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Referendum už 
chce 1000 lidí
Názory občanských aktivis-
tů za referendum i odpůrců 
z řad zastupitelstva.

Kreativitu mám 
v práci zakázanou 
Jakub Bezděk je jedním 
z mála lidí, kteří mají klíčky 
od jaderného reaktoru.

Klíče: soutěž 
bude 27. srpna 
Chcete si zahrát? Přináší-
me program i registraci pro 
soutěžící.

Fajtfest si fanoušci 
zamilovali 
Pohodovou atmosféru 
i exkluzivní výběr kapel si 
chválili účastníci i letos.   

3 8 13 20

Oprava mostu 
rozpůlí město

Složitá dopravní situace nastane ve Velkém Meziříčí od 4. srpna. 
Začne totiž úplná uzavírka mostu u pošty kvůli jeho opravě.
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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 2. srpna 2017. 
Uzávěrka příštího čísla je 28. srpna 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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TÝDENÍK VELKOMEZIŘÍČSKO
souhrn událostí uplynulého týdne

ve vaší emailové schránce

VYCHÁZÍ KAŽDOU STŘEDU

zaregistrujte se na 
www.velkomeziricsko.cz

Úvodem
Druhá polovina prázdnin, kterou 

máme před sebou, bude po-
znamenaná hlavně velkou do-
pravní komplikací. Od 4. srpna 

začíná uzavírka mostu u pošty. Kvůli 
jeho výměně bude náš hlavní průtah 
městem úplně uzavřený. K tomu bych 
chtěl poznamenat několik faktů. 
První a nejdůležitější věc, kterou je o 
této opravě třeba vědět, je to, že jde o 
akci Kraje Vysočina. Silnice č. 602 (která 
vede ulicemi Novosady a Sokolovskou), 
patří kraji, stejně jako most. Kraj Vyso-
čina most opravuje, opravu platí, vybí-
ral zhotovitele a také určuje, kdy budou 
práce probíhat. Píšu to takto jednoduše 
proto, že máme všichni v živé paměti 
opravu důležitého mostu v sousední 
Třebíči, kterou také prováděl kraj, také 
byla spojena s množstvím omezení pro 
místní obyvatele a její termíny se také 
razantně v průběhu stavby měnily. 
Tím se dostávám k druhé věci, která je s touto opravou spojena, a to jsou termíny. Pů-
vodně Kraj Vysočina avizoval, že bude oprava probíhat od května do září. Poté termín 
změnil na červen až říjen. Pak jsme slyšeli něco o ukončení prací v listopadu a finální 
verze, kterou se město dozvědělo, je 4. srpen až 15. prosinec. Znovu opakuji, že se to 
velkomeziříčská radnice od zhotovitelské firmy a kraje dozvěděla, nikoliv že tento ter-
mín určila. 

Budeme tedy všichni společně doufat, že stavba v tomto 
termínu opravdu proběhne a že nám neznepříjemní život 
víc, než je nezbytně nutné. Zároveň prosím všechny o 
jistou dávku shovívavosti a trpělivosti. Ono se to leh-
ce řekne, ale nakonec vyměnit celý most, který navíc 
nese i veškeré inženýrské sítě z jedné poloviny města 
do druhé, není tak úplně legrace. Prosím také řidiče, 
aby byli na objízdných trasách mimořádně opatrní a 
ohleduplní. Zatím jsme v našem městě všechny velké 
dopravní stavby (uzavírku Novosad, uzavírku Karlo-
va, opravy na dálnici nad městem), přežili ve zdraví 
a bez vážných dopravních nehod a moc nám všem 
přeji, aby tomu tak bylo i nyní. 
V současné době ještě probíhá uzavírka ulice 
Františky Stránecké, kde se provádí rekonstruk-
ce kanalizace a vodovodu. 
Tato uzavírka občany bydlící v této lokalitě tolik 
nezatěžuje, protože objízdné trasy vedou boč-

ními ulicemi.
Blíží se měsíc září, kdy nás čeká pří-

prava rozpočtu na rok 2018 a s 
tím spojené schvalování finanč-
ních prostředků na investiční akce 
např. na ulici Třebíčské od bývalých 

Technických služeb po most (kanali-
zace, vodovod a plyn) a jiné.

Všem občanům přeji krásný zbytek prázdnin a hodně slunečných 
dnů doma i na dovolených. 

Josef KomíneK, místostarosta
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Pro konání místního referenda o přestavbě 
velkomeziříčského náměstí dle vítězného návrhu  

architektonické soutěže se zatím vyslovilo přes tisíc 
občanů Velkého Meziříčí a místních částí. To je necelých 
deset procent z dvaceti potřebných podpisů občanů pro 

to, aby referendum mohlo být vyvoláno.

Pro referendum je přes 
1000 lidí, říkají aktivisté

NÁZORY 
PŘÍPRAVNÉHO VÝBORU 

PRO REFERENDUM 
NAJDETE ZDE:

 www.zanamestivm.cz, 
FB @ZaNamestiVM 

NÁZORY ZASTUPITELŮ, 
KTEŘÍ ODMÍTLI VÍTĚZNÝ 
NÁVRH A REFERENDUM, 

NAJDETE ZDE:
 www.zavm.cz

FB @ Za Velké Meziříčí 

TexT MarTina STrnadová

foTo @ZanaMeSTivM

„Chtěli bychom veřejnosti sdělit, že pří-
pravnému výboru se v průběhu měsíce 
srpna podaří získat potřebných 20 pro-
cent podpisů oprávněných osob pro vy-
volání referenda,“ říkají členové občanské 
iniciativy Za Náměstí VM, kteří mezi lidmi 
sbírají podpisy, a dodávají: „Z tohoto dů-

vodu chceme vyzvat všechny zastupitele 
města, aby při výběru zhotovitele projek-
tové dokumentace rekonstrukce náměs-
tí nekonali žádné další kroky a vyčkali do 
doby, než bude znám výsledek místního 
referenda.“
Třináct zastupitelů, kteří vítězný návrh na 

úpravu centra města odmítli, s občanskou 
iniciativou Za Náměstí VM nesouhlasí. 
„Zastupitelstvo se svou většinou zcela zá-
sadně neztotožnilo s navrhovaným řeše-
ním dopravy na náměstí,“ napsali ve svém 
vyjádření. „Musí tedy následovat další 
krok, plynoucí z pravidel architektonické
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soutěže a zákona o veřejných zakázkách. 
Bude osloven druhý v pořadí doc. Ing. 
arch. Miroslav Cikán,“ odmítají referen-
dum zastupitelé. A pokud se nedohod-
nou ani s druhým v pořadí, chtějí jednat 
s třetím. „Pokud by žádný z oceněných 
návrhů nebyl přijat, je možné uvažovat 
o místním referendu. Avšak o takovém 
referendu, které nám občanům dá vybrat 
z více oceněných návrhů. A nikoliv o re-
ferendu, které by tak tvrdě a nekorektně 
svou otázkou protlačovalo pouze návrh  
zastupitelstvem již odmítnutý,“ tvrdí. 
Svůj postoj podpořili roznosem letáků do 
schránek, v němž občany města a míst-
ních částí zrazují od podpisu pod referen-
dum. 
Právě s tímto jejich postojem občanská 
iniciativa nesouhlasí: „Naše činnost ne-
chce zasahovat do současné politické 
situace v městském zastupitelstvu, ale 
chce nechat rozhodnout občany města, 
zda souhlasí s názorem nezávislé od-
borné poroty architektonické soutěže.“ 
I občanská iniciativa přitom vydala leták 
lidem do schránek, kde naopak vysvětlu-
je důvody, proč referendum chce. 
Navíc tvrzení zastupitelů o nevhodném 
a nemožném dopravním řešení vítězné-
ho návrhu vyvrací bod po bodu. „Jsme 
apolitická občanská iniciativa a chceme 
umožnit občanům vyjádřit svůj názor, 
zda preferují vítězný návrh doporučený 
odbornou porotou, nebo přijímají roz-
hodnutí zastupitelů, kteří půl roku od 
ukončení soutěže neznají základní fak-
tické údaje o všech oceněných návrzích. 
Náš návrh na konání místního referenda 
představuje stejně tak demokratický a 
legální postup, jako je odmítnutí vítěz-
ného návrhu ze strany zastupitelstva,“ 
zdůrazňují a uzavírají: „Rekonstrukce 
náměstí je zásadním rozhodnutím pro 
budoucnost našeho města, a proto by 
bylo velmi nešťastné, aby se výsledek 
architektonické soutěže stal ‘rukojmím’ 
současné politické situace.“

