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Zastupitelstvo 
schválilo investice
Padesát milionů korun letos 
putuje mimo jiné na sporto-
viště a opravy sítí.

Z kotelny bytovka 
nakonec nebude 
Investor ustoupil od plánu, 
proti kterému vznikla peti-
ce s 327 podpisy.

Chorvaté z Tisna 
navštívili město 
Společně s lidmi z Mezi-
říčí sportovali, debatovali 
a také secvičili folklór.

Chodili jsme 
prastarou pešinou 
Rozhovor s Lidmilou 
Dohnalovou, ilustrátorkou 
z tasovské papírny.   
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Premiér dostal dres
Hlavním tématem návštěvy Bohuslava Sobotky v našem 

městě bylo nové zázemí pro policisty.
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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 nedostatku 
místa je zcela odmítnout. Příspěvky 
některých autorů mohou vyjadřovat 
názory pisatele a nemusejí se shodovat 
se stanoviskem vydavatele. 
Toto číslo vychází 1. března 2017. 
Uzávěrka příštího čísla je 27. března 2017.
Pokud jste zpravodaj neobdrželi do schrán-
ky, vyzvedněte si jej v recepci radnice nebo 
v redakci.
Foto na titulní straně: Martina Strnadová
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www.velkomeziricsko.cz

Slovo radního
O rozdělování finančního přebytku z 
roku 2016 se již psalo. Celkem mělo za-
stupitelstvo města k dispozici 50,7 mi-
lionu korun. Z odsouhlasených investic 
je přitom bezpochyby největší částkou 
13 milionů korun jako podíl města k 
dotaci ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy na vybudování zázemí 
za Základní školou Školní – nová tribu-
na, oprava tartanového oválu, výměna 
umělé trávy III. generace. Toho by se 
mohli dočkat všichni sportovci využíva-
jící tento areál.

Při návštěvě ministryně školství, mlá-
deže a tělovýchovy Kateřiny Valacho-
vé jsme přitom byli ubezpečeni, že se 
žadatelé včas dozví, zda byli se svým 
projektem úspěšní, abychom nemuseli 
znovu absolvovat výstavbu v šibenič-
ním termínu, jako tomu bylo při rekon-
strukci šaten fotbalového stadionu U Tržiště. Ty nás však na druhou stranu obohatily o 
nové zkušenosti. Ačkoliv mnoho lidí nevěřilo, že budou postaveny včas, díky těm, kteří 
se na jejich výstavbě podíleli, máme dnes ve městě důstojné zázemí, a to nejen pro vel-
komeziříčské fotbalisty. Dobře odvedenou práci stavební firmy Building centrum HSV 
Velké Meziříčí ocenil také předseda vlády Bohuslav Sobotka, který si rekonstruované 
šatny při své návštěvě Velkého Meziříčí přišel 9. února prohlédnout. 

Další nezanedbatelná částka, 6,9 milionů korun, bude použita na komunikace a sítě 
v areálu bývalých Technických služeb v Třebíčské ulici, aby bylo vše připraveno pro 
výstavbu nové služebny státní policie a rekonstrukci budovy pro policii městskou. O 
průběh přípravy pozemků se zajímal také Bohuslav Sobotka, který začátkem července 
2015 o nové služebně v našem městě jednal.

Jelikož velkomeziříčské kino opět ožilo provedenou digitalizací a diváci se vrátili do jeho 
sedaček, vyčlenilo zastupitelstvo 780 tisíc korun na rekonstrukci vzduchotechniky s 
klimatizací pro kinosál Jupiter clubu, která je v současné době ve špatném stavu. Kro-
mě kinosálu se však rekonstrukce dočká také vzduchotechnika v sále koncertním a 
celkovou opravou projde sál výstavní.

Tři miliony korun jsou určeny pro výkupy pozemků, a to nejen pro jihovýchodní obchvat 
Velkého Meziříčí. Přes 5 milionů použije město na podíl svazku při rekonstrukci vo-
dovodu a kanalizací, 4,1 miliony na opravy komunikací, které nejsou po letošní zimě v 
dobrém stavu. Na opravy a doplnění veřejného osvětlení poputuje 2,6 milionů korun. 
Vyčleněna byla také částka 2 miliony korun na projekt pro územní rozhodnutí rekon-
strukce náměstí. 

Nového chodníku a rozšíření parkování se dočkají rodiče, kteří vodí svoje děti do ma-
teřské školky na Sportovní ulici. Pro školská zařízení zřizovaná městem navíc zastupi-
telé odsouhlasili 5,85 milionu. Ty se využijí na zateplení mateřské školy v Mostištích, 
na výměnu podlahy v tělocvičně Základní školy Sokolovská v ulici Komenského, na re-
konstrukci zadního dvora Základní školy Oslavická, která navíc v letošním roce oslaví 
třicáté výročí, a na výměny podlah ve třídách a v šatnách mateřské školy v ulici Soko-
lovská. Část prostředků je určena také na projekty cyklostezek.

Finanční prostředky jsme se snažili rozdělit rovnoměrně, abychom opravili, co je třeba 
opravit, a spustili nové projekty a výstavbu, která, jak doufám, zpříjemní život nám 
všem.

Miroslav Jágrik, radní
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Předseda vlády ČR Bohuslav So-
botka přijal pozvání místostarosty 
Josefa Komínka na pracovní oběd 
ve čtvrtek 9. února. Hlavním téma-

tem jejich schůzky byla plánovaná stav-
ba služebny Policie ČR, která má vyrůst 
v bývalém areálu technických služeb na 
Třebíčské ulici. „Projektová dokumentace 
nové služebny PČR má být dokončena v 
dubnu. Zda projekt uspěl s žádostí o dotaci 
z Integrovaného regionálního operační-
ho programu, bude známo do konce října. 
Pokud ano, se stavbou by se mělo začít 
na jaře 2018,“ informuje Josef Komínek. 

Ten premiéra seznámil i s projekty, které 
připravuje město. Například s plánovanou 
výstavbou tribuny a zázemí pro sportovce 
na hřišti s umělou trávou za Základní ško-
lou Školní.
Závěrem své pracovní návštěvy ve Vel-
kém Meziříčí premiér Sobotka zajel na 
Tržiště, kde si prohlédl nové fotbalové 
zázemí. „Tohle všechno bylo postaveno 
za tři měsíce a jeden týden,“ seznámil 
jej s průběhem stavby a dalšími podrob-
nostmi Libor Smejkal za fotbalový klub. 
„Jsem překvapen kvalitou provedení a 
rychlostí stavby,“ ocenil Bohuslav So-

botka. Před svým odjezdem pak obdržel 
od klubu FC Velké Meziříčí na památku 
fotbalový dres.
„S panem premiérem jsme hovořili také 
ještě o tom, že se nám s ministerstvem 
dopravy nedaří vyjednat zrušení dálniční-
ho poplatku v úseku mezi exity Velké Me-
ziříčí východ a západ. A samozřejmě také 
o chybějící zastávce rychlíkových vlaků v 
Křižanově,“ dodal místostarosta Komínek 
s tím, že se se Sobotkou dohodli na dal-
ší pracovní schůzce, tentokrát v Praze, u 
které by měli být přítomni i někteří z mi-
nistrů.

Sobotka jednal o služebně 
a dostal meziříčský dres

TexT a foTo MarTina STrnadová

FOTOGALERIE A VIDEO NA
www.velkomeziricsko.cz

Premiér České republiky Bohuslav Sobotka ve Velkém Meziříčí 
zastavil na pracovní oběd. Seznámil se při něm s projekty 

města, prohlédl si místo, kde má stát nová služebna Policie 
ČR, a také nové fotbalové zázemí na Tržišti.
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Největší investicí má být vybudo-
vání zázemí pro sportoviště za 
Základní školou Školní. Za více než 
pětadvacet milionů korun zde má 

vzniknout tribuna se sociálním zázemím, 
šatnami, sklady a dalším. Počítá se s vý-
měnou umělé trávy i rekonstrukcí tartanu. 
Město žádá o dotaci z Ministerstva škol-
ství, mládeže a tělovýchovy ČR, výsledek 
má být znám do konce února. Vlastní podíl 
města k dotaci je 13 milionů korun.
Oprava komunikací, inženýrských sítí, ve-
řejného osvětlení a úprava prostranství 
v bývalém areálu technických služeb na 
Třebíčské ulici si vyžádá 6,9 milionu korun. 
V areálu budou služebny městské a státní 
policie. 
Letošní příspěvky města Svazu vodovo-
dů a kanalizací na nutné opravy jsou pět 
a čtvrt milionu korun, a to na kanalizaci 

na ulici Třebíčská a kanalizaci i vodovod 
na ulici Františky Stránecké. Na následné 
opravy povrchů a komunikací v těchto uli-
cích a také u Tržiště je vyčleněno necelých 
pět milionů korun.
Letos také město začne s projektovou pří-
pravou plánované rekonstrukce Náměstí a 
přilehlých ulic. Dva miliony a sto padesát pět 
tisíc korun zastupitelé schválili na zpracování 
projektu pro územní a stavební řízení.
Zateplení objektu mateřské školy v Mos-
tištích bude stát tři miliony korun, re-
konstrukce zadního dvora Základní školy 
Oslavická 2.150.000 Kč, veřejné osvětlení 
na ulicích Nábřeží, Pod Strání a Třebíčská 
více než 2,6 milionu korun. Jeden milion 
sto osmdesát tisíc korun půjde na nový 
chodník a parkoviště na Sportovní ulici, 
780.000 Kč na novou vzduchotechniku 
a klimatizaci v budově kina Jupiter club. 

Zimní stadion se dočká opravy ozvučení a 
rekonstrukce WC pro veřejnost za celkem 
833.000 Kč. Z dalších menších akcí se po-
čítá například s přípravami cyklostezek v 
centru města, pokračování sídliště Hliniště 
III., se zpracováním studie proveditelnosti 
na doplnění sportovišť ve městě nebo cyk-
lostezky podél D 1 či s přípravami projektů 
na klimatizaci v koncertním sále a rekon-
strukci výstavního sálu JC.
Zavedení úsekového měření na D 1 nad 
Velkým Meziříčím připravuje letos Ředi-
telství silnic a dálnic. Městský úřad se na 
zajištění akce musí přichystat pořízením 
počítačového vybavení včetně programů a 
kanceláře, celkem za 1,85 mil. Kč.
Pokračovat budou i výkupy pozemků. Na to 
je vyčleněna částka ve výši tři miliony ko-
run, a to zejména na pozemky související s 
dokončením velkého obchvatu města. 

Více než padesát milionů korun rozdělili 
velkomeziříčští zastupitelé na plánované 

investiční akce města v roce 2017.

Padesát milionů půjde  
na sportovní zázemí i sítě

TexT a foTo MarTina STrnadová

SPORTOVIŠTĚ za základní školou dostane novou tribunu
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„Považuji to za nejlepší možné vyústění problému, který jsme na 
zastupitelstvu řešili,“ komentoval výsledek starosta Radovan 
Necid.
Proti záměru investora přestavět bývalou kotelnu na bytový dům 
vznikla v uplynulých týdnech petice, pod kterou se podepsalo 327 
lidí. Ti se obávali zejména budoucích obyvatel domu. „Přílišná 
hlučnost, zvýšená kriminalita,“ popsala obavy starousedlíků ini-
ciátorka petice Jarmila Šimůnková. 
Martin Chalupa ale tyto obavy odmítl. „Neměla tam být ani re-
staurace, ani diskotéka a ani ubytovna, jak jsme četli v některých 
článcích, paskvilech, jejichž autor záměr ani neviděl,“ řekl Chalupa 

s tím, že územní plán v této lokalitě bytovou výstavbu předpoklá-
dá. „Bytovka se stavět nebude. S kolegou jsme dospěli k názoru, 
že než abychom šli hlavou proti zdi, je pro nás jednodušší to pro-
najmout anebo prodat,“ informoval zastupitele Martin Chalupa.
Záměr stavět bytový dům ovšem nebyl ještě v žádném úředním 
řízení. „K dnešnímu dni není na městském úřadu vedeno žádné 
správní řízení ani jiný akt, který by měl vést k nějakému povolení,“ 
potvrdil tajemník městského úřadu Marek Švaříček.
Zastupitelstvo o objekt projevilo zájem a usnesením pověřilo 
starostu města s majiteli kotelny jednat o odkoupení.

Z kotelny na Čechově ulici nevzniknou byty. 
Na únorovém jednání zastupitelstva to řekl 
zástupce investora Martin Chalupa s tím, že 

objekt chtějí pronajmout či prodat.

Bytovka na Čechově ulici 
nebude, investor ustoupil

TexT PeTroS MarTakidiS

foTo MarTina STrnadová

FOTOGALERIE NA
www.velkomeziricsko.cz

NA ZASTUPITELSTVU BYLO NABITO. Jednání sledovala velká skupina petentů.
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TexT a foTo 
MarTina STrnadová

Celý týden ve Velkém Meziříčí po-
bývala čtyřicetičlenná návštěva 
z partnerského Tisna. Slavnostní 
večer v pátek 10. února ve velkém 

sále Jupiter clubu byl vyvrcholením jejich 
pobytu. Setkali se všichni ti, kteří se bě-
hem týdne vídali při společných aktivitách 
v rámci sportu, folklóru, hudby, řeme-
sel. Lidé se dozvěděli víc o celém regionu 
Dalmácie, odkud Tisenští pocházejí. Vel-
komeziříčští zase shrnuli svoje předchozí 
návštěvy Tisna, kam už několikrát zavítali 
zdejší sportovci, hasiči, hudební sbory… 
Byla připravena ochutnávka chorvatských 
pochoutek, jako třeba oliv, ančoviček, pr-
šutu, sladkostí z fíků, mandlí, rakije a dal-
šího. Hlavním bodem programu pak bylo 

společné folklórní vystoupení Horáčanu a 
souboru z Tisna.
„Doufám, že těch našich společných ve-
čerů bude daleko víc,“ loučil se s Chor-
vaty starosta Radovan Necid. Stejné po-
city sdělovali i přátelé z Tisna. „Jsem ve 
Velkém Meziříčí už podruhé, vaše město 
jsem navštívil během císařských manévrů 
v roce 2014. A moji spoluobčané, kteří jsou 
zde nyní poprvé, jsou nadšeni. Líbilo se jim 
úplně všude, kam se podívali – knihov-
na, škola, bavilo je setkání s hudebníky 
– všude krásné přivítání, skvělé jídlo, pití, 
hlavně pivo – u nás v Chorvatsku tak dob-
ře nechutná, to je fakt. Doufám, že i naše 
lahůdky, které jsme vám přivezli na ochut-
návku, vy Češi oceníte,“ řekl Velkomeziříč-

Velkomeziříčští se 
rozloučili s hosty 

z Chorvatska, kteří 
v našem městě 

pobývali v týdnu 
od 6. do 12. února. 

Slavnostní večer se 
nesl ve folklórním 

a hlavně přátelském 
duchu.

