11., 15.00
Výroba netradičních adventních věnců
Na výrobu adventního věnce je nutné se 
nahlásit do 21. 11. na tel. čísle 777 183 388 
nebo přímo v centru. www.zdar.charita.cz
GYMNÁZIUM
23. 11., 14.30
Odpoledne otevřených dveří na gymnáziu
K nahlédnutí bude vybavení učeben a labo-
ratoří, připraveny jsou soutěže i informace 
k jednotlivým předmětům. www.gvm.cz
DALŠÍ
23. 11., 14.00
Setkání při dechovce, sál hasičské zbroj-
nice. K tanci a poslechu hraje Duo Fialová a 
Švarc, předprodej místenek v DPS Komen-
ského 6
26. 11., 17.00
Žehnání adventních věnců
Obřad je doplněn hudbou a zpěvem, které 
si mohou vychutnat všichni. Kostel sv. Mi-
kuláše, Velké Meziříčí
SPORT
6. 11., 10.15, Tržiště
FC VM A - FK Blansko
www.fcvm.cz
12. 11., 17.30, zimní stadion
HHK Velké Meziříčí - SHK Hodonín B
11. kolo, www.hokejvm.cz
Z REGIONU 
13. 11.
Pouť v Martinicích
12. 11. 
Pouť v Horních Borech
18. 11., 17.00 
Měřín: Podzimní posezení s Jiřím Helánem
Posezení s Jiřím Helánem a jeho kapelou v 
kulturním domě.  

23. 11. -2. 12.
Velká Bíteš: Předvánoční prodejní výstava
dárky z pediku a papíru, korálky, pletené a 
háčkované výrobky, keramiku, patchwork, 
suché vazby, perníčky, obrazy a obrázky, 
výrobky dětí z DD Březejc, dřevěné výrob-
ky a mnoho dalšího. www.bitessko.com
27. 11.
Adventní řemeslné trhy v Měříně
Občerstvení zajištěno, vystoupí i děti ze 
ZŠ Měřín.  
27. 11., 17.00
Velká Bíteš: Rozsvícení vánočního stromu
Vystoupí děti z mateřských škol a ze zá-
kladní školy a Houslová muzika Bítešan. 
www.bitessko.com

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
LISTOPAD 2016

St  2. 11.  14.15–15.45
So  5. 11.  13.30–15.00
Ne  6. 11.  13.30–15.00
St  9. 11.  14.15–15.45
So  12. 11.  14.15–15.45
Ne  13. 11.  14.15–15.45
Čt  17. 11.  13.30–15.00
So  19. 11.  14.15–15.45
Ne  20. 11.  13.45–15.15
St  23. 11.  14.15–15.45
So  26. 11.  13.45–15.15
Ne  27. 11.  14.15–15.45
St  30. 11.  14.15–15.45
Vstupné: bruslící 20 Kč, doprovod 10 Kč

VÝSTAVA NÁVRHŮ

Architektonicko-urbanistická 
soutěž 

3.–25. listopad Jupiter club Výstavní síň

Vernisáž výstavy 
3. listopadu v 16.00
za účasti předsedy poroty akad.arch.
. DAVIDA VÁVRY 

s Ing. arch. Davidem 

MIKULÁŠKEM
autorem vítězného návrhu

3. listopadu 
v 17.00
Jupiter club Velké Meziříčí
Koncertní sál

BESEDA
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„Dětem se věnují přímo naši trenéři. Vždy ve čtvrtek dopo-
ledne mají na ledě asi dvacetičlennou skupinku. Kurz pro-
bíhá bez účasti rodičů. Děti tak lépe vnímají pokyny trené-
rů, projevují se samostatněji a bruslení je baví,“ popsal Jiří 
Štourač z HHK. Na zimním stadionu se v letošním školním 
roce postupně vystřídají předškoláci z MŠ Sokolovská, Če-
chova, Mírová, Oslavická, Nad Plovárnou a Sportovní.

SPORTOVNÍ AKTIVITY JSOU V PLÁNU NA CELÝ ROK
Děti z mateřinek mají před sebou sportovních akcí víc. „Ro-
dičům jsme rozdali dotazníky, z nichž vyplývá, že o zařa-
zení většího počtu pohybových i sportovních aktivit mají 
zájem,“ říká ředitelka mateřské školy Božena Suchánková. 
Nejvíce o plavání. „Na ně sice letos nejezdíme kvůli velkému 
počtu dvouletých dětí a nevyhovujícím podmínkám plavec-
ké školy v Třebíči. Ale pro příští rok s ním počítáme. Ovšem 
jen pro předškolní děti, protože jde o aktivitu náročnou fi-
nančně, bezpečnostně i dopravně,“ vysvětluje ředitelka. Ta 
má pro děti vyjednané i cvičení v tělocvičnách u hasičů, v 
základních školách i házenkářské hale, nebo na trampolí-
nách a lezecké stěně ve sportovním centru. Ve spolupráci s 