CO O VÍTĚZNÉM NÁVRHU 
ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE 
ŘÍKÁ 13 ZASTUPITELŮ, 
KTEŘÍ JEJ ODMÍTLI:

CO O VÍTĚZNÉM NÁVRHU 
ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE 
ŘÍKÁ OBČANSKÁ INICIATIVA 
ZA REFERENDUM:

Návrh počítá s technicky nere-
alizovatelným napojením ulice 
Radnická na kruhový objezd.

Závěrem konzultace odborné poroty 
s dopravním inženýrem z průběhu 
hodnocení je, že napojení na silnici 602 
u vítězného návrhu lze vyřešit jiným 
způsobem.

Návrh (...) jednosměrně zprů-
jezdňuje ulici Kostelní z ulice 
Novosady.

První a třetí (autoři) navrhli jednosměr-
ný průjezdný provoz, druhý zde zacho-
vává současný provoz obousměrný.

Dále v návrhu projektu chybí 
realizace některých zadaných 
podmínek soutěže. Jde například 
o umístění tribuny pro kulturní 
pořady.

Pódium je popsá-
no na soutěžním 

panelu:

Dále v návrhu projektu chybí 
realizace některých zadaných 
podmínek soutěže. Jde napří-
klad o (...) vzhled restauračních 
zahrádek.

Zahrádky jsou po-
psány na soutěž-

ním panelu:

Stánky i například vánoční 
strom jsou znázorněny na 

soutěžním panelu

Dále v návrhu projektu chybí 
realizace některých zadaných 
podmínek soutěže. Jde například 
o (...) vzhled a umístění prodej-
ních stánků.

Studie neřeší dostatečný počet 
parkovacích míst.

Současný počet parkovacích míst je 
uváděn cca 250, v zadání soutěže jich 
bylo doporučeno ponechat pouze cca 
100. Vítězný návrh počítá s počtem cca 
120 parkovacích míst, druhý v pořadí 
s počtem 103 a u třetího oceněného 
návrhu přesná hodnota nelze vyčíst.

1

2
3

4

5

6
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LETÁK PŘÍPRAVNÉHO VÝBORU - OBČANSKÉ INICIATIVY (PRO REFERENDUM)

LETÁK TŘINÁCTI ČLENŮ MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA (PROTI REFERENDU)
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„Uzavírka začne v pátek 4. srpna hned 
ráno, kdy pracovníci zahájí přípravné prá-
ce, zejména frézování vozovky, a následu-
jící den započne vlastní demolice mostní-
ho objektu,“ uvedl vedoucí odboru dopravy 
městského úřadu Jiří Pospíchal. Uzavírka 
mostu u pošty, který je ve vlastnictví Kraje 
Vysočina, má trvat až do 15. prosince 2017 
s tím, že oprava by měla být dokončena 30. 
listopadu. Řidiči tedy po hlavním tahu přes 
město ze Sokolovské na Novosady víc jak 
čtyři měsíce neprojedou. 

„Most už vykazuje značně rozvinuté poru-
chy způsobené povětrnostními podmínka-
mi. Bude nahrazen novým, který umožní 
rozšíření jízdních pruhů. Zvýší se tak plynu-
lost dopravy a bezpečnost všech účastníků 
silničního provozu,“ uvedl radní Kraje Vyso-
čina pro oblast dopravy Jan Hyliš s tím, že se 
zvýší plynulost dopravy a bezpečnost řidičů 
i chodců. Most bude doplněn o odbočovací 
jízdní pruh v návaznosti na plánované úpravy 
městských komunikací. Financování je zajiš-
těno z Integrovaného regionálního operač-

ního programu, který na dvacetimiliónovou 
akci přispěje více než 16 milióny korun.
„Spolupráci se složkami IZS při dopravních 
stavbách máme natrénovanou z minulých 
let, kdy se opravovaly krajské komunikace 
Sokolovská a Karlov nebo okružní křižo-
vatka na Hornoměstské – Třebíčské. Opět 
počítáme s tím, že se dopravní situace ve 
městě výrazně zhorší, zejména kvůli tomu, 
že se kolem Velkého Meziříčí opravují dva 
úseky dálnice D1 (úsek 18 VM – Měřín a 
úsek 20 VM – Lhotka). Zejména v ranních a 

Složitá dopravní situace nastane ve Velkém 
Meziříčí od 4. srpna. Začne totiž úplná uzavírka 

mostu u pošty kvůli jeho opravě.

Začíná oprava mostu, 
která rozpůlí město

TexT a foTo 
MarTina STrnadová
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odpoledních špičkách je situace zhoršená 
i bez případných nepříjemností na dálnici. 
A pokud přibydou komplikace na dálnici, 
bude město jako vždy trvale ohroženo zá-
cpami. Proto bych chtěl vyzvat řidiče z celé 
republiky, aby do Velkého Meziříčí nesjíž-
děli, protože hlavní dopravní tepna 
přes město bude přerušena,“ 
říká starosta Radovan Necid 
a dodává: „Budeme jako 
vždy kontaktovat rádia a 
média, aby ve svém do-
pravním zpravodajství z 
dálnice nenabádala řidiče 
k objíždění dálnice přes 
Velké Meziříčí. Nejhorší 
rady jsou z řad samotných 
řidičů, kteří neznají souvis-
losti a informují tak zcela chybně.“
Objízdná trasa vede po dálnici D1 ve smě-
ru z Prahy do Brna mezi exity Velké Mezi-
říčí východ a Velké Meziříčí západ. V opač-
ném směru, tedy z Brna na Prahu je až do 
19. září uzavřen exit 141, takže do jeho 
otevření je objížďka vedena z exitu Velké 
Meziříčí východ až na exit 134 Měřín a od-
tud zpět po silnici II/602. Dálnice v tomto 
úseku bude po dobu uzavírky bez poplat-

ku. Místní řidiči, autobusy, vozidla do 6 t 
a ta s konstrukční rychlostí nižší než 80 
km/h mohou uzavírku objet po obchvatu 
přes ulice Třebíčská a K Novému nádraží. 
Na Bezděkově od  židovského hřbitova až 
k výjezdu u zimního stadionu bude dle po-

žadavku složek IZS  upraven provoz 
na jednosměrný ve směru z 
Bezděkova na Vrchoveckou 

ulici. V zúžených místech 
na Bezděkově a Poříčí 
bude zákaz stání. Pro 
chodce bude zajištěn 
bezpečný průchod okolo 
staveniště z ulice Soko-

lovská na Moráňskou. 
Uzavřena bude i křižovatka 

s ulicí Moráňská a Nábřeží. 
Příjezd pro dopravní obsluhu bude 

možný z ulic Poříčí a K Novému nádraží či 
Lipnice.
Autobusové zastávky budou po dobu uza-
vírky dočasně přemístěny. Ta U Balinky 
bude obsluhována projíždějícími linkami 
v obou směrech. „Na velkomeziříčských 
webových stránkách v sekci dopravního 
zpravodajství najdete nejaktuálnější in-
formace,“ doplňuje Jiří Pospíchal.