Meziříčí se Tisenskými 
rozloučilo folklórem

FOTOGALERIE A VIDEO NA
www.velkomeziricsko.cz
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Spolek žen na své únorové výroční schůzi přivítal krom dalších hostů i skupinu z chor-
vatského Tisna.
Z akcí, které ženy v roce 2016 pořádaly či na nichž se spolupodílely, bezesporu mezi 
nejvýznamnější patří výstavy v Jupiter clubu – velikonoční a vánoční. Do té velikonoční 
zapojily i veřejnost, která spolu s nimi utvořila řetěz z vyfouknutých vajec. „Byl z cca 
450 vajec a dlouhý asi 35 metrů,“ říká předsedkyně Spolku žen Dana Kučerová. Mimoto 
se ženy podílely na oslavách Dne Země pořádaných SEV Ostrůvek, na svatomartinské 
slavnosti ve školce, či na Dnech zdraví s Karlem IV. pod záštitou města. „Naše členky 
připravily pokrmy související právě s tímto obdobím, samozřejmě s ochutnávkou, která 
měla velký úspěch. Lidé si mohli odnést i recepty připravených jídel,“ uvedla D. Kuče-
rová. Spolek připravuje vánoční posezení pro seniory, mikulášskou návštěvu, vyrazil 
na zájezd na Veselý kopec, účastnil se podzimní výstavy HŠ Světlá a Střední odborné 
školy řemesel.
Letos toho ženy mají naplánovaného také dost – samozřejmě tradiční výstavy, na kte-
ré už je velkomeziříčská veřejnost zvyklá, nebudou chybět. Zpestření jejich činnosti 
přinesla návštěva z Tisna, které se v únoru několik dnů věnovaly. Mimo vzájemného 
seznamování a výměny zkušeností pak s Chorvaty společně tvořili – malovali vajíčka, 
vystřihovali z papíru, pletli z olivových snítek i z vlny, šili a oblékali masopustní figurky, 
z drátků i z nití tvořili ozdoby. „Je až neuvěřitelné, jak jsme si při té práci rozuměli, už 
jsme ani tlumočníky nepotřebovali. Dokonce jsme si dokázali povídat o našich lidových 
zvycích. To, že se začalo i zpívat, už ani nebylo překvapivé,“ popsala členka Spolku žen 
Jiřina Kácalová. Výtvory Čechů a Chorvatů si pak prohlédli ti, kteří zavítali na společen-
ský večer Velkomeziříčských a Tisenských.
Akcí i plánů tak mají ženy víc než dost. „Máme ale pořád jeden problém. Náš kolektiv 
stárne. Taky nás ubývá. Pořád a znovu vážně voláme: Holky, přijďte mezi nás,“ vyzývá 
Dana Kučerová a dodává: „Přece, kdo dělá radost jiným, obdarovává sám sebe.“

Spolek žen s Chorvaty tvořil i zpíval
sku jeden z členů výpravy Karlo Klarin, 
který výborně mluví česky. Zároveň vyjá-
dřil přání, aby spolupráce Tisna a Velkého 
Meziříčí trvala i nadále a rozvíjela se čím 
dál víc ve stejném duchu, v jakém zača-
la před více než pěti lety. U jejího zrodu 
stál radní Jiří Michlíček. „V lednu 2012 se 
ve Velkém Meziříčí objevili první občané 
Tisna,“ připomněl J. Michlíček, který také 
pravidelně pro Chorvaty v našem městě 
připravuje program. Tentokrát to byla ná-
vštěva knihovny, muzea, základní školy, 
pro sportovce utkání ve futsale, setkání s 
Horáčanem, Spolkem žen, Vlastivědnou 
a genealogickou společností, návštěva 
Poexu či prohlídka města s odborným 
výkladem.

PODĚKOVÁNÍ hlavnímu organizátorovi, radnímu Jiřímu Michlíčkovi. Slova díků vyslechl i Josef 
Švec, který zajistil podporu  z programu Europe for Citizens.

Velké Meziříčí
Pobyt proběhl s podporou:
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Velkomeziříčská malířka, grafička a ilustrátorka 
knih Lidmila Anna Dohnalová prožila celé své 
dětství v bývalé papírně u Tasova. Dvacet let 

života na samotě u řeky Oslavy v ní zanechalo 
silné vzpomínky. Sepsala je do knihy, kterou 

se chystá vydat. „Jako dítěti mi život v papírně 
připadal zcela normální, ale později jsem došla 

k tomu, že to moje dětství úplně tak běžné 
nebylo,“ říká Lidmila Dohnalová, když procházíme 

kolem budovy, která zde stojí víc jak 450 let, a ona 
ukazuje místa, kam všude jako děti lezly, pěšinku, 

kudy chodily do Tasova do školy. Zná snad každý 
balvan v řece, skálu v lese. Vypráví o obětních 
kamenech, o zřícenině hrádku Dub, o vonných 

topolech, jež u cesty vysadil její tatínek, knihař 
a spisovatel Stanislav Vodička jako památku na 
Jakuba Demla, a také o letních hostech, kteří do 

papírny každý rok jezdívali.

TexT a foTo MarTina STrnadová

CHODILI JSME 
PRASTAROU 

PĚŠINOU

FOTOGALERIE NA
www.velkomeziricsko.cz
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Vy jste se v papírně narodila?
Narodila jsem se v Jičíně a do papírny mě 
rodiče přivezli jako tříměsíční miminko. 
Budova bývalé papírny patřila rodině Stu-
dených. My jsme u nich bydleli v nájmu. 
Josef Studený byl synovec Jakuba Demla. 
Později přešla budova na rodinu dcery Ma-
rie, provdané Horké. 
V čem dnes spatřujete tu výjimečnost va-
šeho dětství v papírně?
Byla tam naprostá svoboda. Měli jsme vol-
nost, chodili jsme pořád ven, kam se nám 
zachtělo, kolem všude krásná příroda, lesy 
plné hub, řeka s obrovskými balvany, po 
kterých se dalo přeskákat na druhou stra-
nu…
Jak jste daleko s vaší knihou vzpomínek?
Mám ji napsanou, znovu ji teď pročítám, 
dělám úpravy, korektury textu. Zbývá ji 
přepsat na počítači a dát k vydání. Část 
knihy budou tvořit moje dětské vzpomínky 
ze života v papírně za války a pak jednotli-
vé další příběhy, které se vážou k tatínkovi, 
Jakubu Demlovi...
Jenomže krom toho nyní dělám ilustrace 
k novému vydání knihy Jakuba Demla Moji 
přátelé. Mám toho asi tak půlku a do květ-
na bych to měla dokončit a odevzdat. Tak-
že teď nevím, co dřív. Za chvíli začne práce 
na zahradě. Nestíhám to. A navíc už jsem 
ve věku, kdy se mi někdy ani moc nechce. 
Ale udržují mě v kondici vycházky do pří-
rody. 
Láska k přírodě čiší i z vašich obrázků. 
Znáte ji asi dobře…
Docela hodně. Tatínek mě všechno začal 
učit už v dětství. Chodívali jsme takovou 
prastarou pěšinkou, zkratkou z papírny do 
Tasova. Vedla kousek lesem, potom přes 
louku… a tatínek mi celou cestu ukazoval 
a pojmenovával rostliny, odmala mě učil, 
jak se která květina, strom, pták jmenují. 
A pak jsem se zajímala sama, nakupovala 
jsem si knihy o rostlinách, o zvířatech.
Netáhlo vás tedy umělecké nebo přírodo-
vědné vzdělání?
Tatínek byl řemeslník – knihař – a navíc 
kamarádil s Jakubem Demlem. Kvůli tomu 
jsem měla v padesátých letech špatný 
posudek. Nepodařilo se mi dostat se na 
gymnázium. Šla jsem na vyšší hospodář-
skou školu ve Světlé. Nebavilo mě to. Táh-
la mě výtvarka. Po dokončení školy jsem 
nastoupila do mzdové účtárny v Kablovce. 
To nebylo nic pro mě. Naštěstí si všimli, 
že pořád něco kreslím a vytvářím, tak mě 
přeřadili do propagace, kde jsem vydržela 
až do důchodu. A výtvarné vzdělání jsem 
si doplnila v Praze tříletým dálkovým stu-
diem při zaměstnání, a také na různých 
akcích pořádaných Sdružením výtvarných 
umělců Vysočiny.
Na život v papírně vzpomínáte s láskou. 
Ale nebyli jste tam trochu osamoceni?
Odmalinka jsem kamarádila s dcerou maji-
telů papírny, Mařenkou, která je o tři roky 

mladší než já. Jsme kamarádky dodnes. 
Navíc do papírny každoročně jezdívali 
letní hosté. Nahoře v domě byla spousta 
pokojů. Přes léto si je pronajímali hlavně 
Brňáci, kteří si to mohli dovolit – zejména 
úřednické rodiny, stavitel, primář, herečka 
z divadla, baletky, operní zpěvák. Za vál-
ky tam bydleli už od jara do podzimu, aby 
utekli z Brna. Takže tam bývala spousta 
dětí, někdy i dvacet. Osamoceně jsem se 
tedy necítila. Naopak, možná jsme si s par-
tou dětí užívali víc než kdokoliv jiný někde 
ve vesnici. Byli jsme pořád venku, nic nám 
nevadilo…
Vzpomínám třeba na jednu herečku z Brna, 
která byla pravidelným hostem. Slečna 
Mařenka, později paní Jírová. Byla to lili-
putánka. Věnovala se nám, nacvičovala s 
námi divadlo. Rodiče nám potom udělali 
před papírnou pódium a my jsme měli vy-
stoupení pro všechny.
Ale celoročně to asi taková idyla nebyla. 
Co třeba v zimě?
Náročné to bylo třeba s docházkou do prá-
ce. Budík byl natočený na 4 hodiny a deset 
minut a muselo se jít do Tasova na auto-
bus, který vozil lidi do Medřiče. V zimě byla 
všude tma, plno sněhu, ale to nám, dětem, 
nevadilo. Taky dostat se k lékaři nebylo 
jednoduché. Za války byl v Tasově, ale po 
jeho odstěhování do Znojma byl nejbližší 
lékař v Budišově.
Pitnou vodu jsme nosili v kbelíku ze stu-
dánky. V zimě i na praní prádla, v létě z 
řeky. Pralo se v neckách na valše. Až poz-
ději byl do domu zavedený vodovod. 
Ale pro nás to všechno bylo normální.
Za války jste se na samotě nebáli?
Kvůli samotě ne. Spíš šlo o potraviny. Byly 
na lístky a bylo jich málo. Každý se tedy 
snažil přikoupit si něco navíc od sedláků, 
mouku ve mlýně. Ale tajně. Jezdila němec-
ká hospodářská kontrola a lidé měli strach, 
aby je někdo neudal. Taky si někteří kopali 
kryt v lese, aby se do něj mohli schovat, až 
půjde fronta. Ale nakonec ho nikdo nevy-
užil, protože se rozneslo, že pokud Němci 
najdou někoho schovaného v lese, pova-
žují ho za partyzána a na místě ho zastřelí. 
A co pověst o černém psu papírenském, 
ta vás, děti, neděsila?
To ani ne. Ale k místu se váže ještě jiná za-
jímavost. Asi v devatenáctém století byd-
lela u papírny nějaká Filoménka, ke které 
jezdil jistý Hugo Schenck. Ten si vždycky 
namluvil nějakou bohatou ženskou, pak ji 
okradl o všechny cennosti a zamordoval. 
Ale Filoménku měl asi opravdu rád. Nako-
nec ho dopadli a ve Vídni ho popravili.
V době, kdy jste bydleli v papírně, měl 
váš tatínek Stanislav Vodička v Tasově 
knihařskou dílnu. V té době vzniklo jeho 
přátelství s Jakubem Demlem?
Ano, Deml chodíval hned vedle na poštu, 
často rozesílal dopisy a knihy. A vždycky 
se stavil vedle u tatínka. Po válce měl ta-
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tínek dílnu v lihovaru. I tam se za ním Deml 
téměř denně stavoval.
Jaký měli spolu vztah? Co vím, Jakub Deml 
nebyl mezi Tasovskými zrovna oblíbený.
Tenkrát byla taková zažitá představa o 
tom, jak vážně by se měl chovat pan farář. 
A Jakub Deml se té představě důstojného 
pána zcela vymykal, bavil se s těmi nej-
chudšími, smál se nahlas… lidem vadilo, že 
se nechová podle jejich představ. Ale tatín-
kovi vůbec, měl ho rád jako člověka.
Kvůli svému přátelství s Demlem musel 
S. Vodička nakonec svoji dílnu v Tasově 
opustit, je to pravda?
Ano, scházela se tam spousta studentů, 
synů ze sedláckých rodin. A lidem se to 
moc nelíbilo. Jednou mu pak jeden z těch 
studentů, který se stal v Ostravě nějakým 
funkcionářem, řekl: „Zruš to, nebo tě za-
vřou.“ Tatínek ho poslechl a odešel praco-
vat do Kablovky. V těch padesátých letech 
byla taková ošklivá doba. Sedláků a dalších 
pozavírali nebo vystěhovali spoustu. A ti, 
kteří dřív nic neměli, se najednou dostali k 
moci. A ta jim stoupla do hlavy.
Tatínek pak byl v Kablovce u založení folk-
lórního horáckého souboru. Dělal v něm 
lidového vypravěče. Později se stal ve-
doucím. Soubor skončil poté, co neprošel 
komunistickou prověrkou. Nedostal dobré 
ohodnocení. Řekli, že jen tak šmrdlají a nic 
z toho, tak se soubor rozpadl.

Jak jste Jakuba Demla znala vy?
Každý školní den o polední přestávce jsem 
chodila k tatínkovi do dílny. Brala jsem si 
různé odřezky, papírky, malovala jsem si 
na ně, sestavovala z nich obrázky. A Jakub 
Deml tam většinou seděl u kamínek, na 
svojí skládací laťkové židličce (ještě ji mám 
doma), na kterou mu nikdo jiný nesměl se-
dat. Bavili se, smáli se a mně připadal jako 
fajn člověk.
Taky nás jednou Jakub Deml vedl k sou-
sední vesničce, kde kvetly koniklece. Po le-
tech jsem si na ně vzpomněla a našla jsem 
to místo. Kvetly tam stále. Později jsem se 
tam vrátila znovu a na tom ostrůvku mezi 
poli, kde dřív kvetly, byl postaven slaměný 
stoh. Takže už tam pak nebylo nic. Sebrala 
jsem proto semena z konikleců u Trnavy a 
na tom místě jsem je rozházela, třeba se 
tam zpátky vrátí.
Vy také uchováváte proutky vonného to-
polu, který Deml sázel po Tasově, že? Loni 
na demlovské konferenci v Tasově jste je 
sázeli společně s Demlovou praneteří a 
prasynovcem.
Ano. Každý rok se synem zjara větvičky 
nastříháme, ještě než na nich vyraší listy. 
Napícháme je do země a ony pustí kořeny. 
Pak je sázíme do přírody. Ale sto jich na-
sázíte a jeden zůstane. Nějaké už vzrostlé 
stromy jsou taky u papírny po tatínkovi, 
který je tam vysázel. Zjara se na nich nalijí 

pupeny a ty strašně moc voní. Vykvetou 
červenými jehnědami, na které létají vče-
ly a chovají se pak jako opilé. Ten topol asi 
vydává nějaké omamné silice.
Podnítil Stanislava Vodičku Jakub Deml v 
tom, že začal psát i on sám?
Tatínek psal už dávno předtím. Vydal kní-
žečku básní, ale jeden významný kritik mu ji 
ztrhal. Tím tatínka v jeho tvorbě trošku za-
razil a on si pak psal jen pro sebe do šuplíku. 
Až posléze ho podpořil spisovatel Vladimír 
Binar, který pocházel z Velkého Meziříčí a 
jezdil sem k příbuzným. Dostal se k tatínko-
vým textům, přečetl si je a řekl, ať je vydá. 
Pomohl mu s tím. Za tatínkova života tak 
vyšla první kniha Tam, kde usínají motýlové. 
Další tři byly vydány až po jeho smrti. Ještě 
mám doma nějaké další texty. Chystám se 
je projít, probrat a třeba i vydat.
Ilustrovala jste tatínkovu knihu Básník 
Jakub Deml v Tasově. Proč ne i ty další?
Básníka Jakuba Demla v Tasově jsme pů-
vodně vydali samizdatem o počtu deseti 
výtisků, což nebylo trestné. Ještě než tatí-
nek zemřel, stihli jsme s panem Zejdou vy-
dat knížečku vázanou v kůži k dvacátému 
výročí úmrtí Jakuba Demla. Do každého 
výtisku jsem dělala originál obrázek.
Ilustrace do dalších tatínkových knih jsem 
měla také připraveny, ale bohužel, putova-
ly do šuplíku. Neprošly, protože jsem po-
depsala Dva tisíce slov. 