fotbalovým klubem je pro MŠ připraven přednábor malých 
fotbalistů a sportovní den na Tržišti, nebo koncem školní-
ho roku také olympiáda mateřských škol ve spolupráci s 
oddílem házenkářů. Rodiče mají zájem i o to, aby děti čas-
těji chodily na dopravní hřiště. „Zde ale máme problémy s 
četnou obsazeností hřiště žáky základních škol. My se tam 
pak těžko dostáváme,“ říká k tomu B. Suchánková.
Nejlepší podmínky pro sport má Mateřská škola Míro-
vá – Oslavická, protože se nachází v blízkosti sportovišť 
ZŠ Oslavická. „Tato školka vstoupila do celorepublikového  
projektu Děti na startu (www.detinastartu.cz). Učitelky 
prošly proškolením, akce budou probíhat celý rok. Výstupy 
budeme prezentovat,“ popsala ředitelka nový projekt.
Všechny sportovní aktivity včetně denního cvičení učitelek 
a dětí probíhají během dopoledne v mateřských školách 
jako součást výchovně vzdělávací činnosti v průběhu škol-
ního roku.
„Spolupráci se základními školami a sportovními kluby ve 
Velkém Meziříčí máme velmi dobrou. Těšíme se, že nám to 
pomůže zvýšit  fyzickou a pohybovou zdatnost dětí v ma-
teřských školách,“ dodává závěrem Božena Suchánková. 

Kurz bruslení pod vedením 
Horáckého hokejového klubu 

(HHK) právě absolvují děti z vel-
komeziříčských mateřských 

škol. Zdarma je pro ně připravil 
Český svaz ledního hokeje ve 
spolupráci s HHK a městem. 

Účelem je přitáhnout je ke spor-
tu a častějšímu pohybu.

Děti z mateřských škol 
učí bruslit hokejistéTexT a foTo 

MarTina sTrnadová

FOTOGALERIE NA
www.velkomeziricsko.cz

#SPORT
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Letošních 12 soutěží se zúčastni-
lo 16 týmů žen a 30 týmů mužů, 
což je znatelný úbytek oproti 
předchozím ročníkům. Soutěž 

ale rozhodně na kvalitě neztratila. To 
dokazují dosažené časy v obou kate-
goriích.
Nejlepšími týmy mužů jsou na třetím 
místě Čikov se 150 body, druhé Lhotky 
Sport se 161 body a vítězem mužské 
kategorie se staly Lavičky se 183 body. 
Tímto vítězstvím se osamostatnily na 
čele historických tabulek, kdy v této 
soutěži dokázaly 7x zvítězit.
V ženské kategorii měl zastoupení i 
sbor dobrovolných hasičů z Velkého 
Meziříčí. Pravidelně nastupovaly ženy 
s označením Velké Meziříčí „FŇ“ a do 
soutěže se zapojily i dorostenky, které 
sbírají zkušenosti v soutěžích dospě-

lých a dokázaly už několikrát bodovat. 
V celkovém hodnocení se na třetí příč-
ce umístila děvčata z Radostína nad 

Oslavou s 61 body. Medaile za druhé 
místo si odnesly ženy z Bohuňova za 
zisk 74 bodů. Stejně jako v loňském 
roce dokázaly naše ženy Velké Meziříčí 
FŇ ovládnout svoji kategorii a se zis-
kem 116 bodů zvítězily. Navázaly tak 
na své předchůdkyně a z jednadvaceti 
ročníků si 10krát odvezly putovní po-
hár pro nejlepší ženský tým. Družstvo 
VM „FŇ“ soutěžilo ve složení: Vendula 
Bartečková, Kristýna Havelková, Bar-
bora Bartuňková, Daniela Havelková, 
Marie Štěpánková, Monika Kratochví-
lová a Kristýna Jágriková, které dopl-
ňovaly Petra Žejšková, Aneta Nevrta-
lová a Karolína Kališová. O tým se už 
řadu let stará Stanislav Kratochvíl ml.
SDH Velké Meziříčí blahopřeje ženám 
k vítězství a děkuje za vzornou repre-
zentaci.

V sobotu 15. října 
proběhlo v kultur-

ním domě v Uhřínově 
slavnostní vyhlášení 

Žďárské ligy v požár-
ním útoku. Mezi muži 
zvítězil tým Laviček a 
mezi ženami družstvo 

Velké Meziříčí FŇ.

Žďárskou ligu ovládli muži 
z Laviček a ženy z Meziříčí

Koloběh vyhráli sourozenci

Absolutními vítězi letošního ročníku Koloběhu se 
stali sourozenci Terezie a Ondřej Rosovi. Pětadva-
cetikilometrovou trať zdolali s časem jedna hodi-
na, 49 minut, deset vteřin. 