UZAVÍRKA MOSTU II/602-028
• Uzavřen bude vjezd do ulice Moráňská od 
pošty, příjezd pro dopravní obsluhu (rezidenti 
a zásobování) bude umožněn z ulice Poříčí.  
• Uzavřen bude dále i vjezd do ulice Nábřeží ze 
směru od pošty, příjezd pro rezidenty a záso-
bování bude možný z ulice K Novému nádraží 
a z ulice Lipnice.  
• Provoz na ulici Bezděkov v úseku od  židov-
ského hřbitova až k výjezdu u zimního stadio-
nu bude dle požadavku složek IZS  upraven na 
jednosměrný ve směru od ulice Bezděkov na 
silnici II/360 ul. Vrchovecká.

OBJÍZDNÉ TRASY:
• Po dálnici D1 ve směru od Prahy do Brna z 
exitu 141 Velké Meziříčí–západ na exit 146 
Velké Meziříčí–východ.
• Po dálnici D1 ve směru od Brna do Prahy z 
exitu 146 Velké Meziříčí–východ na exit 134 
Měřín a odtud zpět po silnici II/602, od 19. 9. 
2017 již bude možno v tomto směru sjíždět na 
exitu 141 Velké Meziříčí–západ.
• Osobní vozidla, nákladní vozidla do 6t, auto-
busy a vozidla s konstrukční rychlostí menší 
než 80 km/h mohou dále využít stávající trasu 
po místní komunikaci Třebíčská a po silnici 
II/360 K Novému nádraží.

JAK KRAJ MĚNIL TERMÍNY OPRAVY:
v dubnu: květen - září, 
v květnu: červen - říjen, 
v červnu: červen - listopad, 
aktuálně: 4. srpen - 15. prosinec

TECHNOLOGICKÁ LÁVKA. Ta bude řadu 
měsíců propojovat obě poloviny rozděleného 
města alespoň inženýrskými sítěmi
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KREATIVITU 
MÁM V PRÁCI 

ZAKÁZANOU

„Máme na starosti provoz jednoho ze čtyř bloků dukovanské 
elektrárny. Ještě s dvěma kolegy sedíme na velíně, takzvané 
blokové dozorně, kam máme vyvedena všechna měření z elektrárny 
a staráme se o veškerý provoz bloku,“ popisuje svoji profesi blokový 
operátor Jaderné elektrárny Dukovany, osmadvacetiletý Jakub 
Bezděk z Velkého Meziříčí. 

TexT PeTros MarTakidis

foTo MarTina sTrnadová
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KREATIVITU 
MÁM V PRÁCI 

ZAKÁZANOU

FOTOGALERIE NA
www.velkomeziricsko.cz

PODÍVEJTE SE NA 
VIDEO Z VÝSTUPU 
NA CHLADICÍ VĚŽ
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Chápu to tedy správně, že máte u ruky vy-
pínač k elektrárně?
Ano, máme tam to velké červené tlačítko, 
kterým můžeme reaktor odstavit. Blok 
jede jedenáct měsíců v nominálním provo-
zu a naše hlavní práce nastává tehdy, kdy 
jde blok do odstávky, mění se v něm část 
paliva a připravuje se na další roční kam-
paň. Proces trvá zhruba jeden měsíc a po 
něm musíme blok opět přivést ke stopro-
centnímu výkonu. 
Jak moc se při standardním provozu i tře-
ba při výjimečných situacích musíte spo-
lehnout na své dovednosti? 
Naše osádka je složena ze dvou operáto-
rů a zkušeného kolegy, který prošel obě-
ma pozicemi a je vedoucím reaktorového 
bloku. Práce máme rozděleny mezi sebou. 
Operátor nesmí být příliš kreativní člověk - 
na všechno máme předpisy a předepsané 
postupy, které velmi přísně dodržujeme. 
Jakákoliv situace je v těchto předpisech 
podrobně popsána a je stanoven přesný 
postup. 
Četl jsem o tom, že operátor nesmí být 
nejen kreativní, ale musí být také schopen 
téměř absolutně přijímat pokyny. Musí prý 
být duševně vyrovnaný, klidný a schopný 
předvídat. Jak je to? A cítíte se tak?
Je to samozřejmě týmová práce. Musíme 
být schopní přijmout to, co zazní z vyšších 
míst. Každý z operátorů prostě takový je. 
Je to dáno i způsobem, jakým jsou do této 
pozice vybíráni.
A vy sám se tak cítíte?
Ano. Nemám s tím problém. U nás v práci 
je výborný kolektiv. Navíc je náš vedoucí 
bloku mazák, který je tam od roku 1985, 
tedy od spuštění elektrárny, což je pro mne 

taková autorita a vzor, že bych ani nepo-
myslel na to v něčem mu oponovat.
Operátorů reaktorových bloků jsou v naší 
zemi jen desítky. Myslíte si, že máte vý-
lučné zaměstnání?
Je nás málo, to ano. To, že takovou prá-
ci nemůže dělat každý, je také jasné. Při 
výběru mají hlavní slovo psychologové. 
Například já jsem nikdy nebyl premiant a 
výjimečný student, spíš naopak. Ale ze sta 
vysokoškoláků, kteří jsme se na tuto pozici 
přihlásili, nás vybrali jen dva - oba vícemé-
ně průměrné studenty - právě kvůli naše-
mu psychologickému profilu. 
V současné době je to docela problém - 
starší generace zaměstnanců elektrárny 
je už v důchodovém věku a je třeba udě-
lat generační obměnu. Jenže techniků je 
obecně málo, psychologické síto je přísné 
a jaderná elektrárna stojí mimo město, ně-
kde uprostřed polí Vysočiny, takže to pro 
mnohé není atraktivní destinace, ač jde o 
prestižní povolání.
Co vlastně musí člověk studovat, pokud 
by se chtěl stát operátorem?
Škola není přesně stanovena. Strojní fa-
kultu, elektrofakultu, chemickou fakultu 
- obecně to musí být vysokoškolák - tech-
nik. Po škole následuje dvouletý cyklus, 
kdy nastoupí do školy pod hlavičkou ČEZu, 
kde se vše potřebné naučí. Po dvou letech 
složí státní zkoušky před Státním úřadem 
pro jadernou bezpečnost a to ho opravňuje 
vykonávat tu práci. 
Jak vás to vůbec napadlo? Nepředpoklá-
dám, že to byl váš dětský sen.
„To určitě ne. Na střední škole se o tom 
zmínil jeden z učitelů, že Dukovany a Te-
melín spouští stipendijní program. Přihlásil 