LIDMILA ANNA DOHNALOVÁ
Studovala dálkově při zaměstnání u akade-

mické malířky Natálie Hlubučkové v Praze. Její 
doménou je krajina ve všech ročních obdobích. 

Nedílnou součástí jsou květiny, stromy, mo-
týli, ptáci, houby. Ilustrovala 15 knih od Vlasty 
Javořické, dvě dětské od Věry Borské, Básníka 
Jakuba Demla v Tasově od Stanislava Vodičky, 

dále knihu Jaroslava Olšana. Dělala ilustrace 
pro publikace Anny Pammrové, J. K. Zamazala, 

Evy Vodičkové, také do kronik Tasova, Dobré 
Vody, Hodíškova, obálku Naším krajem pro 

Muzeum Třebíč či kalendář Tasov 2017. Mal-
bami na plechu se podílela na renovaci božích 

muk na Moravě a v Rakousku. 
Je členkou Spolku výtvarných umělců Vysočiny 

(při Unii výtvarných umělců ČR).
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Z redakční pošty

Monika Laučíková Krásny článok. Moc 
gratulujem a veľa šťastia nastávajúcej 
mamine!  
Eva Kmiećová Nádherné čtení, moc Vám 
gratuluji pane Petr Ambrož :) Jsem velkým 
fanouškem této terapie :) Děláte úžasnou 
věc pro lidi :) Stačí se podívat do jejich očí :)
Michaela Orlitová Tak to je pecka. Skvělá 
práce s holčičkou.
Agnieszka Górna Nam Kha Wspaniale! 
Gratuluje Petr i życzę Ci sukcesów i wytr-
wałości w tym co robisz!  
Jana Procházková Skvělá práce :-) máte 
můj obdiv :-)
Alena Venhodová To je skvělé :-). Nena-
padlo by mě ani náhodou, že s TD je možno 
canisterapii vůbec provádět, moc vám gra-
tuluji (všem) :-) 
Martina Hudcovicova Tak to je parada!!! 
:o)))) Veliky obdiv!!! :o)))
Dor-jee Tibetan Mastiff Krásný článek a 
hlavně úžasné, co děláte! <3 :)
Květa Lučaníková Úžasné počteníčko, vel-
mi záslužná práce, děkuji Vám za ni a přeji 
zdravá a krásná miminka :-)
Petr Ambrož Děkujeme všem za krásné 
reakce. Moc nás to potěšilo :-)
Zároveň s radostí oznamujeme, že se nám 
včera narodilo 5 kluků (3 černí a 2 modří) a 
2 černé holky. Všichni s pálením :-)

Otevřený dopis váženému radnímu, panu 
doktorovi Benešovi
Vážený pane radní!
Vážený pane doktore Beneši!
Ahoj kolego Libore!
Koncem minulého týdne jsem byl upozor-
něn na některé články v našem skvělém, 
objektivním, nestranném a jinak dokona-
lém měsíčníku VM. Další výtisk jsem ob-
držel v ordinaci, druhý si na mě počkal ve 
schránce doma a třetí mně byl nabídnut 
v prodejně Jednoty. Vše zdarma!!! Měs-
to se skutečně perfektně stará o to, aby 
jeho občan byl na sto procent objektivně 
informován o dění na radnici a ve městě, 
a nedej bože, aby mu něco uniklo! A vše 
je dodáváno až na stůl spotřebitele zdar-
ma, nikdo nic neplatí… Dokonalý komu-
nizmus!!! Anebo ne? Že by snad dokonalé 
plýtvání veřejných, čili našich peněz?!
Abych i já měl jistotu, že i mé informace 
dostanou všichni občané našeho městeč-
ka, posílám tento otevřený dopis určený 
především Tobě i na e-mailovou adresu 
všech našich zastupitelů, do našeho týde-
níku a našeho měsíčníku a novin VM.
A nyní k podstatě věci!
Milý Libore! Již dlouho mi neudělal někdo 
takovou radost, jako Ty!
Po přečtení Tvého článku v posledním čísle 
měsíčníku Velkomeziříčsko (Slovo radního) 
se mi dlouho pýchou nad sebou samým 
dmula hruď a zrychloval můj, jinak díky tr-
valé medikaci betalytiky, pomalý tep!
Nevím, čím jsem si zasloužil Tvou tak vy-
sokou mediální pozornost, ale Tvůj článek 
mně skutečně velmi zvednul sebevědomí! 
Aniž to ostatní kritici práce Radnice tuší, 
stal jsem se asi díky svému vysokému 
charismatu a celkovému přehledu mluvčím 
odboje proti jakémusi elitářskému centru 
na radnici, stal jsem se – aniž bych to fakt 
tušil – hlavním iniciátorem (s panem kole-
gou Mgr. Blažkem, ale ten je zmíněn jen tak 
okrajem) omezení finančních kompeten-
cí rady města, ovlivnil jsem asi skutečně 
svými  nadprůměrnými duševními schop-
nostmi ty odpadlíky z ODS, kteří také tak 
nešťastně pro ono omezení hlasovali, o 
zastupitelích KDU-ČSL ani nemluvě, já, 
ateista, s tak negativním vlivem právě na 
ně! A co pánové z komunistické strany, ko-
nečně poznali, že jsem ve skutečnosti sku-
tečně ten správný levičák…
Musím fakticky uznat, že až do onoho 
článku jsem o svých  skoro nadpřirozených 
schopnostech nic netušil. Až nyní jsi mi, Li-
bore, otevřel oči a musím Ti slíbit (a nejen 
Tobě, ale i těm, kterými jsi snad v onom 
Tebou uvažovaném elitářském centru rad-

nice obklopen), že od této chvíle odhazuji 
svou veškerou skromnost a plachost, po-
tlačím depresivní myšlení, zvýším si  hladi-
nu svého serotoninu a seč mi síly a rozum 
stačí, budu vystupovat proti všemu dění, 
které by snad nebylo v souladu s demo-
kratickými principy vládnutí!!!
Ještě jednou, Libore díky!
Od člověka s takovou dávkou inteligence 
a skromnosti, jakou lékař Tvého významu 
určitě má, je taková pochvala mé osobě 
skutečně obdivuhodná a velmi, velmi si jí 
vážím!

S pozdravem MUDr. Jiří Kaše, 
zastupitel, kolega lékař

Všimnul jsem si, že je v běhu další likvida-
ce našeho starosty. A hned na první stra-
ně. Asi proto, že redakce chtěla upozornit 
všechny kolem na další dění, které se v 
jiných městech nekoná. U nás se dost slo-
žitě hledá člověk na post starosty, a když 
se podaří, okamžitě se rozpoutá kampaň 
na jeho likvidaci. Jednoduše se něco vy-
myslí, nebo vylže. To platí! Lid na to skočí. 
Tak ty nás chceš okrádat? To ti neprojde. 
A HRR NA NĚJ. Ta současná forma se mi 
jeví, jako když drzý usmrkaný fracek tyká 
dospělému a je sprostý. Nelíbí se mi to. Je 
to nechutné. Takto se moc neproslavíme. 
My jsme největší, nejchytřejší, máme nej-
více supermarketů, jsme světoví. Navíc se 
stále chystáme udělat něco velikého. Pla-
tíme mnoho studií a čekáme, co se vylíhne. 
Snad myš, nebo slon, nebo něco mezi tím? 
Dle mého názoru se pan starosta sna-
ží dosáhnout dobrých věcí. Už je omezen 
průjezd aut městem. Prospělo by nám víc 
slušnosti a považovat druhého za přítele, 
ne za potencionálního nepřítele. Starosta 
má jen jediný hlas jako každý zastupitel. 
Záleží, co mu dovolí. Oni jsou páni. Všech-
no schvalují. Není jen jeden viník v problé-
mech. V souvislosti s imigranty se ohání-
me křesťanskou Evropou. Ano, ale mezi 
největší Boží přikázání patří: Miluj svého 
bližního jako sebe samého. A ještě: Co 
nechceš, aby jiní činili tobě, nedělej ty jim! 
Jak prosté. Buďme k sobě lepší. Budeme 
mít pohodu a klid. Jak to bývalo ve svátky 
na náměstí. Dobrý den, pane. Ruku líbám, 
paní… Jak se máte? Zdravíčko slouží? Ne-
pomlouvalo se moc. PROTO JE DOBRÉ, 
KDYŽ VÁS NĚCO TÍŽÍ, NEBO MÁTE NÁPAD, 
NAPIŠTE, NESTYĎTE SE. JE DOBRÉ SE 
PODEPSAT. NEJHORŠÍ JSOU ANONYMNÍ 
SPROSŤÁRNY. Tolik k současnému dění. 
Také vím, jak to obviněného bolí. Moc bolí. 
Je mi to líto a je to zbytečné. Pane staros-

to, zatím děkuji a já se ještě ozvu. Všemu 
nerozumím, v diskuzích s Vámi není dost 
pokory a otevřenosti, potom vše vyzní ji-
nak. Musíme se všichni učit. Samozřejmě 
to platí také pro mne.

Václav Štipák...ad 2/2017 SLOVO RADNÍHO

...ad kauza „SAMOLEPKY“

...ad CANISTERAPIE S TIBETSKOU DOGOU

Z facebooku f
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MarTina STrnadová

Veřejná služba již byla uzákoněna na 
několik měsíců v roce 2012, tehdy 
za jiných podmínek, než ji Ústavní 
soud 27. 11. 2012 zrušil. Podle jeho 

rozhodnutí byla služba v rozporu se záka-
zem nucených prací. Také vadilo, že lidé pra-
covali v podstatě zadarmo.
V době platnosti zákona od jara do podzi-
mu 2012 se služba rozjela i ve Velkém Mezi-
říčí, kde ji nezaměstnaní vykonávali ve pro-
spěch města. Dozorovaly ji velkomeziříčské 
technické služby (TS) po dohodě s městem. 
Ty se dostaly s jednou klientkou M.K. do 
soudního sporu, který dosud neskončil. Na 
základě této zkušenosti dnes jednatel TS 
Jaroslav Mynář říká: „Tentokrát už v žád-
ném případě nebudeme ochotni znovu se 
do tohoto procesu zapojit a veřejnou službu 
ve prospěch města organizovat.“ 
Klientka, kterou v roce 2012 Úřad práce 
vybral ze své evidence a sepsal s ní doho-

du o výkonu veřejné služby ve prospěch 
Velkého Meziříčí, totiž v roce 2014 po 
technických službách začala požadovat 
úhradu ušlé mzdy ve výši 16.348 Kč za 244 
hodin odpracovaných ve prospěch města 
od dubna do července 2012. „Samozřej-
mě jsme to uhradit odmítli. Necítili jsme 
se nijak vázáni – nepracovala v náš pro-
spěch, ani s námi neměla uzavřenou žád-
nou pracovní smlouvu,“ říká Jaroslav My-
nář. Žena tedy podala žalobu. V listopadu 
2014 proběhl soud. „A k překvapení všech 
dal Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou za 
pravdu paní M.K.,“ říká J. Mynář a vysvět-
luje: „Řekli, že smlouva paní M.K. s Úřadem 
práce je neplatná a použili retroaktivně 
rozhodnutí Ústavního soudu z prosince 
2012. A tím, že TS paní před vykonáváním 
veřejné služby proškolily a vybavily tech-
nickými pomůckami, s ní vlastně uzavřely 
pracovní poměr.“ 

Technické služby se odvolaly ke Krajskému 
soudu v Brně, který rozsudek okresního 
soudu v roce 2015 potvrdil. „Takže stát něco 
nařídí, de facto donutí lidi něco odpracovat, 
uzavře s nimi na to smlouvu, lidi to vykonají 
a nakonec soud rozhodne, že za to nemů-
že stát, ale můžou za to technické služby, 
které jen dohlížely na to, že lidé dělají to, co 
jim stát nařídil,“ diví se J. Mynář. Technické 
služby tedy podaly dovolání k Nejvyššímu 
soudu. „Nejvyšší soud ČR dospěl k závěru, 
že dovolání není opodstatněné,“ píše se v 
rozsudku z 6. prosince 2016. Dovolací soud 
přitom přiznal retroaktivní účinky nálezu 
Ústavního soudu ČR ze dne 27. 11. 2012 a 
přihlédl k protiústavnosti veřejné služby, i 
když právní vztah mezi M.K. a TS vznikl před 
dnem účinnosti nálezu Ústavního soudu.
„Za této situace už českým soudům nevě-
řím. Nyní chystáme stížnost k ústavnímu 
soudu,“ uzavírá J. Mynář.

Uchazeči o zaměstnání dlouhodobě evidovaní na Úřadu 
práce mají od 1. února 2017 šanci polepšit si vykonáváním 

veřejné služby, kterou obnovila novela zákona o pomoci 
v hmotné nouzi. Bez ní jim klesnou dávky. Velkomeziříčské 

technické služby už ale veřejnou službu nezaměstnaných 
nechtějí – v minulosti se tvrdě spálily.

Technické služby se spálily 
s veřejnými pracemi
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JEDNOTLIVCI
kategorie do 12 let bez pořadí 
Aneta Trojanová, 2004, házená, TJ SOKOL 
Velké Meziříčí, trenér: Ilona Závišková, 
Lenka Pacalová
Sára Pavlidu, 2005, atletika, TJ SOKOL 
Velké Meziříčí, kolektiv trenérů atletiky
Adéla Michlíčková, 2007, basket, BK 
Velké Meziříčí, trenér: David Michlíček, 
Pavel Kučírek 
Filip Blažek, 2004, fotbal, FC Velké Mezi-
říčí, trenér: Jan Šimáček, Vít Brabec
Natálie Malcová, 2004, lyžování, SKI 
KLUB Velké Meziříčí, trenér: Tomáš Malec
Adéla Bajerová, 2003, sportovní lezení, 
Sportovní centrum Velké Meziříčí, trenér: 
Milan Salaš, Jiří Marek 
JEDNOTLIVCI
kategorie do 15 let
Vojtěch Svoboda, 2002, házená, TJ Sokol Vel-
ké Meziříčí, trenér: Ladislav Šidlo, Petr Kavka                              
Tereza Lišková, 2003, atletika, TJ Sokol 
Velké Meziříčí, trenér: Martina Nováčková
Matouš Malec, 2002, basket, BK Velké 
Meziříčí, trenér: Pavel Kučírek
Martin Mička, 2002, fotbal, FC Velké Me-
ziříčí, trenér: Jan Heto, Jakub Heto
Patrik Stupka, 2001, motokros, Action 
Racing Team, trenér: Petr Stupka 
Sára Strnadová, 2002, 
snowboarding, SKI KLUB Velké 
Meziříčí, trenér: Radek Strnad
Tomáš Pokorný, 2001, volej-
bal, TJ Spartak Velké Meziříčí, 
trenér: Petr Vašíček 
Petr Kališ, 2001, stolní tenis, 
Stolní tenis Velké Meziříčí, 
trenér: Petr Klíma
JEDNOTLIVCI
kategorie do 19 let 
Andrea Rymešová,1999, há-
zená, TJ SOKOL Velké Meziříčí, 
trenér: Vincenc Záviška
Petra Macková, 1997, atletika, 
TJ SOKOL Velké Meziříčí, tre-
nér: Ladislav Urban
Tomáš Doležal,1999, basket, BK Velké 
Meziříčí, trenér: Pavel Kučírek, Tomáš 
Rapušák
Martin Puža, 1998, fotbal, FC Velké Mezi-
říčí, trenér: Luboš Klimeš
Patrik Indra, 1997, volejbal, TJ Spartak 
Velké Meziříčí, trenér: Petr Juda
JEDNOTLIVCI
kategorie nad 19 let 
Iva Závišková, 1995, házená, TJ SOKOL 
Velké Meziříčí, trenér: Radka Matušíková
Adam Ostrý, 1996, basket, BK Velké Me-
ziříčí, trenér: Petr Filla, Tomáš Rapušák
Milan Souček, 1988, fotbal, FC Velké Me-
ziříčí, trenér: Libor Smejkal, Petr Munduch
Milan Bartůněk, 1960, cyklistika, integro-