„Závod jsme si pořádně užili. Má náročnou, ale pěknou trasu 
a navíc se udělalo pěkné počasí. Bylo to ale hodně složité, 
protože jsme se celou dobu přetahovali o vedení s nakonec 
druhou dvojicí Jaroslavem Slámou a Lucií Dohnalovou, kteří 
nám nedali ani chvíli oddechnout. Velkou část závodu byli 
před námi nebo jsme se často pohybovali společně. Díky 
tomuto napínavému soupeření nám těch 25 km uteklo vel-
mi rychle,“ řekl po závodě Ondřej Rosa. 
Závody smíšených dvojic na trase dlouhé 25 km se konaly 
v sobotu 22. 10. ve Velkém Meziříčí. Od Areálu zdraví od-
startovalo 29 párů a ti nejrychlejší se vrátili již za necelé dvě 
hodiny. Oceněni byli nakonec nejen ti na prvních příčkách, ale 
také ti nejlepší v kategoriích nad 100 let (věkový součet cel-
kem), do 100 let a manželské páry.
Trasa letošního koloběhu vedla od Areálu zdraví přes Tři 
kříže, Loupežník, Balinské údolí, Oslavici, Osové, Nesměř-
ské údolí, Ski areál zpátky ke startovnímu místu. Zatímco 
nejrychlejší dvojice ji zdolala za 1 h 49 min, průměrný čas 

byl něco málo přes dvě hodiny. Nejstarším účastníkem byl 
šedesátiletý Pavel Klusáček, na opačné straně se potýkal s 
nejmladší třináctiletou Kateřinou Leščenkovou.
Koloběh je smíšený závod dvojic, které mají na zdolání trati 
použít jízdní kolo a vlastní nohy. Na trase se mohou střídat, 
podmínkou závodu je, že na celé trati spolu musí být sou-
těžní dvojice ve vizuálním kontaktu.
Závod pořádalo Sportovní centrum Velké Meziříčí poprvé v 
roce 2013 a od té doby si získal velkou popularitu. Spolu-
pořadatelem závodu je firma Enviro-ekoanalytika, dalšími 
podporovateli jsou Poex, Starobrno, Agro Měřín, Autocolor, 
AndDesign a mediálními partnery Velkomeziříčsko, Za-
ostřenoVM a SportVM.

miroslav JágriK

#SPORT

TexT a foTo: scvm.cz



VEDOUCÍHO
DO PROVOZU VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ
Požadujeme:

   -  min. SŠ stavební (případně technický obor)
   -  znalost práce s PC (Office, Internet)
   -  řidičský průkaz sk. B, aktivní řidič podmínkou
   -  zkušenosti s vedením kolektivu výhodou
   -  zkušenosti s vedením výrobního provozu výhodou
   -  časová flexibilita podmínkou
   -  zodpovědný přístup k práci

Nabízíme:

   -  zázemí silné a stabilní společnosti
   -  velmi dobré finanční ohodnocení 
      odpovídající dosahovaným výsledkům

Nástup dohodou! 

TBG PKS a.s.
Výrobce betonových směsí a malt
přijme:

Informace podá:

PKS holding a.s. - personální oddělení, Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
tel: 727 941 689, e-mail: personalni@pks.cz www.tbgpks.cz

To nejlepší pro tělo i duši
 
- Masáže, terapie, kosmetika - Marie Batelková 777 852853
- Pedikúra, manikúra, reflexní masáže - Klímová Petra 736 402747

Masáže: sportovní, relaxační, Breussova masáž, indická masáž hlavy, 
 masáž baňkami, baňkování s technikou Gua-Sha, lymfodrenážní kalhoty + ruční otevření lymfy, Rolletic – 

práce na tukových nerovností po těle
Kosmetika: komplexní ošetření, žehlička, kosmetika For-life Madaga

Pedikúra: mokrá, wellnes, péče o zarostlé nehty, reflexní terapie nohou, parafínové zábaly nohou, depilace
Manikúra: lakování Striplac, parafínové zábaly rukou
Práce s emocemi: konzultace a jiné ozdravné terapie

 Cíl: nalezení vnitřního klidu
Terapie v podvědomí: vyčištění hlubokých křivd a nedorozumění, urovnání vztahů, nalezení sama sebe, 

sebevědomí, odstranění jednotlivých problémů např. strachy - deprese
Metamorfní technika: jemná masáž nohou, rukou ,hlavy. Vymazání přenesených a dědičných kódů – rodová linie

Kraniosakrární terapie: vyčistí traumatické zážitky uložené v tkáních a  buňkách. Bolesti v těle, stres, 
chronická únava, nespavost, deprese
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