jsem se tedy, absolvoval jsem několikaho-
dinové zmíněné psychotesty a smlouvu na 
stipendium jsem získal. 
Popisujete to celé jako malou vojnu s pl-
něním příkazů. Je to náročné na psychiku?
Psychologická zátěž v naší práci je. Máme 
na starosti zařízení za miliardy korun a mu-
síme se k němu podle toho chovat. Jak říká 
jedno přísloví z operátorského desatera: 
“Jadernému reaktoru se vyká”.  Na druhou 
stranu nám to nesmí svazovat ruce.
Jak si podle vás dnes stojí jaderná ener-
getika? Má v porovnání například s nový-
mi zdroji budoucnost?
Fukušima byl zlom. Každá elektrárna na 
světě po této havárii musela projít tak-
zvanými stresstesty, které měly za cíl vy-
zkoušet její připravenost na neočekávané 
přírodní události. Jaderné elektrárny pak 
byly navíc posíleny miliardovými investi-
cemi. To vše je samozřejmě správné. Nová 
jaderná elektrárna znamená obrovskou in-
vestici v řádech stovek miliard a pokud k 
tomu připojíme současné nízké ceny elek-
třiny na burze, stává se z toho projekt s ná-
vratností v nedohlednu. Obnovitelné zdro-
je totiž úplně zlikvidovaly trh s elektřinou. 
Cena elektřiny na burze je dnes hluboko 
pod třiceti procenty někdejší ceny. Takže 
se nové jaderné bloky téměř přestaly sta-
vět. Výsledkem je to, že know-how firem, 
které umějí postavit takovou elektrárnu, 
je pryč. Důkazem je i nedávný krach jedné 
z těchto firem - Westinghouse. Mluví se o 
tom, že nastane jakási renesance jaderné 
energetiky, ale já jsem v tomto ohledu spí-
še skeptický.
To jsou obnovitelné zdroje o tolik výnos-
nější?

OPERÁTOR V JADERNÉ ELEKTRÁRNĚ 
Pracuje na blokové dozorně a řídí chod jaderného reaktoru, rukama 
mu protékají milióny kilowatthodin elektrické energie, pracuje se 
systémem, který zpracovává desetitisíce údajů o teplotě, tlaku, 
průtocích a nejrůznějších radiačních veličinách. 
Jeho činnost v jaderné elektrárně probíhá na základě předem po-
psaných postupů vyžadovaných jadernou legislativou, tyto předpisy 
musí dodržovat; krizové situace se učí zvládat na simulátoru.
Řídí akce během období odstávky pro výměnu paliva, odstavení 
různých zařízení elektrárny, aby na nich mohla proběhnout kontrola 
či oprava, a poté dohlíží nad tím, aby byla znovu správně uvedena 
do provozu. 
Jednou za dva roky skládá náročné zkoušky, musí projít úspěšně 
přes všechny znalostní zkoušky i náročné psychologické, zdravotní i 
bezpečnostní prověrky. 
Požadované vlastnosti: zodpovědnost, spolehlivost, schopnost 
vysoké a dlouhodobé koncentrace, odolnost vůči zátěži, psychická 
stabilita, schopnost rychlé reakce.
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Nikoliv. Je to důsledek dotování obnovitel-
ných zdrojů. Ty dnes přicházejí na burzu 
klidně s nulovou, nebo dokonce zápornou 
cenou, jen aby se prosadily a je jim jedno, 
zda na elektřině něco vydělají - jejich zisk 
jsou právě dotace. Současná energetika 
nemůže fungovat bez základních zdrojů, 
jakými jsou jaderné elektrárny nebo elek-
trárny spalující fosilní paliva. V blízké době 
bych viděl jako ideální kombinaci “jaderky”  
a obnovitelných zdrojů. Spalování fosilních 
paliv je nesmyslné, především kvůli přispí-
vání ke globálnímu oteplování. Bohužel, 
obnovitelné zdroje dnes nejsou na takové 
technologické úrovni, abychom se mohli 
spolehnout jen na ně. Stále potřebujeme 
stabilní zdroje, které nejsou závislé na roz-
maru počasí.
A budou někdy na takové úrovni?
Určitě. Já tomu věřím. Ale je třeba buď zdo-
konalit akumulaci energie, nebo na jinou 
úroveň posunout ty obnovitelné zdroje. A 
vývoj jde samozřejmě neustále dopředu. 
Například v Německu, kde jsou velmi zelení 
a snaží se obnovitelné zdroje podporovat, 
to má dvě strany mince. Kvůli velké podpo-
ře těchto ekologických zdrojů a odklonu od 

jaderné energetiky, což je pofukušimské 
opatření, spouští nové uhelné a plynové 
elektrárny. Je to z důvodů předtím zmíně-
ných. Neblahým následkem těchto kroků 
je i zvýšení jejich emisí oxidu uhličitého za 
loňský rok. Ale svým způsobem jsou prů-
kopníci v tak masivní podpoře obnovitel-
ných zdrojů a já jim v tom fandím.
Z toho tedy vyplývá, že díky zeleným po-
litikům byla čistá jaderná energetika na-
hrazena špinavou uhelnou. 
V Německu tomu tak bohužel je. U nás je 
naštěstí situace jiná, odklon od jádra se 
nechystá, za což jsem rád i kvůli mé práci. 
I naše vláda se vyslovila ve Státní ener-
getické koncepci, že počítá do budoucna s 
podporou “jádra” a obnovitelných zdrojů. 
Životnost našich uhelných elektráren po-
malu dobíhá, budou se postupně odstavo-
vat, takže se tím i my vydáme podle mého 
soudu správnou bezemisní ekologickou 
cestou.
Když novináři už opravdu nemají o čem 
psát, napíší, že lidstvu hrozí blackout. 
Hrozí nám blackout?
Aby se něco takového stalo, musí nastat 
velké výkyvy mezi výrobou a spotřebou 

elektrické energie. Tomu hodně napomá-
hají právě obnovitelné zdroje, které vyrá-
bějí, když si počasí zamane a je tedy daleko 
těžší síť regulovat. Není to tak dávno kdy 
blackout zažila Itálie, kdy se tam opravdu 
rozpadla celá energetická síť. Blackout 
může nastat, ale přenosová soustava je už 
dnes na takové úrovni, že riziko blackoutu 
je velmi malé.
Letos jste se sám aktivně přihlásil k po-
moci s organizací Evropského festivalu 
filosofie a velmi intenzivně jste v orga-
nizačním štábu pracoval. Jak vás to na-
padlo? Mezi řízením jaderné elektrárny a 
filosofií jsem moc pojítek nenašel. 
Mám rád kulturu a rád navštěvuji nejrůz-
nější kulturní akce. Meziříčský festival filo-
sofie považuji za jeden z vrcholů všeho, co 
se v našem městě děje. Chodil jsem na něj 
pravidelně jako divák a letos jsem dostal 
nápad, že bych přiložil ruku k dílu a pomo-
hl především s propagací.  Navštívil jsem 
tedy pana ředitele Dufka se svou nabídkou 
a on ji přijal. Letošní ročník festivalu jsem 
tedy zažil nejen jako divák, ale i trošku z 
druhé strany a  moc jsem si to užil, bylo to 
fajn.



SRPEN 2017

12 www.velkomeziricsko.cz#KULTURNÍ LÉTO

Kinematograf bratří Čadíků

Náměstí bývá zaplněné Koncert skupiny Geneze

Koncert skupiny Žalozpěv Pohádkové léto pro děti. 5× foto: Jitka Kočí
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TexT a foTo

Jitka kočí

K vodní nádrži na Fajtově kopci se v 
červenci sjela lezecká špička nejen 
z České republiky, konal se tam to-
tiž unikátní lezecký AUTOCOLOR 

Water Boulder Games 2017. Závodilo se 
na lezecké stěně vysoké devět metrů, po-

stavené jen pro tuto akci. Šlo o rychlost v 
mužské i ženské kategorii, vždy dva sou-
těžící lezli bez jištění a v případě uklouz-
nutí následoval pád do vody. Do dalšího 
kola postupovala rychlejší z dvojice. Na 
stupních vítězů se umístily v kategorii 

žen: 1. Dominika Dupalová, 2. Petra Rů-
žičkova, 3. Michaela Matúšová, muži: 1. Ris-
hat Khaibullin, 2. Martin Stráník, 3. Michal 
Běhounek.
Pro přihlížející byla přichystána lanovka nad 
vodou a příjemně osvěžující koupání.