vaný závěsný kuželník, curling, Handicap 
Sport Club Velké Meziříčí, trenér: curling 
- Martin Tluk
Barbora Laňková, 1991, motokros, Action 
Racing Team, trenér: Tomáš Laněk, Eva 
Laňková
Pavel Ambrož, hokej, HHK Velké Meziříčí, 
trenér: Roman Vondráček, Miroslav Horký 
Slavomír Šoukal, 1977, stolní tenis, Stolní 
tenis Velké Meziříčí
Martin Novotný, 1990, volejbal, TJ Spar-
tak Velké Meziříčí, trenér: Petr Juda
DRUŽSTVA
kategorie do 12 let bez pořadí
minižactvo – chlapci, házená, TJ SOKOL 
Velké Meziříčí, trenér: Petr Kaštan, Vlaďka 
Horáková
mladší žáci, fotbal, FC Velké Meziříčí, 
trenér: Jan Šimáček, Vít Brabec,
přípravka, hokej, HHK Velké Meziříčí, 
trenér: Miroslav Sysel, Jiří Štourač 
mladší žáci, požární sport, SDH Velké 
Meziříčí, trenér: Lenka Jágriková, Eva 
Mikišková
DRUŽSTVA
kategorie do 15 let 
mladší žáci, házená, TJ SOKOL Velké Me-
ziříčí, trenér: David Stoklasa, Pavol Živčic, 
Pavel Strašák, Radek Buchta

mladší žákyně, atletika, TJ SOKOL Velké 
Meziříčí, trenér: Martina Nováčková
starší žáci, fotbal, FC Velké Meziříčí, tre-
nér: Václav Chalupa, Karel Nováček
mladší žáci, hokej, HHK Velké Meziříčí, 
trenér: Ivo Dostál
starší žáci, požární sport, SDH Velké 
Meziříčí, trenér: Miroslav Jágrik
žáci, volejbal, TJ Spartak Velké Meziříčí, 
trenér: Petr Vašíček, Jiří Kracl 
DRUŽSTVA
kategorie do 19 let 
mladší dorostenci, házená, TJ SOKOL 
Velké Meziříčí, trenér: Ladislav Šidlo, Petr 
Kavka
kadeti U19, basket, BK Velké Meziříčí, 
trenér: Pavel Kučírek, Tomáš Rapušák

starší dorost, fotbal, FC Velké Meziříčí, 
trenér: Luboš Klimeš, Eduard Smejkal
dorost, hokej, HHK Velké Meziříčí, trenér: 
Jiří Štěpánek
dorostenci, požární sport, SDH Velké 
Meziříčí, trenér: Olga a Martin Rajmovi
junioři, volejbal, TJ Spartak Velké Meziříčí, 
trenér: Petr Juda, Dan Kasan, Petr Dostál
DRUŽSTVA
kategorie nad 19 let 
ženy, házená, TJ SOKOL Velké Meziříčí, 
trenér: Radka Matušíková
muži „B“, fotbal, FC Velké Meziříčí, trenér: 
Petr Munduch, Lukáš Machát
muži „A“, hokej, HHK Velké Meziříčí, tre-
nér: Roman Vondráček, Miroslav Horký
družstvo curling, Handicap Sport Club 
Velké Meziříčí, Jana Břinčilová, Michaela 
Charvátová, Milan Bartůněk, Martin Tluk, 
Bohumír Dvořák, Jan Coufal, Jaroslav Po-
lívka, Petr Gottlieb, trenér: Martin Tluk
družstvo žen Fň, požární sport, SDH Velké 
Meziříčí, trenér: Stanislav Kratochvíl ml.
družstvo mužů, požární sport, SDH Lhot-
ky Sport, Martin Kaman, Luboš Křehlík, 
Barbora Bartuňková, Petr Hladík, Tomáš 
Fryč, Jiří Horký, Tomáš Voda, trenér: 
Tomáš Voda
družstvo B, stolní tenis, Stolní tenis Velké 

Meziříčí 
muži, volejbal, TJ Spartak Vel-
ké Meziříčí, trenér: Petr Juda 
NEJLEPŠÍ TRENÉR 
bez pořadí 
Ladislav Šidlo, házená, TJ 
SOKOL Velké Meziříčí
Vlaďka Horáková, házená, TJ 
SOKOL Velké Meziříčí
Martina Nováčková, atletika, 
TJ SOKOL Velké Meziříčí
Václav Chalupa, fotbal, FC 
Velké Meziříčí
Miroslav Jágrik, požární sport, 
SDH Velké Meziříčí
Petr Juda, volejbal, TJ Spartak 

Velké Meziříčí
ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ
Stanislav Raus, házená, TJ SOKOL Velké 
Meziříčí
Petr Ostrý, fotbal, FC Velké Meziříčí
Daniela Komárková, 2004, Taekwon-Do, 
škola Taekwon-Do ITF - IL KYOK
Tomáš Molnár, 1999, Taekwon-Do, škola 
Taekwon-Do ITF - IL KYOK
Eduard Kadela, hokej, HHK Velké Meziříčí
Vlastimil Zachoval, hokej, HHK Velké 
Meziříčí
Vlastimil Pól, benchpress 
Jaroslav Paseka, sportovní kulturistika
Vít Kratochvíl, 1998, šachy, TJ Náměšť 
nad Oslavou
Zdeněk Bouček, vytrvalostní běh

POZVÁNKA
NA SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ ANKETY

17. březen 2017 18.00
VELKÝ SÁL JUPITER CLUBU

VELKÉ MEZIŘÍČÍ

SPORTOVEC
MĚSTA

2016

Nominace sportovce města za rok 2016
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GALERIE ODCHOVANCŮ/TRENÉRŮ
Martin Janíček, HK Zubří, házená
Vojtěch Drápela, HK Zubří, házená
Filip Svoboda, HK Zubří, házená
Anna Gebre Sellasie, HK Zora Olomouc, 
házená
Ivana Salašová, HK Zora Olomouc, 
házená
Petr Peňáz, PSK Olymp Praha, atletika
Ondřej Rosa, VSK Univerzita Brno, 
atletika
Michal Kovář, BC Vysočina, basket
Štěpán Dvořák, BC Vysočina, basket
Jan Novák, BC Vysočina, basket
Lucie Bendová, SK Slavia Praha, fotbal
Daniel Raus, FC Vysočina Jihlava, fotbal
Tadeáš Bíbr, FC Vysočina Jihlava, fotbal
Hana Pavlasová, SK Slavia Praha, fotbal 
Marek Malata,  FC Vysočina Jihlava, 
fotbal 
Mirek Malata,  FC Vysočina Jihlava, fotbal 
Filip Vošmera, FC Vysočina Jihlava, fotbal
Miloš Koudela, FC Vysočina Jihlava, fotbal
Adam Jágrik, FC Vysočina Jihlava, fotbal
Libor Smejkal ml., FC Vysočina Jihlava, 
fotbal
Ladislav Němec, FC Vysočina Jihlava, 
fotbal
Theodor Gebre Selassie, Werder Brémy, 
fotbal 
Pavel Zacha, NEW JERSEY DEVILS, hokej
Jan Brož, HC Dukla Jihlava, hokej 
Jaroslav Juda, HC Dukla Jihlava, hokej 
Vojtěch Maštera, HC Dukla Jihlava, hokej 
Petr Slabý, HC Kometa Brno, hokej 
Milan Strnad, HC Dukla Jihlava, hokej 
Jan Úlovec, HC Dukla Jihlava, hokej 
David Homola, HC Oceláři Třinec, hokej 
Miroslav Juda, HC Dukla Jihlava, hokej 
Martin Barák, HC Dukla Jihlava, hokej 
Ondřej Broža, HC Dukla Jihlava, hokej         
Petr Rozmarín, SKLH Žďár nad Sázavou, 
hokej        
Luboš Burian, SK HS Třebíč, hokej
Marek Tichý, SK HS Třebíč, hokej
Lukáš Pacal, SK HS Třebíč, hokej
Kristýna Pacalová, SK HS Třebíč, hokej
Martin Kryštof, Jihostroj České Budějo-
vice, volejbal
Marek Zmrhal, Karlovarsko, volejbal
Michal Hrazdíra, Volejbal Brno, volejbal
Zdeněk Málek, Karlovarsko, volejbal
Jan Barák, Fatra Zlín, volejbal
Matěj Uchytil, Fatra Zlín, volejbal
Miroslav Blaha, Fatra Zlín, volejbal

z podkladů sportovní komise

NEBANKOVNÍ PŮJČKY:
Půjčky před výplatou 

do 5.000,-Kč
Stačí OP nebo ŘP.

Půjčky na zástavu nemovitostí, 
vyplácení exekucí a výkup 

nemovitostí. 

tel.: 731 457 371

Dámské odevy
ROSE-M
nabízí

Námestí 84/8 
(stará pošta)

tel.: 725 350 898

ˇ

ˇ

Jarní kabáty a bundy

Oblecení na svatbu, 

šaty, kostýmy, saka

Zakázkové krejcovství
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Dne 26. 5. 2016 pořádá produkční a umělec-
ká agentura Victoria Agency 2. ročník soutě-
že SYMPAŤÁK VYSOČINY 2017 v kulturním 
domě Jupiter club.

Soutěž je určena pro muže ve věku od 17 do 
45 let. Chlapci a muži se vtipným a nená-
silným způsobem zapojí do soutěžního 
galavečera, který bude doplněn atraktivním 
programem. Nebude chybět módní show, ta-
neční skupina, muzikálové company a mode-
rátor. Částí výtěžku Victoria Agency podpoří 
projekt s  názvem SMÍCH PRO NEMOCNÉ /
info z-vysociny.cz/.

Mladí muži, chlapci, stále ještě máte šanci se 
přihlásit na v-agency.cz.

Sympaťák 
Vysočiny

Město Velké Meziříčí zve 
na tradiční 

SETKÁNÍ S RODÁKY 
A JUBILANTY MĚSTA 

A OKOLNÍCH OBCÍ 
NAROZENÝCH 

V ROCE 1966 a 1967

Setkání se spolužáky, přáteli a 
známými se uskuteční v sobo-
tu 20. 5. 2017
PROGRAM SETKÁNÍ:
•  prezence účastníků od   
 13:00 do 14:00 hodin   
 v Jupiter clubu ve Velkém   
 Meziříčí
 (bude vybírán poplatek 300  
	 Kč	na	osobu)
•  přivítání starostou města
•  společné focení
•  kulturní vystoupení 
•  videoprojekce
•  raut
•  k tanci a poslechu zahraje  
 skupina Maraton
Pokud někdo z Vašich spolu-
žáků či známých neobdržel 
pozvánku, prosím sdělte nám 
adresu, rádi jej pozveme. 
Srdečně Vás zve 
Ing. Radovan Necid
starosta	města

Jak se již v uplynulých deseti letech stalo zvy-
kem, tak i letošní poslední květnová sobota bude 
na velkomeziříčském náměstí ve znamení chari-
tativního koncertu Muzikanti dětem. 
Pořadatelé již finišují s programem, který opět 
přinese bohatou nabídku různých hudebních 
směrů. Jako ochutnávku můžeme uvést Poetiku, 
hudební skupinu z Vysočiny, která tvoří novou 
vlnu českého pop rapu a její členové pocházejí 
z okolí Velkého Meziříčí. Dalšími místními účin-
kujícími jsou skupiny MySami, The Suspenzors a 
Orchestr ZUŠ. 
V závěru programu vystoupí legendární kape-
la LAURA a její tygři, kterou založil na koci roku 
1985 Karel Šůcha. Její fenomenální nástup a 
více než 28letá koncertní historie mluví sama za 
sebe, a jistě vystoupení této skupiny bude vel-
kým tahákem charitativního koncertu.
Samozřejmě i v roce letošním bude výtěžek celé 
akce věnován organizaci, která se věnuje prá-
ci se zdravotně, pohybově nebo jinak tělesně či 
mentálně postiženými dětmi a mládeží. Volba 
padla na „Alitteru, ústav jiného vzdělávání“ ne-
boli „Slepíše“.
Stalo se již tradicí, že všichni návštěvníci této 
akce mohou přispět do kasiček, nebo zakoupit 
drobné propagační předměty. Také stánky s ob-
čerstvením odevzdají část svého výtěžku. Sou-
čet všech takto vybraných příspěvků se potom 
objeví jako částka na 2. šeku, který bude předán 
na závěr koncertu.
MUZIKANTI DĚTEM
Kdy? Sobota 27. května 2017
Kde? Náměstí ve Velkém Meziříčí 

Muzikanti letos 
zahrají pro Slepíše

Velké Meziříčí
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Dělníka nebo dělnici do dřevovýroby.
– životopisy zasílejte na info@actibois.cz, 

dotazy tel.: 604 737 506

Firma ATN Bau s.r.o. Jihlava, 
přijme do pracovního poměru řidiče na sklápěčku.

Požadujeme: řidičský průkaz skupiny C + profesní způsobilost

Nástup možný od 1. 4. 2017.

Bližší informace podá Tomáš Neruda

tel.: 603 819 576

Místo výkonu práce: 
rekonstrukce

dálničního úseku 20
(146–153 kilometr).

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

Významný zaměstnavatel
v Kraji Vysočina a dodavatel

vstřikovacích zařízení

Hledá obráběče kovů do hlavní výroby 
pro závod Velké Meziříčí

Zájemci se mohou hlásit telefonicky
na tel.: 602 305 226

nebo elektronicky na adrese: 
jmatl@motorpal.cz

AGROPODNIK,a.s., Velké Meziříčí nabízí

K pronájmu na adrese Třebíčská 
1540, Velké Meziříčí tři kanceláře 
cca 20 m2 jedna, a to v různých 
částech budovy

Informace podá Ing. Kosek tel. 604 286 761
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P�IJMEME
SKLADNÍKY/SKLADNICE
Odpovídající mzdové podmínky:

+ p�íplatek práce p�es�as

P�I NÁSTUPU SPECIÁLNÍ PRÉMIE

• až 20.000 K� • pravidelné sm�ny
• � remní bene� ty • stravenky
• nákup zboží za režijní ceny
• penzijní p�ipojišt�ní • pracovní od�v

Místo výkonu práce: Velké Mezi�í�í

Petr Pálka, tel.: 602 703 652
petr.palka@bidfood.cz

EURODECK, s.r.o. 
Závist 21

594 01 Velké Meziříčí

Mob: 739 09 46 15
E-mail: info@eurodeck.cz

Výrobce: Dřevěných oken 
Dřevohliníkových oken 
Zimních zahrad
Fasádních prosklených stěn

Příjme do výroby 
Truhláře

obsluha obráběcího CNC stroje
 

Chcete pracovat v pobytových zařízeních 
sociálních služeb 

na Velkomeziříčsku a Bystřicku?