Devítimetrová stěna 
přilákala nejlepší lezce

VÍTĚZ mužské kategorie Rishat Khaibullin

FOTOGALERIE A VIDEO NA
www.velkomeziricsko.cz
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Během slavnostního zahájení ha-
sičské olympiády se na stadionu 
seřadilo přes 2 400 soutěžících 
z řad dětí, profesionálních i dob-

rovolných hasičů. Všichni tito závodníci 
z celkem 27 zemí měli obrovskou mo-
tivaci zaběhnout své nejlepší výsledky. 
Nesmělo chybět přes 500 rozhodčích. 
Při zapálení olympijského ohně byl na 
stadionu uvítán rakouský prezident Ale-
xander Van der Bellen, ministr vnitra 
Wolfgang Sobotka a starosta Villachu 
Günther Albel. 
Přijela i vlna fanoušků z Velkého Meziříčí a 
z Dobré Vody (4 členky týmu patří do SDH 
Dobrá Voda). 
V požárním sportu byly k vidění štafety a 
závody CTIF. Mezi muži se nejlépe dařilo 
klukům z Vlčnova a Michálkovic. Bez trest-
ných bodů se dostali do kategorie zlatých 
medailí. Další družstva z Vlčnova, M2 a M3 
spolu s družstvem z Frýdku-Místku si vy-
bojovala stříbro. 

Náš závodní den se nesl už od začátku na 
vlnách nervozity. Tribuny byly nacpané k 
prasknutí. Nicméně jsme si našly vlajky 
města Velké Meziříčí a obce Dobrá Voda. 
To byl náš cíl. Nezklamat je. Motivoval nás 
i fakt, že nám onemocněl trenér Standa 
Kratochvíl st. a právě on byl, možná s vy-
pětím všech svých fyzických sil, přítomen 
na tartanovém povrchu jako naše největší 
opora a podpora. Trošku nervozity přidal 
právě fakt, že ženská družstva z České 
republiky, která si své pokusy již zaběhla, 
dostala všechna trestné body. Tady se bě-
hají rekordy trati, nemůžete dostat trest-
né a počítat s dobrým výsledkem. Šlo nám 
opravdu o všechno.
Po hromadném nástupu 9 družstev jsme 
šly na řadu. Pamatuji si jen německý povel, 
výstřel a pak nic. Nevnímáte nic jiného, než 
to, že máte jediný pokus a musí být perfekt-
ní.  Neuvěřitelná podpora těch málo lidí z 
Velkého Meziříčí a okolí byla ale slyšet širo-
ko daleko. Byli to oni, co nás táhli dopředu.

Časomíra se zastavila na 44:62. Teď přišla 
pro některé z nás ta nejhorší chvíle čekání. 
Budou trestné body? Kolik? A za co?
NE. Žádné trestné, máme čistý čas. Na šta-
fetu se šlo tedy s klidným vědomím, že to, 
proč jsme sem přijely, se vlastně povedlo. 
Štafetový čas byl stejný, jako tréninkový. 
66:08. Netrpělivě jsme čekaly na výsledky. 
Radovaly jsme se, protože jsme věděly, že 
jsme nejlepší z ženských družstev cvičících 
CTIF v kategorii A za Českou republiku. O 
0,6 setin vteřiny jsme skončily první pod 
čarou zlaté kategorie. První stříbrné (cel-
kem 23 ženských družstev se rozdělí na 3 
kategorie, zlaté, stříbrné a bronzové). 
Děkujeme fanouškům, rodinným přísluš-
níkům, partnerům, manželům a dětem, 
sponzorům i mediálním partnerům. Nej-
větší poděkování si zaslouží trenér, který 
to s námi nevzdává, ani když to vzdáme 
samy se sebou. A díky patří také holkám z 
týmu, protože i když by mohly, tak nikomu 
nic nevyčítají.

Družstvo žen SDH Velké Meziříčí má za sebou 
celotýdenní zápolení na XVI. Olympiádě 

v rakouském Villach.
TexT a foTo

Michaela BernaTová

Hasičkám jen o fous 
uteklo olympijské zlato
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Dobré zprávy
na facebooku

@velkomeziricsko

www.pksokna.cz

PKS okna a.s.
Hornoměstská 2171/37 
(vedle Finančního úřadu) 
Velké Meziříčí 594 01

725 947 516

e-mail: velmez@pks.cz

Kadeřnice 
(dámská, pánská) s dlouholetou praxí
zahájila činnost v KADEŘNICTVÍ Lenka

BERÁNKOVÁ Šárka
objednávky – tel: 732 969 573

Oslavická 26, Velké Meziříčí

S
C

-3
70

95
7/

01
S

C
-3

71
19

5/
01

• thajská masáž
• dornova metoda + breussova masáž
• havajská masáž lávovými kameny
• klasická a sportovní masáž
• indická masáž hlavy
• ba�kování
• shiatsu
• lymfatická masáž

AKCE - lymfodrenáž 10+2 za 1.000 K�.  
Tasov 240, tel.: +420 603 450 051

Jaroslava Komínková MASÁŽE

na dobu určitou - zástup za mateřskou a rodičovskou 
dovolenou
s místem výkonu práce Městský úřad Velké Meziříčí 
a zařazením do 10. platové třídy dle platných právních 
předpisů.
Předpokládaná doba nástupu: září 2017

Přihlášky v písemné podobě zašlete nejpozději do 
22. 8. 2017 do 12:00 hod. na adresu:
Město Velké Meziříčí
k rukám tajemníka Městského úřadu Velké Meziříčí 
Ing. Marka Švaříčka
Radnická 29/1
594 13 Velké Meziříčí
Obálku označte slovy: „Výběrové řízení – pozice VÝST“
Kontaktní telefon: 566 781 003

PRACOVNÍKA ODBORU VÝSTAVBY – 
REFERENTA ÚŘADU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí vyhlašuje 
výběrové řízení na pozici

Velké Meziříčí

více na www.velkemezirici.cz > úřední deska S
C

-3
71

20
9/

01
HLEDÁ SE Romi 
sedmiletá fenka retrívra

(ve Velkém Meziříčí)
Má velmi mírnou povahu

ODMĚNA!
777 328 084
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Srdečně zve na víkend 
Otevřené brány 19.–20. 8. 2017
Otevírací doba během víkendu: 

so: 9–17, ne: 13–18

(areál pod novou zástavbou)(

ZAHRADNICTVÍ
ROZMARÍNEK,

Petráveč  

www.zahradnictvivm.cz 

BÍTEŠSKÁ DOPRAVNÍ 
SPOLE�NOST S.R.O.

VELKÁ BÍTEŠ

P�ijme do pracovního pom�ru:

PRO PROVOZ VELKÉ MEZI�Í�Í

�idi�e nákladního 
vozidla

sk. C – pro no�ní rozvoz zboží

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

dobrovolny@bds-vb.cz

Nástup možný ihned!

EURODECK, s.r.o. 
Závist 21

594 01 Velké Meziříčí

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

www.eurodeck.cz

Výrobce: Dřevěných oken 
Dřevohliníkových oken 
Zimních zahrad
Fasádních prosklených stěn

Příjme do výroby 
Truhláře

obsluha obráběcího CNC stroje
 

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

Volné místo 
učitelky MŠ, 
plný úvazek  
na tel čísle: 
775 020 355

KONTAKT NA INZERCI

Inzertní manažerka:

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

Vážení klienti,
UZÁV�RKA INZERCE

DO ZÁŘÍJOVÉHO VYDÁNÍ 
VELKOMEZI�Í�SKA
JE JIŽ 21. 8. 2017.

Máte-li zájem o umíst�ní inzerce,
prosím volejte 

nebo pište na uvedený kontakt.
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Společenská kronika Odešli z našich řad

Vaše společenská oznámení objednávejte 
v redakci Velkomeziříčska

vždy v pondělí a středu od 8.00 do 16.00

Blahopřání

Dne 10. července uplynulo 11 let, kdy zemřela naše maminka,
paní Zdeňka Kuřátková z Velkého Meziříčí. 
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 
Děkuje rodina Teplých a dcera Zdenka. 

Dne 12. 7. 2017 uplynul první smutný 
rok od chvíle, kdy nás navždy opustila 
naše milovaná dcera, sestra a vnučka, 
DiS. Vilma Běhalová. 
S láskou vzpomínají a všem ostatním 
za tichou vzpomínku děkují 
maminka Vilma, sestra Alžběta 
a babička Anežka.

Bylo-li na světě zásluhou blízkého člověka 
trochu víc lásky a dobroty, trochu víc 
světla a pravdy, měl jeho život – byť byl 
jen krátký – smysl a zůstává navždy 
zapsán v našich srdcích.

Marie Kosourová, Kolmá, Velké Meziříčí, 85 let, 28. 6. 2017
Marie Chalupová, Oslavice, 80 roků, 3. 7. 2017
Oldřiška Štursová, Bezděkov, Velké Meziříčí, 66 let, 5. 7. 2017
Jiří Marek, Oslavice – hájenka, 74 let, 6. 7. 2017
Jitřenka Brodská, Hrbov, 78 let, 8. 7. 2017
František Novotný, Pod Kaštany, Velké Meziříčí, 80 let, 9. 7. 
2017
Vlastimil Janák, Martinice, 52 let, 10. 7. 2017
Vlasta Tvarůžková, Zahradní, Velké Meziříčí, 75 let, 12. 7. 2017
Pavel Břinek, Nová Ves, 28 roků, 14. 7. 2017

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast a pro-
jevené kondolence při posledním rozloučení dne 11. 7. 2017 s 
paní Marií Chalupovou z Oslavice. 
Zarmoucená rodina

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast a pro-
jevené kondolence při posledním rozloučení dne 13. 7. 2017 s 
paní Marií Kosourovou z Velkého Meziříčí. 
Zarmoucená rodina

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast a pro-
jevené kondolence při posledním rozloučení dne 14. 7. 2017 s 
panem Františkem Novotným z Velkého Meziříčí. 
Zarmoucená rodina

Dne 2. srpna jsme si připomněli 
85. výročí nedožitých narozenin 
pana Františka Domanského. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
Manželka a děti s rodinami

Dne 11. srpna 2017 by oslavila 
87. narozeniny naše maminka, babička 
a prababička, 
paní Milena Zezulová z Velkého 
Meziříčí. 
Za vzpomínku děkuje vnučka Kateřina 
s manželem a synem.

Smutná je vzpomínka na den narození,
vzpomínka na toho, kdo už s námi není.

Dne 14. srpna 2017 vzpomeneme 
nedožité 100. narozeniny 
paní profesorky Marie Mezlíkové-
Žákové z Velkého Meziříčí. 
Připomeňme si její obětavou lásku, 
statečnost a vědomí, že víra v dobro, 
které kolem sebe celý život šířila, 
nezůstane zapomenuta. 
S láskou vzpomíná A. Blahová s 
rodinou. *14. 8. 1917 +20. 9. 2002

Je to neuvěřitelné, jak ten čas běží. 
V neděli 9. července se dožil význam-
ného životního jubilea 70 roků 
pan Josef ROSICKÝ. 
Celý svůj život spojil s kopanou ve Vel-
kém Meziříčí. Jako hráč prošel žáky, 
dorostem, B-týmem mužů při VZS (voj. 
zákl. službě) v Lavičkách a od roku 1968 
až do roku 1979 A-týmem mužů. Se 
svojí životní „velkou láskou – kopanou“ 
však pokračoval dál jako rozhodčí. Již v roce 1985 získal I. třídu, 
což znamenalo pískat MSD (moravsko-slezskou divizi). Za 33 
roků odřídil více jak 2 000 utkání – mistrovských, pohárových, 
přátelských i turnajových. Následně působil také jako delegát 
ČMFS a při tom všem byl také členem výboru FC VM a několika-
letým spoluorganizátorem úspěšného turnaje přípravek ve Vel-
mezu. Dne 26. června 2012 u příležitosti 65. narozenin obdržel 
za 33 let strávených na hřištích celé Moravy od OFS Žďár n. S. 
upomínkovou plaketu a následně 2. července z rukou předsedy 
KFS Vysočina Miroslava Vrzáčka další ocenění v podobě plakety 
– „Osobnost fotbalu KFS Vysočina“ za mimořádný přínos fot-
balu na Vysočině. Josef Rosický sám hodnotil svoji fotbalovou 
kariéru slovy klasika: „Bylo to pěkné, ale bylo toho dost!“ a jeho 
motto bylo: „Maminka a rozhodčí mají vždy pravdu!“
Ke kopané přivedl nejen svého syna Pavla, ale i vnuka Jakuba, 
kteří nesou rozhodcovskou štafetu – píšťalku dál.
Takže Pepo, k Tvým krásným narozeninám a také do dalších let 
Ti přejeme hlavně hodně zdraví, spokojenosti, životní pohody a 
radosti nejen z výsledků velkomeziříčských týmů, ale i z výkonů 
syna Pavla a vnuka Jakuba s píšťalkou.
Otto Doležal, FC VM
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Soukromá 
inzerce
PRODÁM
• Stroj na výrobu škvárových tvárnic a 
starší ponk se svěrákem. Cena dohodou. 
Tel.: 776 725 864.
• Soukromý zemědělec prodá pravý český 
česnek. Velké Meziříčí. Tel.: 608 278 711.
• Piano zn. Rőssler, zachovalé, cena doho-
dou. Tel.: 776 210 101.
• Trubkové postele, šlapací šicí stroj, ná-
bytek z vyklízení chalupy ve Velkém Mezi-
říčí. Více info: 775 242 341.
• Použitou břidlici o rozměrech 15 x 7,5 
cm. V dobrém stavu, cca 30 m2 za cenu 
500 Kč za m2. Tel.:737 088 358

KOUPÍM
• Srovnávačku s protahem KDR nebo RO-
JEK. Tel.: 603 165 320.
• Historický motocykl, možno i nekom-
pletní, torzo apod., také samostatné díly. 
Tel.: 608 773 933.
• Koupím a dobře zaplatím za staré pivní 
lahve s nápisem, vojenské helmy, kožené 
vojenské řemeny, opaskové přezky, kože-
ná pouzdra na pistole, plechové – dřevě-
né muniční bedýnky, zásobníky do zbraní, 
nábojnice, vojenské uniformy (i potrhané), 
maskovací celty, maskovací oblečení, va-
tované kabáty, vyznamenání, vojenské ná-
šivky, masky, 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, sovět-
ské, rumunské, italské a české armády. Pro 
potřebu plánované výstavní expozice VEL-
KOMEZIŘÍČSKO ZA PROTEKTORÁTU 1939–
1945. Například výstroj z bývalé Bekovky 