Příspěvkové organizace Kraje Vysočina

Domov Kamélie Křižanov
Domov pro seniory Mitrov
Domov pro seniory Velké Meziříčí

hledají do svých týmů nové kolegy 
/ kolegyně na pozice 

– pracovníků v sociálních 
službách – pečovatele / pečovatelky

– všeobecné sestry

Navštivte nás, nebo zavolejte a informujte se 
o podmínkách na uvedených kontaktech:

p. Eva Příhodová, tel. 774 446 503, Křižanov,
www.domovkamelie.cz

p. Alžběta Danielová, tel. 566 591 811, Mitrov, 
www.domovmitrov.cz

p. Dana Bartošová, tel. 736 541 988, Velké Meziříčí, 
www.domovvelkemezirici.cz
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Právě v tomto měsíci, kdy jsme s nadějí 
čekali na jaro  (17. 3. 2016), přišla ta 
nejsmutnější zpráva. 
V těchto dnech uplyne rok, kdy nás 
navždy opustila naše milovaná 
maminka, babička a prababička, 
paní Karla Pokorná. 
Byla sluncem, které navěky zůstane 
v našich srdcích. S láskou, vděčností 
a úctou vzpomínáme. 
Syn Svaťa, dcery Naďa a Dáša s rodinou 

PRODÁM
• Kočárek 
Hoco Tornado 
– prostorný, 
ježděný, ale 
z a c h o v a l ý , 
servisovaný. 
Je to dvoj-
kombinace, trojkolka. Má prací 
látkový potah, opěrku zad i 
nohou nastavitelnou do vodo-
rovné polohy, pětibodové pásy, 
ruční brzdu (vhodná při sportu). 
Korbička se dá otočit po i pro-
ti směru jízdy. V ceně hluboké 
lůžko, sportovní sezení, kryt 
lůžka, pláštěnka. V případě 
zájmu mam i originál autose-

dačku – vajíčko. Cena za kočár 
2.000 Kč bez autosedačky. Při 
rychlém jednání možná sleva. 
Cena za vajíčko 800 Kč. Tel.: 
776 666 527.

• Suché palivové dříví – 
buk, bříza, dub, habr. Tel.: 
736 488 577.

• Objednáváme 19týdenní 
kuřice, odběr konec břez-
na. Prodej levné směsi. Hr-
bov 42. Tel.: 737 477 773. 

KOUPÍM
• Koupím motocykl i náhrad-
ní díly značky JAWA nebo ČZ v 
jakémkoliv stavu (nekompletní, 
neopravitelný, nepojízdný i bez 
TP). Při platném TP přepis sa-
mozřejmostí. Tel.: 737 139 475. 
• Koupím a dobře zaplatím za 
staré pivní lahve s nápisem, vo-

jenské helmy, kožené vojenské 
řemeny, opaskové přezky, kože-
ná pouzdra na pistole, plechové 
– dřevěné muniční bedýnky, 
zásobníky do zbraní, nábojnice, 
vojenské uniformy (i potrhané), 
maskovací celty, maskovací ob-
lečení, vatované kabáty, vyzna-
menání, vojenské nášivky, mas-
ky, vojenské čepice, brigadýrky, 
bodáky, dýky, šavle a pochvy 
k nim, staré fotografie vojáků, 
staré žehličky, hmoždíře atd. z 
vaší půdy, stodoly, pozůstalosti. 
Za nabídky předem děkuji. Tel.: 
776 776 007.
• Vojenskou výstroj z vašich 
půd, sklepů a stodol do roku 
cca 1950: německé, sovětské, 
rumunské, italské a české ar-
mády. Pro potřebu plánované 
výstavní expozice VELKOME-
ZIŘÍČSKO ZA PROTEKTORÁTU 
1939–1945. Například výstroj 

z bývalé Bekovky Feldbeklei-
dungsamt der Luftwaffe 1/XVII 
(nyní Motorpal): vysouvací nože; 
tropické klobouky; blůzy, košile, 
kalhoty, kraťasy pískové, zelené 
a modré barvy; čepice, kšiltovky 
a lodičky; okované boty s kože-
nou podrážkou, holínky, 12ti-
-dírkové kanady boční i přední 
šněrování, boty kombinované s 
plátnem nízké i vysoké; skláda-
cí příbory; chlebníky, ruksaky, 
tašky, brašny, batohy z telecí 
kůži, pytle; oranžové bakelitové 
dózy; ochranné brýle; kukly a 
ušanky; chrániče kolen; plyno-
vé masky; polní lahve; helmy; 
celty; oboustranné maskované 
vaťáky; prošívané vaťáky, hli-
níkové nádoby na vodu, várnice, 
kanystry, polní lopatky; lékár-
ničky, ešusy; hodinky; kompasy; 
rádio-technika; letecké bundy, 
kalhoty a kombinézy s koži-

Společenská kronika

Odešli z našich řad

Soukromá 
inzerce

Dne 26. 2. 2017 jsme si připomněli 
nedožité 95. narozeniny 
pana Oldřicha Kučery,  
vychovatele a učitele  
z Velkého Meziříčí. 
Stále vzpomíná rodina.

Poděkování

Kdo	v	srdci	žije,	neumírá...
Dne 21. února jsme vzpomněli 
8. výročí, kdy nás navždy opustil 
pan František Marek  
z Velkého Meziříčí. 
S láskou a úctou stále vzpomíná 
manželka Božena a děti s rodinami.

Kdo	dobro	a	lásku	rozdává,	ten	neodešel,	žije	v	našich	srdcích	dál.	
Dne 25. února 2017 jsme vzpomněli 16. výročí úmrtí 

Vítězslava Piska z Frankova Zhořce č. 4. 
S úctou vzpomínají bratři Jan a František.

A právě takovou chvíli si připomínáme 
2. března, kdy nás před 10 roky navždy 
opustil náš milovaný manžel a táta, 
a teď by byl i dědeček, 
pan Vladimír Peterka. 
S úctou a láskou stále vzpomínají 
a Vám všem, kdo vzpomenete s námi, 
děkují manželka Zdeňka, synové Aleš a Tomáš s rodinami.

V	životě	jsou	chvíle,	se	kterými	se	člověk	
nikdy	nesmíří.

Všem, kdo projevili účast nad úmrtím 
pana Ing. Jindřicha Pokorného, 

děkuje zarmoucená rodina.

Ivan Petrů, U Statku, Velké Meziříčí, nedožitých 60 let, 30. 1. 2017
Ing. Jindřich Pokorný, Nad Tratí, Velké Meziříčí, 65 let, 8. 2. 2017
Milan Kratochvíl, Skřivanova, Velké Meziříčí, 82 let, 17. 2. 2017
Marie Štěpánková, Březejc, 83 let, 23. 2. 2017

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast a 
projevené kondolence při posledním rozloučení dne 23. 2. 2017

s panem Milanem Kratochvílem. 
Zarmoucená rodina

Příjem	společenských	oznámení	a	soukromé	inzerce	v	redakci	
Velkomeziříčska	vždy	v	pondělí	a	středu	od	8.00	do	16.00.	
Redakce	je	otevřena	denně	mezi	8.00	a	15.00,	mimo	pondělí	

a	středu	však	nemůžeme	zaručit	přítomnost.	
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Společnost, která je výhradní dovozce návěsové a přívěsové techniky DOLL v ČR a smluvní prodejce a autorizované 
středisko nákladních vozidel MAN, hledá v rámci posílení svého obchodního oddělení mladého a dynamického 

Požadujeme:
• středoškolské vzdělání 

nejlépe tech. směru
• dobré komunikativní 

vlastnosti
• praxe v prodeji podmínkou
• uživatelskou znalost práce 

na PC

• ŘP skupiny B, popř. C

Nabízíme:
• motivující platové 

ohodnocení
• zajímavou práci 

v mladém kolektivu
• možnost odborného růstu

OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE

Písemné nabídky doplněné o stručný životopis zasílejte na adresu:
AUTOIMPEX spol. s r.o., Kpt. Jaroše 79, 595 01 Velká Bíteš 

nebo na: autoimpex@autoimpex.cz, tel. 777 067 073

chem, výstroj se zipy;  výstroj s 
cvoky; rukavice, pásky přezky, 
řemínky, postroje; muniční be-
dýnky; nášivky; vyznamenání 
a medaile; zbytky z techniky; 
náboje a nábojnice; knoflíky; 
nitě a kusy látek;  dokumenty, 
pohlednice a pracovní knížky 
adresované na Bekovku, foto-
grafie z období protektorátu 
Velkého Meziříčí a okolí, noviny 
z období protektorátu; Volejte, 
nebo stačí prozvonit a zavolám 
zpět, na tel.: 732 400 672.
• Staré hračky: plechové, 
dřevěné, retro autíčka Ško-
da 1203, 105,120 atd. šlapací 
autíčka Moskvič a jiné značky. 
Staré plechové trojúhelníkové 
krabice na olej Mobiloil, Shell 
atd. Staré pivní lahve s odli-
tým nápisem pivovaru např: 
Gross Meseritscher, L. Heide a 
jiné pivovary. Stará jízdní kola, 
veterány, motocykly a veš-
keré součástky k nim ...dále 
zajistím vyklizení vašich půd, 
sklepů atd. Děkuji za nabídky, 
které pomohou rozšířit sbírku 
a plánovanou expozici. Volejte, 
nebo stačí prozvonit a zavo-
lám zpět, na tel.: 732 400 672.

NEMOVITOSTI
• Pronajmu garáž na ul. Gen. Ja-
roše. SMS na tel.: 732 221 288.
• Prodám nový družstevní byt 
3+kk s balkonem u Velkého 
Meziříčí. Možnost pořízení již 
od 600.000 Kč. Vhodný i jako 
INVESTICE. Tel.: 608 271 522.
• Koupím obyvatelný byt nebo 
menší rodinný dům ve Velkém 
Meziříčí a okolí. Platba hotově. 
Vyplatím i exekuce. Tel.: 605 
054 470.
• Prodáme nové řadové ro-
dinné domy 5+kk se zahradou 
(novostavby) 2 km od VM. Cena 
již od 3.7 mil.  Tel.: 608 271 522.
• Prodám družstevní byt 3+1 ve 
Velké Bíteši téměř nový, rok vý-
stavby 2006 a rok rekonstrukce 
2013.  Tel.: 608 271 522.

RŮZNÉ
• Nabízím individuální pří-
pravu k přijímacím zkouškám 
z matematiky na SŠ (Cermat, 
státní testy, vzory apod.). Tel.: 
774 621 703, Dolní Radslavice.
• Hledám kamarádku nebo ka-
maráda na kulturu a cestování 
(např. letos v létě na dovolenou 
k moři). Tel.: 724 851 044. S
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V sobotu 11. února 2017 proběhlo v ob-
řadní síni Městského úřadu Velké Mezi-
říčí letošní první vítání občánků. K této 
slavnostní události byly pozvány děti, 
které se narodily v září, říjnu a  listopadu 
minulého roku. Pan starosta přivítal nově 
narozené občánky na velkomeziříčské 
radnici a  předal finanční dar od města ve 
výši 1.500 Kč pro každé dítě. Děti z MŠ 
Sportovní vystoupily se svým pásmem 
básniček a písniček o miminkách a předa-
ly dárkový set deky s plyšovou hračkou, 
maminky potěšila kytička. Další vítání 
občánků narozených v prosinci, lednu a 
únoru proběhne 13. května 2017.

Eliška Beranová, Martin Pavlát, 
Bára Bradáčová, Pavel Pecha, 
Damián Dočkal, Damián Pešek, 
Nikol Dufková, Matěj Beke, 
Meda Filipová, Dominika Prchalová, 
Michal Fliťar, Jan Pospíšil, 
Matyáš Hrazdira, Ondřej Rychlý, 
Petr Chlubna, Jakub Šnajdr, 
Tobiáš Kakáč, Adéla Špačková, 
Daniel Pěchota, Vladimír Šubert, 
Antonín Dvořák, Tony Švihálek, 
Roman Jaša, Jolana Vašíčková, 
Agáta Kadlecová, 
Valentina Dohnalová, 
Barbora Klimešová, 
Adam Pospíchal, Sebastian Korchan, 
Anna Pospíchalová,
Dominik Kratochvíl, 
Beáta Procházková, Sára Marková, 
Vojtěch Mejzlík, Šimon Novák

Město v únoru 
přivítalo podzimní 
miminka

-měú-, Fotoateliér Bradáčová

Již pětileté děti se mohou v Ranči pod jasany ve Vlkově naučit, 
jak pravdivé je rčení o nejkrásnějším pohledu na svět z koňské-
ho hřbetu. Na dvou spolehlivých a vychovaných ponících a dvou 
menších koních tu jejich majitelka, Iva Prášková, pořádá pony 
kroužky. Mladí jezdci se naučí kompletně koně připravit, nased-
lat, povodit a samozřejmě na nich i jezdit. To vše pod bedlivým 
dozorem a za dodržení bezpečnostních pravidel, bez helmy zde 
na koně nikoho sednout nenechají. Děti si užívají, že nejsou pod 
dozorem rodičů, ale všechno prožívají se stejně starými kama-
rády. „Tady je úplně nejlepší to, že jsem s kamarádkama, a že si 
můžu Lejďu sama vyčistit, nasedlat a vodit,“ říká šestiletá Denis-
ka. Maminka malé Emy si chválí lidský přístup k dětem i rodičům a 
oceňuje, že zbývající děti, které nejezdí, ale čekají na svého souro-
zence, se zabaví pozorováním králíků a koťat pobíhajících kolem.
I děti mladší pěti let se mohou povozit na ponících bezpečně s 

madýlky, což je vhodné jako první kontakt s koňmi, a zároveň se 
tak učí správnému sedu. Pro dospělé, jednotlivce i skupinky, jsou 
připraveny celoroční rekreační jízdy v terénu, mimo jiné na koních 
plemene paint horse. Více informací naleznou budoucí malí jezdci, 
i s fotografiemi unikátního plemeníka Magics Chatana, na strán-
kách na www.rancpodjasany.cz.

Pony kroužek přijímá nové malé jezdce

Níže uvedené přehledy informují o počtech 
obyvatelstva a jeho sociálním složení. 
Z uvedených čísel si uděláme úsudek, že 
sčítání domů a obyvatel se neprovádělo 
každý rok, ale v určitém zájmovém ob-
dobí. Růst obyvatel, 
anebo úbytek, ovliv-
ňoval jen počet na-
rozených a zemře-
lých. Pohyb obyvatel 
prakticky žádný ne-
byl, neboť vrchnost 
ho nepřipouštěla. V 
té době se dětí rodilo 
hodně, ten přírůstek 
je zřejmý na uvede-
ných číslech. Proto u 
domů vidíme značně 
menší přírůstek. Židé jsou uvedeni oddě-
leně, protože v té době tvořili samostatný 
okrsek, tak jak zámek.
SLOŽENÍ OBYVATEL 1764
Město 1426 – 3 duchovní, 11 úředníků, 
40 měšťanů bez profese, 335 řemeslníků, 
135 sloužících, 890 poddaných, 12 chu-
dých ve špitále
Zámek 54 – 9 úředníků, 9 sloužících, 36 
poddaných
Židovské město 561 – 7 řemeslníků, zby-
tek zemědělci nebo lidé bez profese

Město – 320 rodin s domy, 60 rodin v pod-
nájmu
Zámek – 11 rodin v podnájmu
Židovské město – 32 rodin s domy, 103 v 
podnájmu

Tehdejší občanské 
a třídní sloučení 
nelze srovnávat se 
současným stavem. 
Především je tu vel-
ký počet poddaných 
a řemeslníků. Na-
proti tomu zmizely 
všechny židovské 
rodiny. Rovněž zá-
mecký okrsek je 
neznámý pojem. 
Zato úředníci se ne-

konečně rozmnožují. Přibližně je ustálený 
(5 – 6 %) počet nezaměstnaných. – Bez 
práce je nový pojem. Zato řemesla jsou v 
současné době silně nedostatková – hod-
ně vyhledávaná. Během staletí většina 
uváděných řemesel prakticky zanikla. Nej-
větší zánik nastal za komunistů. Po roce 
1989 bránila většímu rozvoji velkovýroba 
a velkoobchod. Udrželi se trochu zedníci, 
skláři, truhláři, zahradníci a řezníci.