Feldbekleidungsamt der Luftwaffe 1/XVII 
(nyní Motorpal): vysouvací nože i poškozené 
a součástky k nim; tropické klobouky; blů-
zy, košile, kalhoty, kraťase pískové, zelené 
a modré barvy; čepice, kšiltovky a lodičky; 
okované boty s koženou podrážkou, holínky, 
12ti-dírkové kanady boční i přední šněrování, 
boty kombinované s plátnem nízké i vysoké; 
skládací příbory; chlebníky, ruksaky, tašky, 
brašny, batohy z telecí kůži, pytle; oranžo-
vé bakelitové dózy; ochranné brýle; kukly a 
ušanky; chrániče kolen; plynové masky; polní 
lahve; helmy; celty; oboustranné maskované 
vaťáky; prošívané vaťáky, hliníkové nádo-
by na vodu, várnice, kanystry, polní lopatky; 
lékárničky, ešusy; hodinky; kompasy; rádio-
-technika; letecké bundy, kalhoty a kombi-
nézy s kožichem, výstroj se zipy značky Zipp, 
Rapid, Elite, Ri-Ri;  výstroj s cvoky značky 
Prym, Stock; rukavice, pásky přezky, ře-
mínky, postroje; muniční bedýnky plechové 
dřevěné; nášivky; vyznamenání a medaile; 
zbytky z techniky jako pásy, kola, součástky, 
tachometry a přístroje, optiky, puškohledy, 
dalekohledy, nářadí, zbraně a části zbraní, 
dýky, šavle a bodáky, svítilny, baterky, kar-
bidky; náboje a nábojnice; knoflíky; nitě a 
kusy látek;  dokumenty, pohlednice a pra-
covní knížky adresované na Bekovku, foto-
grafie z období protektorátu Velkého Meziříčí 
a okolí, noviny z období protektorátu; rád si i 
poslechnu zajímavé příhody a historická fak-
ta z okupace a osvobození, nabídnete cokoliv 
i silně poškozené! Volejte, nebo stačí prozvo-
nit a zavolám zpět, na tel. 732 400 672.
• Staré hračky: plechové, dřevěné, retro 
autíčka Škoda 1203, 105,120 atd. šlapa-
cí autíčka Moskvič a jiné značky. Staré 
plechové trojúhelníkové krabice na olej 
Mobiloil, Shell atd. Staré pivní lahve s od-
litým nápisem pivovaru např.: Gross Me-
seritscher, L. Heide a jiné pivovary. Stará 
jízdní kola, veterány, motocykly a veškeré 
součástky k nim ...dále zajistím vyklizení 
vašich půd, sklepů atd. Děkuji za nabídky, 
které pomohou rozšířit sbírku a plánova-

nou expozici. Volejte, nebo stačí prozvonit 
a zavolám zpět, na tel. 732 400 672.

NEMOVITOSTI
• Prodám stavební pozemek ve VM, cca 
1 500 m2, cena 800/m2 + DPH, kompletní 
sítě, klidná část. Tel.: 731 457 371.
• Prodáme řadový dům 5+kk se zahradou 
(novostavba) nedaleko VM. Cena již od 3.7 
mil. Více informací na tel. 608 271 522.
• Pronajmu rodinný dům 4+1 ve VM, garáž, 
zahrada 1 000 m2. Tel.: 605 054 470.
• Koupím pozemek nebo zahradu ve Velkém 
Meziříčí nebo v okolí. Hotově. Tel.: 605 054 470.
• Prodáme pozemek v Netíně nedaleko 
VM, 750 m2. Cena 460 Kč/m2. Více infor-
mací na 731 457 371.
• Koupím obyvatelný byt nebo menší ro-
dinný dům ve Velkém Meziříčí nebo blízkém 
okolí. Platba hotově. Tel.: 608 271 522.
• Prodám krásný stavební pozemek v 
Olešné u Nového Města n. M.  Tel.: 608 
271 522.
• Prodám zahradu na Fajtově kopci, s vo-
dou, bez elektřiny. Tiché místo. Tel.: 731 
457 371.
• Hledám dům se zahradou. Nabídněte. 
Děkuji. Tel.: 774 340 338. 
• Byt v Nám. nebo okolí. Nejlépe směr 
Brno. Tel.: 722 012 297.

RŮZNÉ
• Prázdninové individuální konzultace, 
doučování, opakování a příprava k úspěš-
nému vstupu do vyšší třídy.  MAT-FYZ 
6.-9. tř. ZŠ; prima-kvarta GYM. (www.
mat-fyz.cz); tel.: 774 621 703 (Dolní Rad-
slavice).
• NOVÁ VANA DO STARÉ, bez bourání, zá-
ruka 5 let. Tel.: 608 700 515, www.reno-
vacevany.eu
• Rodinná farma v blízkosti VM přijme bri-
gádníka na výpomoc, 2-3x týdně s mož-
ností budoucího zaměstnání. Podmínkou 
bezúhonnost, ŘP sk. B, BE, T. Informace 
8-20 hod. na tel. 731 610 291.

Taekwon-do je moderní korejské bojové umění, které si dává 
za cíl všestranný rozvoj jeho studentů po fyzické, psychické i 
morální stránce. Hlavní morální zásady, kterými by se měl řídit 
každý taekwondista, jsou zdvořilost, čestnost, vytrvalost, se-
beovládání a nezkrotný duch. V České republice se Taekwon-do 
cvičí od roku 1987 a je organizováno Českým svazem Taekwon-
-do ITF, jehož členem je i naše škola Ge-Baek Hosin Sool. Jako 
technický dohled zde působí mezinárodně uznávaný korejský 
velmistr HWANG HO-YONG, IX. dan.
Mimo sportovní stránku je kladen nemalý důraz na výuku umě-
ní sebeobrany. Naše činnost je zaměřena především na mládež 
školního věku, ale členskou základnu tvoří i děti předškolního 
věku, senioři a dokonce i celé rodiny.

Tréninky probíhají vždy pod dohledem kvalifikovaných učitelů. 
Standardem naší školy je vysoká kvalita, velké množství tré-
ninků a bezkonkurenční školné. Pravidelně pořádáme zkoušky 
na technické stupně, výukové semináře, soustředění, závody a 
nabízíme také individuální výuku. 
Pro více informací navštivte naše webové stránky: www.tkd.cz

Aneta Poklopová, Ge-Baek Hosin Sool 

Oddíl taekwonda ITF 
přijímá nové členy
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TexT a foTo 
MarTina STrnadová

Je pátek večer a prostor mezi pódiem a 
ski barem je plný lidí. Parkoviště je plné 
aut, taxíky jezdí tam a zpět a dovážejí 
další návštěvníky. V kempech stojí stan 

vedle stanu. Muzika duní a pod pódiem to 
vře. Na festivalu je pořádně živo. „Dnes je 
tady asi osm stovek lidí. Je to hrubý odhad, 
nemáme už totiž žádné kelímky. Návštěv-
nost je dobrá, i kempy jsou plné. Včera nás 
pořádně spláchla bouřka, takže jsme mu-
seli dohrát program ve ski baru. Ale lidem 
ani kapelám to nevadilo. Naopak, účinkující 
si pochvalovali a užili komornější atmosfé-
ru,“ popsal za pořadatele Tomáš Fleck.