Domy Obyvatelé

město Židé město Židé zámek

1764 316 32 1426 561 54

1790 364 32 2515 888

1834 783 4043

Stručná informace o osídlení 
našeho města v polovině 18. století

Vladimír Makovský,
zdroj: osobní archiv autora

VELKÉ MEZIŘÍČÍ v minulosti. Ilustrační foto
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O prvním jarním víkendu bude naše měs-
to hostit přes 600 skautů a skautek z celé 
republiky. Ve Velkém Meziříčí se bude v 
prostorách Jupiter clubu konat XV. valný 
sněm. Skauty tak budete potkávat nejen 
na náměstí, ale přirozeně i v jeho širším 
okolí.
V pátek 24. 3. 2017 nebude možné parko-
vat na spodní straně náměstí, ale ničeho 
se neobávejte, provoz bude řídit městská 
policie. Pro veřejnost bude na místě připra-
ven dostatek informací a aktivit, kterými si 
budete moci zpříjemnit tyto dny. Čekat vás 
budou například lanové aktivity a nebudou 
chybět různé hry a soutěže. Budeme se tě-
šit z toho, pokud se za námi zastavíte, a to 
nejen se svými dětmi. 

V sobotu (25. 3.) proběhne v kostele sv. Mi-
kuláše ekumenická bohoslužba, na kterou 
jste srdečně zváni. Pravidelná nedělní ran-
ní mše (26. 3.) bude sloužena v 7.30 hodin 
se skauty. 
Pro samotné účastníky sněmu je kromě 
hlavního programu připraven také dopro-
vodný program, v rámci kterého budou 
moci například navštívit naši rozhlednu a 

zámek, zahrát si adrenalinovou noční hru 
nebo se zastavit na sobotní koncert do 
Rock Depa, který bude přirozeně přístupný 
také veřejnosti. V rámci celorepublikového 
projektu „Skauti na dřeň“ se budou moci 
účastníci sněmu registrovat do databáze 
dárců kostní dřeně.
Moc si vážíme toho, že se takto významná 
událost bude konat v našem městě. Státy 
se ucházejí o pořádání olympijských her, 
skauti zas o valný sněm. A my jsme rádi, 
že jsme dostali důvěru a můžeme tuto akci 
realizovat. 
Tak nám prosím držte palce a těšte se s 
námi. XV. valný sněm ve Velkém Meziříčí 
se blíží.

Skauti z Velkého Meziříčí

Stovky skautů navštíví v březnu naše město

Oborník František Fňukal úvodem 
příchozí přivítal a seznámil je s 
historií obory, přiblížil její provoz 
i druhy chované zvěře. Té je od-

hadem mezi čtyřmi sty až čtyřmi sty pa-
desáti kusy, nejméně početný je jelen sika, 
muflonů a daňků je zhruba stejně.
Poté se skupinka odebrala k prvnímu z cel-
kem tří krmišt, které byly na trase. Letoš-
ní novinkou byl traktor, jel před účastníky 
a postupně zakrmoval. „Loni jsme šli na 

dvě skupinky a vzájemně si zvěř naháně-
li. S traktorem je to lepší, zvěř vidíme delší 
dobu, není tak plachá a hlavně sníh pozo-
rování hodně pomáhá, vše je na něm dobře 
vidět,“ spokojeně podotkla Marie Štěpán-
ková z městského úřadu. Zvířata, která 
jsou na zvuk motoru zvyklá, se postupně 
sbíhala a poměrně dlouho na krmišti po-
byla. Všichni, i ti, kteří se na zledovělých 
cestách zdrželi, si tak mohli početná stáda 
důkladně prohlédnout. Děti se dobře bavily 

při pokusech dostat se ke zvěři co nejblí-
že schováváním za stromy. Prozkoumaly i 
krmná zařízení.
„Zvěř k nám jezdí lovit lovci z celého světa, 
ročně odstřílíme zhruba 120 kusů zvěře. 
Tedy asi roční přírůstek. Loni se tu poda-
řilo ulovit nejlepšího jelena siku v historii 
obory,“ řekl František Fňukal. Toho pak 
ukázal na fotografii a na ní také vysvětlo-
val dětem rozdíl mezi jelením a mufloním 
parožím. 

Více než pět desítek dospělých a dětí se sešlo před 
hájenkou v oboře u Jabloňova. Jedno z nejstarších 

oborních zařízení v Evropě se otevřelo účastníkům Výletu 
za zvířátky, pořádaným Zdravým městem Velké Meziříčí.

Děti se v oboře dobře bavily

TexT a foTo JiTka kočí
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„Ač je město dlouhodobě úspěšné v soutěži třídění odpadů, situace s bioodpady se ne-
ustále zhoršuje. Jenom za jeden a půl měsíce roku 2017 bylo v hnědých kontejnerech na 
bioodpad tolik příměsí jako za celý rok 2014,“ říká Jaroslav Mynář, jednatel Technických 
služeb Velké Meziříčí. To znamená, že ve dvaceti tunách bioodpadů z hnědých kontejne-
rů svezených v letošním roce bylo tři čtvrtiny nežádoucích příměsí. „Lidé do bioodpadu 
házejí plasty, sklo a jiný komunální odpad v takové míře, že ho už nelze vytřídit, ale mu-
síme vše vyvézt na skládku. Tím způsobují podstatné navýšení nákladů a zdražují tak 
tyto služby pro všechny občany města,“ dodává Mynář.
Ve Velkém Meziříčí je rozmístěno 142 hnědých kontejnerů na bioodpad. Ve většině pří-
padů jsou hned u dalších kontejnerů na separovaný odpad (plasty, sklo, papír). Správné 
třídění odpadů je tak snadno dostupné všem obyvatelům města. Kontejnery se od dub-
na do listopadu svážejí jedenkrát týdně, přes zimu jedenkrát měsíčně. 
V hnědých kontejnerech na bioodpad se shromažďuje biologicky rozložitelný odpad, 
který pochází především z údržby zahrad, ale i kuchyní. Ten se pak dále vozí ke zpraco-
vání na organické hnojivo, které je velmi důležité pro zlepšování kvality půdy.

Lidé znečišťují bioodpad. Ten pak nelze 
využít k dalšímu zpracování například na 

organické hnojivo a Technické služby ho 
musejí vyvézt na skládku 

komunálního odpadu.

DO BIOODPADU PATŘÍ:
Z domácnosti: jádřince, pecky, slupky 
a jiné zbytky z ovoce a zeleniny, 
kávové filtry, ubrousky, zbytky pečiva 
a obilnin, odpad ze zelené domácnosti, 
skořápky z vajíček a ořechů, čajový 
odpad včetně sáčků
Ze zahrady: tráva, plevel, košťály i 
celé rostliny, listí, seno, sláma, štěpky, 
hobliny, piliny, dřevní hmota vč. 
menších větví, nadrcené či nasekané 
větší větve, keře apod., popel ze dřeva

DO BIOODPADU NEPATŘÍ:
Živočišné zbytky (maso, kůže, 
kosti, exkrementy masožravých 
zvířat), zbytky z jídelen a restaurací, 
recyklovatelné složky odpadu (plasty, 
sklo, železo, papír), nebezpečný 
odpad (obaly od barev, chemických 
látek, saponátů, laků, oleje apod.), 
elektrozařízení, stavební odpad.

Rok
Svezeno bioodpadů 
z kontejnerů 770 l

Ostatní bioodpad 
z města Vytříděno na skládku  % příměs ze svezeného 

bioodpadu

2014 341 t 407 t 16 t 4,7 
2015 329 t 368 t 34 t 10,3
2016 354 t 590 t 41 t 11,6
1,5 měsíce 2017 20 t 16 t 15 t 75,0 

✗

✔

TexT MarTina STrnadová

foTo archiv TS vM

Lidé znehodnocují 
bioodpad. Končí na skládce
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Zápis dětí do MŠ 
pro rok 2017/18
V souladu s ustanovením § 34 odst. 1 a 2 
zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění 
(školský zákon) a dále dle novely školské-
ho zákona č. 178/2016 Sb. § 34 odst. 1 
vyhlašuje ředitelka MŠ Mgr. Božena Su-
chánková zápis dětí předškolního věku 
do Mateřské školy Velké Meziříčí, pří-
spěvkové organizace, Čechova 1523/10, 
594 01 Velké Meziříčí.
Zápis se koná ve dnech 10. 5. a 11. 5. 2017 
vždy od 12.00 do 17.00 hodin na všech 
odloučených pracovištích MŠ. Předškolní 
vzdělávání se organizuje zpravidla pro děti 
od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.
Ve dnech 3. 5. až 4. 5. 2017 proběhnou 
ve všech odloučených pracovištích MŠ 
návštěvní dny rodičů, a to v odpoledních 
hodinách vždy od 15.00 do 16.00 hodin. 
Zde si mohou rodiče vyzvednout tiskopi-
sy pro přijetí dítěte. 

Od 1. 9. 2017 je zavedeno povinné před-
školní vzdělávání. Povinnost předškol-
ního vzdělávání je vázána na školní rok 
následující po dni, kdy dítě dosáhne pá-
tého roku až do zahájení povinné školní 
docházky. Právo na přednostní přijetí k 
předškolnímu vzdělávání má dítě v mís-
tě trvalého pobytu či místě v příslušném 
školském obvodu města Velké Meziříčí.
Při přednostním přijímání dětí k docház-
ce do mateřské školy rozhoduje spádo-
vost školy určená vyhláškou zřizovatele 
viz Obecně závazná vyhláška města Vel-
ké Meziříčí č. 4/2016, kterou se stanoví 
školské obvody mateřských škol zříze-
ných městem Velké Meziříčí.
Školský obvod Mateřské školy Velké Meziříčí, 
příspěvkové organizace, tvoří všechny ulice v 
části města Velké Meziříčí, mimo domů v ulici 
Karlov v části města Velké Meziříčí č. p. 372, 
373, 374, 375, 376, 377, 622 a 623.

Kontakty jednotlivých odloučených 
pracovišť MŠ:
MŠ Sokolovská 1568/29, V. Meziříčí, tel. 566 
522 832, e-mail mssokolovska@cbox.cz, 
ved. uč. Mgr. Bourková Věra
MŠ Sportovní 1794, V. Meziříčí, tel. 566 522 
833, e-mail skolkasportovni@cbox.cz, ved. 
uč. Čechová Zdeňka
MŠ Čechova 1523/10, V. Meziříčí, tel. 566 
522 834, e-mail mscechova@cbox.cz, ved. 
učitelka Krčová Naděžda
MŠ Nad Plovárnou 1569, V. Meziříčí, tel. 566 
523 362, e-mail: ms.velox@seznam.cz, ved. 
uč. Kopečná Věra
MŠ Mírová 1810/38, Oslavická 1800/20, V. Mezi-
říčí, tel. 566 523 483, e-mail: m.skola@cbox.cz, 
ved. uč. Kadlíková Blanka

další info na www.velkomeziricsko.cz

Rozpis poutí a slavností ve farnostech 
Velké Meziříčí, Bory a Netín 2017

23. 4. Neděle Mostiště Sv. Marek
23. 4. Neděle Oslavice Boží Milosrdenství

7. 5. Neděle Olší n.O. Sv. Jan Nepomucký
7. 5. Neděle Velké Meziříčí Mše sv. za hasiče

14. 5. Neděle Velké Meziříčí První sv. přijímání
14. 5. Neděle Svařenov Sv. Jan Nepomucký
21. 5. Neděle Netín První sv. přijímání
21. 5. Neděle Horní Bory První sv. přijímání
28. 5. Neděle Lavičky Sv. Zdislava

4. 6. Neděle Velké Meziříčí Biřmování
4. 6. Neděle Sklené n.O. Panna Maria

10. 6. Sobota VM - Moráň Nejsvětější Trojice
11. 6. Neděle Radenice Sv. Antonín
11. 6. Neděle Zadní Zhořec Nejsvětější Trojice
11. 6. Neděle Velké Meziříčí Kardinál Duka - Mše sv. 
15. 6. Čtvrtek Velké Meziříčí Boží Tělo
18. 6. Neděle Velké Meziříčí Pouť - výročí posv. kostela
18. 6. Neděle Netín Boží Tělo
18. 6. Neděle Bory Boží Tělo
25. 6. Neděle Dolní Radslavice Sv. Ladislav
25. 6. Neděle Petráveč Sv. Petr a Pavel
25. 6. Neděle Velké Meziříčí Farní den

2. 7. Neděle Cyrilov Sv. Cyril a Metoděj
5. 7. Středa Kochánov Sv. Cyril a Metoděj
9. 7. Neděle Stránecká Zhoř Sv. Benedikt

16. 7. Neděle Vídeň Sv. Anna
23. 7. Neděle Lhotky Sv. Anna
30. 7. Neděle Kúsky Sv. Anna
30. 7. Neděle Osové Sv. Anna

6. 8. Neděle Oslavice Sv. Anna
13. 8. Neděle Netín Panna Maria
20. 8. Neděle Závist Panna Maria
20. 8. Neděle Rousměrov P. M. Královny
26. 8. Sobota Baliny Mše sv. + žehnání

3. 9. Neděle Dolní Bory Sv. Jiljí
15. 9. Pátek Netín Kaple Panny Marie Bolestné
30. 9. Sobota Stránecká Zhoř Sv. Václav
24. 9. Neděle Hrbov Sv. Václav
24. 9. Neděle Lhotky Kaple Sv. Václav

29. 10. Neděle Mostiště Dušičky
12. 11. Neděle Horní Bory Sv. Martin
12. 11. Neděle Martinice Sv. Martin
31. 12. Neděle Vídeň Sv. Rodina
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NázvoSloví
ZAJÍMAVÉ BUDOVY
Díl 5: Luteránské gymnázium

TexT Marie riPPerová

foTo Jiří Michlíček

49.3536589N, 
16.0137017E

TexT eva kočí valováDíl 9

#SERIÁLY

Když si dnes někdo vzpomene, že chce zřídit školu, musí vyhovět všem příslušným 
předpisům. V tomto směru měli naši předkové jistou výhodu. Když se příslušníci lute-
ránské šlechty dohodli, že pro vzdělání svých synků zřídí školu, tak ji zřídili. Meziříčská 
paní Alena přispěla budovou, kterou pro účely vzdělávacího ústavu v roce 1578 přímo 
postavila. K její výstavbě angažovala zřejmě stavitele, který pro ni v té době dokončoval 
přestavbu zámku. Ten se inspiroval v zemi svých předků – v Itálii. Předlohou k palácové 
budově mu patrně byl Palazzo Pompei ve Veroně. 
Učební plány vypracoval velkomeziříčský rodák Adam Huber Meziříčský z Riesenpachu. 
Nebyla to jen tak ledajaká škola. Po jejím absolvování mohli mladí pánové pokračovat ve 
studiu na univerzitě – a to hned ve vyšších ročnících.
Jenže přišla třicetiletá válka, luteráni z města zmizeli, škola zanikla. Pro rozlehlou bu-
dovu najednou nebylo využití. A tak z ní v polovině 17. století udělali pivovar. Ten se 
zde udržel celých tři sta let. Teprve v polovině století dvacátého byla zrušena výroba 
piva i pivovarská restaurace. Dům byl opraven a dalšího půl století sloužil opět kultuře 
a vzdělávání. Své sídlo zde na dlouhou dobu nalezla městská knihovna a Lidová škola 
umění (později ZUŠ).

Dům byl postaven jako sídlo šlechtického 
gymnázia, později v něm tři sta let sídlil 

pivovar.

ŠAZETKY
Polní trať vlevo od silnice na Jihlavu, ná-
zev už r. 1780, zánik se datuje k r. 1946 
sloučením s tratí U Jestřabce a Nad Filov-
cem. Původ označení není znám.
U CIHELNY
Polní trať nesoucí název podle panské 
cihelny stojící na rozhraní katastrů Velké 
Meziříčí, Martinice a Mostiště, staré jmé-
no (1547).
U JESTŘABCE
Polní trať nese název podle starého pan-
ského rybníka „Jestřabec“, leží v severo-
západní části katastru u obce Hrbov.
U STAVU
Polní trať u řeky Oslavy, jižně od silnice 
z Velkého Meziříčí na Mostiště. Jméno 
nově vzniklé– 1946, (z Rakůvek) od pan-
ského stavu na řece Oslavě (Radostínce).
U SV. ANNY
Polní trať v jižním svahu kopce u 3 křížů, 
nově vzniklé pojmenování (1942–46) po-
dle kaple sv. Anny, postavené v r. 1782.
U SV. VAVŘINCE
Polní trať v severovýchodní části katast-
ru až k obci Radslavice, známá již r. 1705, 
jméno po Božích mukách sv. Vavřince. 
U TŘECH KŘÍŽŮ
Polní trať s názvem známým již od r. 
1780, podle tří křížů stojících na jednom 
z nejvyšších bodů jihozápadního katast-
ru na cestě z města do Loupežníka, Lavi-
ček a Netína.
U ZLATÉHO KŘÍŽKU
Polní trať při rozcestí silnic vedoucích 
do Mostišť a do Křižanova. Nové jméno 
(1942–46) podle „zlatého“ křížku posta-
veného roku 1828 (dříve trať U Cihelny). 
VELKÝ JIDÁŠKY
Polní trať s velmi špatnou půdou po 
obou stranách silnice na Tasov až ke vsi 
Petráveč, jméno známé již v 18. století. 
Pozemky buď vyschlé na kopcích nebo 
utopené v dolinách - jidášské výnosy ze-
mědělců. 
VRCHOVEC
Polní trať na západním úbočí Fajtova 
kopce, velmi staré jméno známé již v roce 
1541, odvozené od její polohy – trať vy-
výšená, vedoucí po úbočí kopce, po vrchu.
VÝPUSTKY
Polní trať v západní části katastru, zná-
má od r. 1570. Vejpustek – místo, kam se 
vypouštěl dobytek na pastvu. Zánik v le-
tech 1942–46 do trati Za Horou.
ZA HOROU
Polní trať s názvem známým již r. 1780, 
pozemky ležící „za kopcem“ jižně od silni-
ce vedoucí na Jihlavu.
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MarTina STrnadová

Letošní festival je věnován tématu lid-
ského hlasu a zpěvu ve všech podo-
bách od chorálu, přes lidovou hudbu 
minulosti až po barokní operu nebo 

jazz. Významným dramaturgickým akcen-
tem je výročí Claudia Monteverdiho, od je-
hož narození v roce 2017 uplyne 450 let. 
První koncert ve Velkém Meziříčí se bude 
tradičně konat v rámci Evropského festi-
valu filozofie. Ve špitálním kostele sv. Kříže 
se v sobotu 10. června v 19.30 představí 

sopranistka Hana Blažíková se svým po-
řadem Květina milosti. 
V něm se sama doprovodí na harfu a po-
sluchačům nastíní obraz Panny Marie ve 
středověké hudbě Španělska. Cena vstu-
penek je 250 a 150 Kč.
Druhý koncert v našem městě bude opět v 
kostele, tentokrát sv. Mikuláše. Ve středu 
21. června v 19.30 při něm vystoupí fran-
couzský Ensemble Organum s uměleckým 
vedoucím Marcelem Peresem. Soubor se 

ve svém programu zabývá uměním orna-
mentace, hudebním aspektem 16. století. 
Tuto neznámou hudební oblast nám sou-
bor představí prostřednictvím byzantské-
ho chorálu, latinské duchovní monodie 15. 
a 16. století a korsických zpěvů. Cena vstu-
penek je 300 a 200 korun.
Předprodej vstupenek na programovém 
oddělení  Jupiter clubu, Náměstí 17, nebo v 
síti Ticketportal. Do 31. 5. za zvýhodněnou 
cenu. 

Hudební festival Concentus Moraviae již má kompletní program 
pro letošní 22. ročník, jenž nese podtitul La voce. Koncerty 

proběhnou od 3. do 29. června. Ve Velkém Meziříčí vystoupí 
sopranistka a harfistka Hana Blažíková a francouzský soubor 

Ensemble Organum.

Concentus letos nabídne francouzský sbor

„Programový výbor festivalu zvolil téma 
reforem a revolucí nejen jako reakci na ak-
tuální světové dění, ale i jako malou reflexi a 
připomínku 700 let od prvních zmínek o kos-
tele a duchovní správy ve městě, jež pochází 
z r. 1317,“ řekl ředitel festivalu Milan Dufek 
a dodal: „V tematických blocích se také bu-
deme věnovat význačným českým i svě-
tovým událostem, které v roce 2017 oslaví 
významná výročí, například 80 let od úmrtí 
T. G. Masaryka, 100 let od Velké říjnové soci-
alistické revoluce v Rusku a podobně.“
V tematických blocích budou moci ná-
vštěvníci festivalu diskutovat s předními 
českými odborníky nad problémy součas-
né civilizace nejen Západu. Hlavní osob-
ností 11. ročníku festivalu bude kardinál 
Dominik Duka, který v neděli 11. června 
bude sloužit v kostele sv. Mikuláše mši 
a odpoledne se zúčastní spolu s Joelem 
Rumlem a Mgr. Vladislavem Volným pane-
lové diskuze v odborném bloku Reforma a 
úloha církví v dnešní době.
Festival bude jako každý rok doplněný i o 

bohatou programovou nabídku doprovod-
ných pořadů - koncertů, výstav, divadelních 
a filmových představení a dalších.
Našim návštěvníkům nabídneme koncerty, 
výstavy, filmy, divadelní představení. „Stalo 
se již tradicí, že festival filozofie je progra-
mově propojen s Mezinárodním hudebním 
festivalem Concentus Moraviae a nejinak 
tomu bude i letos,“ prohlásil Milan Dufek.
Festival filosofie se ve Velkém Meziří-
čí koná už od roku 2007. Ve svých před-
chozích ročnících nabídnul návštěvníkům 
přednášky a semináře s účastí například 
Erazima Koháka, Tomáše Halíka, Tomáše 
Sedláčka, děkanky Filosofické fakulty Uni-
verzity La Sapienza v Římě Marty Fatto-
ri, Iliose Yannakakies z univerzity v Lille, 
Michaela Hausera z Filosofického ústavu 
Akademie věd ČR a desítek dalších odbor-
níků nejen na filosofii, ale civilizační otázky 
obecně. Loňský jubilejní desátý ročník na-
vštívilo rekordních 5000 lidí. 
Odbornými garanty festivalu jsou FLÚ AV 
ČR a FF MU v Brně.

Letošní jedenáctý ročník Evropského festivalu filosofie 
ve Velkém Meziříčí má ústřední téma Reformy a revoluce. 

Festivalový týden začíná 8. června.

Meziříčí bude letos hlavním evropským 
městem filosofie už pojedenácté

PROGRAMOVÉ BLOKY 11. ROČNÍKU 
EVROPSKÉHO FESTIVALU FILOSOFIE:
•  Reformace a úloha církví 
 v dnešní době
•  Reformace
•  Průlomy v poznání
•  Revoluce v dějinách
•  Revoluce v Rusku 1917  
 v proměnách času
•  Revoluce všedního dne – volný čas,  
 rodina, stáří
•  Výchova (nevýchova) – popularizace  
 současných trendů 

www.festivalfilozofie.cz

Milan Dufek
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TexT Pavel abeska

foTo anTonín havláT

Nad očekávání zaplněný sál příz-
nivci country hudby a fanoušky  
Stetsonu přivítal ředitel JC Milan 
Dufek a seznámil návštěvníky s 

bohatým programem večera. 
Countrybál zahájila taneční skupina Tan-
zanit ze Žďáru nad  Sáz., která v pestrém 
stylovém oblečení předvedla několik coun-
try tanečků. Tanečníci  v průběhu večera 
předvedli ještě několikrát ukázky country 
tanců spojených s výukou, do které se za-
pojili téměř všichni návštěvníci. Věřím, že 
na příštím countrybálu ukáží, co se naučili.

V dalším programu se na pódiu  předsta-
vila kapela  Bokomara, která zcela jistě 
upoutala návštěvníky  svojí  dokonalou a 
náročnou muzikou v hodinovém koncert-
ním vystoupení.
Zbytek večera až do dvou hodin patřil osla-
vencům – Stetsonu. Přivítal je Milan Dufek 
a popřál jim hodně elánu a úspěchů do dal-
ších let. Nechyběl ani přípitek doprovázený 
vydatným potleskem návštěvníků.
Stetson založil před 35 lety Karel Bílek jako 
duo. Kapela prošla pestrým žánrovým vývo-
jem a vystřídaly se v ní desítky muzikantů.

Jistě milým překvapením pro návštěvníky  
bylo vystoupení již tradičních hostů kapely, 
Ilony Havlátové na trubku, Zuzany Havlá-
tové na akordeon a Jitky Fialové na saxo-
fon v sérii písniček pro pamětníky.
Kapela absolvovala stovky vystoupení na 
festivalech, portách, countrybálech. Pravi-
delnou činností jsou tradiční vánoční kon-
certy, drakiáda, kulturní léto atd. Kapela 
reprezentovala naše město i v zahraničí a 
ve vzdálených místech republiky – Liberec, 
Olomouc, Králíky, Bludov atd. Nechyběla 
ani řada vstoupení v Country opeře Brno.

V sobotu 28. 1. 2017 pořádal Jupiter club countrybál 
u příležitosti 35. výročí založení country kapely Stetson.

Stetsoni slavili 
narozeniny countrybálem

FOTOGALERIE A VIDEO NA
www.velkomeziricsko.cz
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KAM
KULTURNÍ AKCE MĚSÍCE

#SPONZOR STRANY:

Kulturní a společenské akce na měsíc březen 2017                                                                                              
tel. 566 782 004, 566 782 001 
www.jupiterclub.cz | program@jupiterclub.cz

Čtvrtek 2. 3., velký sál, 19.30 hodin
Divadelní sezona jaro 2017/1. představení
Divadlo Verze Praha
ÚČA MUSÍ PRYČ
Hrají I. Chmela, D. Prachař, L. Rybová, J. Ja-
něková ml., K. Winterová, P. Špalková.
Platí permanentky. Jednotlivé vstupné 
350 Kč

Sobota 4. a 18. 3., malá scéna, 15 hodin
ČAROVNÉ BAČKORY
Loutkové divadlo pro děti.

Čtvrtek 9. 3., koncertní sál, 19 hodin
KRUH PŘÁTEL HUDBY
Houslový recitál Milana Al-Ashhaba
Vladimír Kiseljov – malířská performance
Platí abonentní předplatné. Vstupné: 150 
Kč/120 Kč (děti, studenti, senioři)

Pátek 10. 3. ve 20 hodin
CHARITATIVNÍ PLES 2017
Hudba: PETRKYT BAND. Host Pavel CALLTA.
Bohatý kulturní program. Slavnostní draž-
ba, tombola.

Sobota 11. 3., velký sál JC, 20 hodin
HEARTS TOUR 2017 – KONCERT ZPĚ-
VAČKY LENNY
Host Jakub Ondra.

Neděle 12. 3., velký sál, 16 hodin
Divadelní agentura Praha uvede pohádku
SŮL NAD ZLATO
Vstupné: 100 Kč

Úterý 14. 3., koncertní sál, 16 hodin
Vlastivědná a genealogická společnost 
pořádá přednášku
DÁVNÁ TAJEMSTVÍ HUDBY
Přednáší Mgr. Svatava Drlíčková

Pátek 17. 3., velký sál, 18 hodin
SPORTOVEC MĚSTA VELKÉ MEZIŘÍČÍ 2016

Pondělí 20. 3., velký sál, 19.30 hodin
Divadelní sezona jaro 2017/2. představení
Divadlo Palace Praha
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
Hrají: M. Etzler, R. Trsťan, V. Hybnerová/M. 
Procházková, S. Laurinová, Z. Piškula/M. 
Sabadin. 
Platí permanentky. Jednotlivé vstupné 
350 Kč

Úterý 21. 3., koncertní sál, 16 hodin
Vlastivědná a genealogická společnost 
pořádá přednášku
FOTOGRAFIE Z PŘÍRODY
Přednáší Ing. Antonín Havlát

Úterý 28. 3., koncertní sál, 16 hodin
Vlastivědná a genealogická společnost 
pořádá přednášku s promítáním
OŘECHOV, VESNICE ROKU
Přednáší Jiří Michlíček.

Pátek 31. 3., velký sál, 19.30 hodin
POSLEDNÍ RECITÁL „MARTA KUBIŠOVÁ SE 
LOUČÍ…“ SE SKUPINOU KARLA ŠTOLBY.
Host večera M. Hein.

PŘIPRAVUJEME NA DUBEN
8. 4. Koncert skupiny ČECHOMOR 
10.–12. 4. VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
14. 4. Akustický koncert skupiny 
WOHNOUT
21. 4. Zdeněk IZER v pořadu AUTOKOLEKTIV
28. 4. SCREAMERS
30. 4. Koncert VESELÁ TROJKA J. KRŠKY

PROGRAM KINA NA BŘEZEN

Pátek 3. 3. v 19.30 hodin
PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY
Už žádná pravidla. Už žádná tajemství.
Režie J. Foley. Scénář: N. Leonard, E.L. James 
(předloha). Hrají: D. Johnson, J. Dornan, R. 
Ora, K. Basinger, L. Grimes, B. Heathcote, 
M. Martini. Romantický, erotický thriller 
USA 2017, české titulky. Vstupné: 120 Kč, 
117 minut, mládeži přístupný od 15 let.

Neděle 5. 3. v 16 hodin
LEGO® BATMAN FILM
Buď vždy sám sebou. Pokud můžeš, buď 
Batman. V Gothamu se chystají velké 
změny, a pokud chce Batman zabránit 
tomu, aby moc ve městě převzal Joker, 
bude možná nucen přehodnotit svůj po-
hled na svou dosud fungující jednočlennou 
skupinu občanské bdělosti a sebeobrany. 
Animovaná, dětská, akční komedie USA 
2017, český dabing. Vstupné: 110 Kč, 104 
minut, mládeži přístupný.

Neděle 5. 3. v 18.30 hodin
Sobota 18. 3. v 19.30 hodin
BÁBA Z LEDU
Příběh rozkrývající nelehké vztahy mezi 
třemi generacemi přináší naději, že život 

lze vzít do vlastních rukou v jakémkoli 
věku. Komediální drama Česko 2017. Scé-
nář a režie B. Sláma. Hrají. Z. Kronerová, P. 
Nový, M. Daniel, V. Neužil, P. Špalková, T. 
Vilhelmová, A. Mihulová. Vstupné: 120 Kč, 
106 minut, mládeži přístupný od 12 let.

Středa 8. 3. v 19.30 hodin
LÉK NA ŽIVOT
Jste připraven, pane Lockharte? Tak začí-
náme… Režie G. Verbinski (Piráti z Karibi-
ku, Kruh). Mysteriózní thriller USA 2017, 
české titulky. Vstupné: 120 Kč, 146 minut, 
mládeži přístupný od 15 let.

Neděle 12. 3. v 18.30 hodin
Středa 15. 3. v 19.30 hodin
Neděle 19. 3. v 18.30 hodin
MASARYK
Historické drama natočil podle scénáře A. 
Königsmarka a P. Kolečka režisér J. Ševčík. 
V hlavní roli K. Roden, A. Jover, H. Zischler, 
O. Kaiser, J. Vyorálek, M. Welsh, P. Nicho-
las, D. Crowley, české titulky. Vstupné: 130 
Kč, 113 minut, mládeži nevhodný do 12 let.

Čtvrtek 16. 3. v 19.30 hodin
MÍSTO U MOŘE
Po smrti svého staršího bratra Joea zjiš-
ťuje Lee Chandler s velkým překvapením, 
že byl svým bratrem ustanoven jako jedi-
ný opatrovník synovce Patricka.  Hrají C. 
Affleck, M. Williams, K. Chandler, L. Hed-
ges, G. Mol, C. J. Wilson. Drama USA 2016, 
české titulky. Vstupné: 100 Kč, 137 minut, 
mládeži přístupný od 12 let.

Pátek 17. 3. v 19.30 hodin
MUZZIKANTI
… Všichni jsme muzikanti.
Film plný písniček a melodií od folklorních 
kořenů až po mladou rockovou součas-
nost, odehrávající se na československo-
polském trojmezí, v drsném, ale půvabném 
kraji Těšínského Slezska. Režie D. Rapoš. 
Scénář P. Šiška. Komedie ČR 2017. Hrají M. 
Kramár, M. Konvičková, J. Nohavica, P. Kříž, 
M. Dejdar,  M. Wronková, P. Děrgel a další.
Vstupné: 110 Kč, 105 minut, mládeži pří-
stupný od 12 let.

Neděle 19. 3. v 16 hodin
BALERÍNA
Vydejte se na cestu!
Film vypráví příběh Félicie, mladé osiřelé 
dívky, jejíž největší vášní je tanec. S po-
mocí svého nejlepšího přítele Victora se 
jí podaří uprchnout ze sirotčince a vydat 
se na dlouhou cestu do Paříže, kde na ni 
čeká mnoho nelehkých úkolů a zajímavých 
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Další akce
MUZEUM
SVATBA ANEB JAK ŠEL ČAS…
do 18. dubna 2017
Nahlédnutí do soukromé sbírky svateb-
ních šatů a doplňků Nikoly Melicharové. 
Výstava je obohacena sbírkovými před-
měty z muzejních depozitářů Muzea Velké 
Meziříčí a mapuje éru 30. let až do sou-
časnosti. Otevřeno: út–ne 9:00–12:00 a 
13:00–16:00. www.muzeumvm.cz

KNIHOVNA
SVĚT PODLE G...
do 31. března 2017
výstava prací studentů Gymnázia Velké 
Meziříčí v Městské knihovně Velké Mezi-
říčí. www.knihovnavm.cz

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ PRO NEJMENŠÍ OD 2 
DO 5 LET VESELÁ PÍSMENKA
• kreslíme abecedu (nejenom S a H) schova-
nou v postavičkách, zvířátcích, předmětech
• výkresy do velikosti A3 – malujte, otis-
kujte, lepte
• na zadní stranu napište jméno, příjmení 
a věk dítěte; telefon rodičů
• odevzdávejte na dětském oddělení do 
konce března
• soutěžící čeká výtvarnická odměna
• práce zde budou vystaveny od 10. 4. do 
10. 5. 2017

OSTRŮVEK
KERAMICKÁ DÍLNA
Výroba vlastních originálních keramických 
výrobků v keramické dílně každou středu 
od 14 do 18 hodin. 
VLNĚNÍ S EDITOU
Kurz zahrnuje mokrou i suchou techniku 
plstění. Lektorka Edita Vaňková. Termíny: 
2. března, 6. dubna, 4. května, 8. června 
2017 od 17 do 20 hodin. Tel.: 702 850 621

KURZY LIDOVÉHO ŘEZBÁŘSTVÍ
Možnost vyzkoušet dovednost našich 
předků. Termíny: 3. 3. 2017, 17:00-20:00 
štípaná holubička, 10. 3. 2017, 17:00-
20:00 vyřezávání zvířátek, 17. 3. 2017, 
17:00-20:00 vyřezávání brože a spony, 
24. 3. 2017, 17:00-20:00 vyřezávání hla-
viček a figurek. Kurzy je možné absolvo-
vat jednotlivě. V ceně kurzu je zahrnuto: 
pracovní materiál, zapůjčení pomůcek a 
nástrojů. Kurz je určen pro začátečníky 
i pokročilé. Pokud máte, doneste si nůž, 
sekeru, dláta, atd. (není podmínkou). Tel.: 
776 733 806

RŮZNÉ
CITLIVÝ ŘEZ OVOCNÝCH STROMŮ
12. března ve 13:00
Přednáška + praktické ukázky v terénu, 
(Happy sport club), Zdenky Vorlové 21

MINIŠKOLIČKA
15. března 2017 15:00
Pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče, kteří 
si nejsou jistí, jak děti první dny ve škole 
zvládnou. Sportovní školička (obuv do tě-
locvičny). Na setkání se těší paní učitelky 
budoucích 1. tříd Jana Urbanová a Miro-
slava Nováková. Adresa: ZŠ Školní 2055, 
Velké Meziříčí, www.3zsvm.cz

SPORT
FOTBAL
Muži A – jaro 2017
NE 19. 3, 10:15, FC VM – SK Uničov
NE 2. 4., 10:15, FC VM – HFK Třebíč
NE 16. 4., 10:15, FC VM – FC Odra Petřkovice
NE 30. 4., 10:15, FC VM – MFK Vyškov
STŘ 3. 5., 17:00, FC VM – FC Hlučín
NE 14. 5., 10:15, FC VM – SK Spartak Hulín
NE 28. 5., 10:15, FC VM – SK Líšeň

VOLEJBAL
Druhá liga muži VM   Jablonec n. N.
4. března 2017 10:00
Tělocvična u kostela, Velké Meziříčí
Druhá liga muži VM   Mladá Boleslav
18. března 2017 10:00
Tělocvična u kostela, Velké Meziříčí
KP žáci 5. kolo Velké Meziříčí
5. března 2017 10:00
Tělocvična u kostela, Velké Meziříčí

HÁZENÁ
4. března 2017
11:00 I. liga starší dorostenky HC Zlín; 
13:00   I. liga ženy HC Zlín „B“; 15:00   II. liga 
mladší dorostenci Tatran Bohunice; 17:00   
II. liga muži Tatran Bohunice; Adresa: 
Sportovní, Velké Meziříčí
18. března 2017 09:00
sportovní hala TJ Sokol „za Světlou“, 9:00-
14:00   přípravka a minižactvo, Memoriál 
Karla Kaštana; 15:00 II. liga mladší do-
rostenci Sokol Juliánov; 17:00   II. liga muži 
Sokol Juliánov
26. března 2017 11:00
sportovní hala TJ Sokol „za Světlou“11:00   
I. liga starší dorostenky;13:00   I. liga ženy; 

TURNAJ V KARETNÍ HŘE „PRŠÍ“
4. března 2017 16:00 
v pivnici „Na Lipnici“ (Sokolovská ulice 
ve VM). Akce je určena pouze zájemcům 
starším osmnácti let, a to mužům i ženám. 

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
4. března 2017 13:30 -15:00
5. března 2017 14:15  -15:45
7. března 2017 14:15-15:45
11. března 2017 14:00-15:30
12. března 2017 14:15-15:45
17. března 2017 17:30-19:00
18. března 2017 14:00-15:30
19. března 2017 13:15-14:45
vstupné: bruslící 20 Kč, doprovod 10 Kč

setkání. Balerína je zábavný a dojemný 
film o přátelství, sebedůvěře a rodinných 
poutech.  Animovaný film Francie, Kanady 
2017, český dabing.
Vstupné: 110 Kč, 89 minut, mládeži pří-
stupný.

Středa 22. 3. v 17.30 hodin
KRÁSKA A ZVÍŘE
Film popisuje pozoruhodný příběh Krásky, 
bystré, krásné a nezávislé mladé dívky, 
kterou ve svém zámku uvězní děsivé zví-
ře. Hrají: E. Watson, D. Stevens, L. Evans, 
K. Kline, J. Gad. Romantický, rodinný film 
USA 2017, český dabing. Vstupné: 150 Kč 
dospělí, děti do 15 let 130 Kč, 130 minut, 
mládeži přístupný.

Středa 29. 3. v 19.30 hodin
ŽIVOT
Dejte si pozor, po čem pátráte.
Příběh šestičlenné posádky Mezinárodní 
vesmírné stanice, která se ocitá na sa-
motném pokraji jednoho z nejdůležitějších 
objevů lidských dějin: prvního důkazu o 
existenci mimozemského života na Mar-
su.  Hrají J. Gyllenhaal, R. Ferguson, R. 
Reynolds, H. Sanada, A. Bakare, O. Dicho-
vichnaya. Sci-fi thriller USA 2017, český 
titulky. 
Vstupné: 120 Kč, 161 minut, mládeži pří-
stupný od 12 let.

Čtvrtek 30. 3. v 19.30 hodin
RANDE NASLEPO
I když svůj svět nevidíš, můžeš za ním jít.
Vzrušující práce v luxusním hotelu – to je 
vysněná budoucnost, kterou si hýčká Sa-
liya už od dětství. Pak ale jako teenager 
začne ztrácet zrak, až nakonec vidí jen ml-
havé světlo a matné obrysy. 
Saliya i přes svůj handicap postupně zís-
kává větší sebevědomí, vrací se do nor-
mální školy a nakonec se odváží poslat 
přihlášku na stáž do pětihvězdičkového 
hotelu. Díky důkladné přípravě a hlavně s 
podporou velkého blafování uspěje a mís-
to získá. Jen nikomu nepřizná, že vlastně 
tak trochu skoro vůbec nevidí. Odhalí jej až 
jeho nový přítel a kolega Max. Romantická 
komedie Německo 2017, český dabing.
Vstupné: 120 Kč, 111 minut, mládeži pří-
stupný.
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Kromě obou meziříčských řek, Balinky a 
Oslavy, je naše město obklopeno množ-
stvím menších vodních toků. Najděte v 
tajenkách jména šesti z nich. 
Správné znění  zašlete elektronicky 
na adresu velkomeziricsko@velkome-
ziricsko.cz (nebo poštou či osobně do 
redakce, Velkomeziříčsko, Náměstí 17, 
594 01 Velké Meziříčí) do 27. března 
2017.
Tři vylosovaní výherci získají upomín-
kové předměty z městského e-shopu.  
Výherci z minulého čísla jsou Dagmar 
Holíková, Jitka Jašová a Věra Chmelařo-
vá, pro které máme v redakci připrave-
nou výhru. 
Řešení z minulého čísla: Velké Meziříčí, 
Vrchlabí, Praha - Hostivař, Bratislava, 
Kolín, Kladno. 

#ZÁBAVA

Křížovka o ceny auTor křížovky vlaDiMír Pařil

foTo archiv redakce
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TexT JiTka kočí

 foTo PeTr ZeZula

Lyžařka Veronika Čamková o víkendu vybojovala svůj další juniorský mistrovský titul v alpských 
disciplínách.
Na Mistrovství České republiky ve dnech 18. a 19. února v Bílé v Beskydech Veronika Čamková za-
jela skvěle závody ve slalomu i obřím slalomu a celkově zvítězila. Závody se současně konaly jako  
akademické mistrovství ČR a Memoriál Jiřího Havla, v němž získala putovní pohár. Úspěch Veroniky 
je o to větší, že šlo o její první závody v Česku po operaci kotníku.

Čamková je opět mistryní ČR

Vzdálenost nehraje roli, kvalitní zázemí 
skiareálu s ubytováním láká lyžaře z Brna, 
chorvatské hosty z partnerského města 
Tisna, brněnské občanské sdružení Lemur 
přiváželo každý den tři autobusy předškol-
ních dětí. 
Mezi školy, které si velkomeziříčský kopec 
vyhlédly k vylepšení lyžařských schopnos-
tí svých žáků, patří ZŠ Sokolovská, ZŠ Kři-
žanov, ZŠ Žďárec, ZŠ Školní, ZŠ Oslavická, 

ZŠ Velká Bíteš, ZŠ Oslavice, ZŠ z Třebíče, 
Tasova, Pramínek z Brna, ZŠ Kamenice, 
velkomeziříčské gymnázium i Výchovný 
ústav, ZŠ Dolní Vilémovice, Hotelová ško-
la Třebíč, ZŠ Strážek, ZŠ Václava Havla ze 
Žďárce. Na sjezdovce se objevil také speci-
ální vozík z Kociánky Březejc.
Některým šťastným účastníkům kurzů 
předávala své zkušenosti a rady i zdejší 
reprezentantka Veronika Čamková. Ná-

padité zakončení lyžařského kurzu je pak 
pomyslnou třešinkou na dortu. Žáci ZŠ 
Sokolovské byli pasováni na lyžaře i snow-
boarďáky, nejmenší lyžaři z brněnského 
Lemuru ukončili šestitýdenní lyžovačku 
karnevalem, odnesli si diplomy za účast a 
k jejich radosti přispěly i velké dorty.
Do čilého ruchu na sjezdovce se vložil i 
Český rozhlas, který zde natáčel pořad De-
satero bezpečnosti na sjezdovkách.

Jedenapadesátá sezona lyžování na Fajtově kopci se nese 
v čilém ruchu. Na sjezdovce se během týdne vystřídají 

účastníci lyžařských kurzů z různých škol, za týden 
zbrázdí kopec na šest set dětí.

Na sjezdovce se každý 
týden vystřídá na 600 dětí

FOTOGALERIE NA
www.velkomeziricsko.cz

-mars-



OBJEVTE SÍLU
DOSTAT SE 

KAMKOLIV

 Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu 
 ŠKODA KODIAQ: 5,0–7,4 l/100 km, 131–173 g/km 

NOVÁ ŠKODA KODIAQ TAKÉ 
V SEDMIMÍSTNÉ VERZI 
Začněte své cesty plánovat ve větším měřítku. S vozem 
ŠKODA KODIAQ se totiž před Vámi otvírají zcela nové obzory. 
Inteligentní pohon 4×4 s off -road režimem a sadou 
panoramatických kamer se stane Vaší vstupenkou na místa, 
kam jste doposud nevkročili. Navíc si KODIAQ můžete vybavit 
volitelnou třetí řadou sedadel. Protože každý zážitek je mnohem 
intenzivnější, pokud se o něj můžeme s někým podělit. 
RECONNECT.

mujkodiaq.cz  

Horácké autodružstvo
K Novému nádraží 1345
594 01  Velké Meziříčí
Tel.: 566 523 141
www.horacke-vm.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Untitled-2076   1 20.2.2017   9:02:55

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR                                  
Střežíme vaše zdraví 201

✔ Chcete stejně kvalitní péči 
ve špičkových zdravotnických 
zařízeních, jakou mají vojáci 
Armády České republiky?

✔ Chcete mít jistotu, že 
se Vám a Vašim blízkým 
v případě potřeby dostane 
nejmodernější léčby 
onkologických onemocnění 
v protonovém centru?

✔ Chcete pro sebe i své 
děti bohatou nabídku 
příspěvků       na plavání, 
cvičení, regeneraci, očkování, 
školní pobyty, rovnátka, 
dentální hygienu či    na různá 
preventivní vyšetření, to vše 
po celý rok a bez nutnosti 
střádat body nebo kredity?

Pak neváhejte 
A přidejte Se k nám!

nejste spokojeni se zdravotní pojišťovnou?
Víte, že do 31. 3. 2017 ji můžete změnit?
A pojištěncem VoZp budete od 1. 7. 2017

• 2 400 kč na rovnátka
• 1 800 kč pro těhotné ženy a maminky 
                  kojenců
• 1 200 kč na školu v přírodě
• 1 000 kč na plavání s dětmi
• 400 až 2 500 kč na očkování
• 500 kč na cvičení s dětmi
• 400 kč na dentální hygienu
• 300 kč na ochranné sportovní pomůcky
• a mnohé další příspěvky

Vojenská zdravotní pojišťovna 
je tu pro všechny a nabízí Vám až:

Podrobnosti o programech prevence 
a podmínky pro čerpání  příspěvků 
najdete na www.vozp.cz/prevence

www.vozp.cz
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