Festival ve Velkém Meziříčí již zdomácněl. 
Probíhá za podpory města. Těší se velké 
oblibě i mezi návštěvníky, kteří se na něj 
opakovaně vracejí. V České republice už je 
za ty roky dostatečně známý. „Jsem tu le-
tos potřetí a je to zase pecka,“ sdělila Mar-
kéta z Brna. 
Také Miroslav ze Světlé nad Sázavou tu 
není poprvé. „Žiju už osm let v Holandsku, 
ale festival v Meziříčí jsem si nemohl ne-
chat ujít. Byl jsem tady už asi tak pětkrát,“ 
řekl. 
A Radek z Velkého Meziříčí, ten je skalním 
fanouškem, neboť chyběl za celých devět 

let jenom jednou. Fajtfest si prostě pravi-
delně užívá.
Během večera byl program na chvíli přeru-
šen a pořadatelé pozvali na pódium Pavla 
Chovance, který je po úraze už sedm let 
upoután invalidní na vozík. Dostal od nich 
příspěvek dvanáct tisíc korun na elektrický 
vozík. „Moc jim děkuji, mám radost a vá-
žím si toho. S tímhle vozíkem pro mě bude 
všechno snazší,“ uvedl Pavel Chovanec.
I sobotní den sliboval pestrý program. Na pó-
diu, které pořadatelé nazvali stage Vilmy Bě-
halové, se rozjel už od dvou hodin a do noci se 
na něm vystřídalo dalších jedenáct kapel. 

Devátý ročník Fajtfestu proběhl ve Velkém Meziříčí. 
Po tři červencové dny si fanoušci té nejtvrdší muziky 

z celé České republiky i zahraničí užívali festival 
punkových a metalových kapel z Česka, Kanady či 

třeba Moldávie. I letos pořadatelský tým pamatoval 
na dobročinnost a přispěl vozíčkáři Pavlu Chovancovi 

na elektrický vozík.

Fajtfest je pecka, 
pochvalují si fanoušci 

FOTOGALERIE A VIDEO NA
www.velkomeziricsko.cz
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„Z koncertů populární hudby bych chtěl 
vyzdvihnout zejména vystoupení Čecho-
moru, koncert Iva Jahelky, Wohnoutu, 
Martu Kubišovou a její poslední recitál, 
koncert Vojty Dyka a mimořádně populární 
Veselou trojku,“ vyjmenovává jednatel Ju-
piter clubu Milan Dufek. Kromě populární 
hudby si ale na své přišli i milovníci hudby 
vážné. Jupiter pro ně připravil tři koncerty 
v rámci Kruhu přátel hudby a dva koncerty 
mezinárodního hudebního festivalu Con-
centus Moraviae. 

KINO, DIVADLO A ZÁBAVA
Kino navštívilo 6234 diváků, kteří viděli 
94 filmů. Nejúspěšnější byla česká pohád-
ka Anděl Páně, kterou vidělo 581 malých 

i velkých, následovaná letošními Piráty z 
Karibiku s návštěvou 438 a Padesáti od-
stíny šedi s 377 diváky. 
„Z divadelních představení bych připomněl 
hru Božská Sarah s Ivou Janžurovou a dále 
úspěšná představení Úča musí pryč, Ani za 
milion a Rodina je základ státu. Pro velko-
meziříčské publikum jsme také přinesli hry 
Padesát odstínů temnoty, Vrátila se jed-
nou v noci a Komediograf,“ vzpomíná Milan 
Dufek s tím, že pro malé diváky Jupiter club 
nabídnul divadla Čarovné bačkorky, Český 
Honza, Sůl nad zlato, Šípková Růženka a 
Pipi Dlouhá punčocha.
Velkomeziříčskému publiku Jupiter club 
v první polovině roku 2017 nabídnul i zá-
bavné pořady. Například populární Partič-

ku, show Haliny Pawlowské, povídání se 
Zbigniewem Czendlikem, či soutěž Sym-
paťák roku. V prostorách klubu vystavoval 
také Spolek žen na velikonoční tematiku a 
místní ZUŠ absolventské práce. Pro žáky 
středních i základních škol proběhly vý-
chovné koncerty a nejen pro jejich rodiče i 
velká přehlídka středních škol. 
Začátek roku patřil tradičně plesové sezó-
ně, jejíž vrcholy letos byly Ples města, Stu-
dentský ples, Ples HŠ Světlá, Country bál, 
Mafiánský ples, Charitativní ples a Ples v 
bílém. 
Prostory Jupiter clubu pro své akce využí-
vá i radnice. Letos zde kromě pravidelných 
jednání zastupitelstva pořádala například 
eurodiskusi Desatero problémů, besedu 

V prvním pololetí letošního roku se na půdě Jupiter clubu 
odehrálo 346 akcí. Z toho 94 filmových představení v kině, 

86 společenských akcí včetně divadelních představení, 
57 akcí zájmové a spolkové činnosti a 92 pronájmů - tedy 
takových událostí, kdy Jupiter club pronajal své prostory 

některému z externích pořadatelů.

Jupiter letos přinesl radost 
desetitisícům návštěvníků

TexT PeTroS MarTakidiS

foTo MarTina STrnadová

#SPOLEČNOST
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s ministryní školství, přehlídku aktivit s 
partnerským chorvatským Tisnem, slav-
nostní večer Sportovec města 2016 a Se-
tkání rodáků. 
Do Jupiter clubu letos zamířili pořadatelé 
celorepublikového sněmu Junáka, vodo-
hospodářských oslav Světového dne vody 
a krajské akce Stavba Vysočiny s vyhláše-
ním pozoruhodných staveb loňska. 

LOUTKOVÉ DIVADLO A GENEALOGOVÉ
Pod Jupiter clubem pracuje loutkoherecký 
soubor, který má k dispozici malou scénu 
s kapacitou 100 míst a hlavně technickým 
zázemím pro tento typ představení. Letos 
malým divákům loutkáři přinesli před-
stavení Kašpárek a hastrman, Pohádka o 
slunci, Čarovné bačkory a oceněné Čerti na 
hradě (Humpolecká marioneta 2017). 
Stejně tak pod Jupiter clubem působí Vlas-
tivědná a genealogická společnost, jejíž 
činnost sestává především z pořádání 
přednášek, besed a zájezdů. Vlastivědná a 
genealogická společnost pořádala v letoš-
ním prvním pololetí 18 přednášek, dva zá-
jezdy, jednu procházku hřbitovem Moráň s 
odborným výkladem, dvě besedy a valnou 
hromadu, kde proběhly volby do výboru 
VGS. Mezi přednášejícími se objevila napří-
klad autorka knihy o známé velkomeziříč-
ské rodačce Růženě Vackové PhDr. Milena 
Štráfeldová, archeolog prof. Josef Unger 
přiblížil výsledky archeologického průzku-
mu slavkovské šibenice u Křenkovic. Zá-
jemcům z řad členů i široké veřejnosti byla 
umožněna analýza mužské DNA. 

OCHOTNÍCI A DALŠÍ SPOLKY
V rámci Jupiter clubu dnes pracují dva 

ochotnické divadelní spolky - Ikaros 
a Tastyjátr. Ikaros se letos představil 
úchvatným nastudováním muzikálu Evita 
a Tastyjátr vlastní autorskou pohádkou O 
Medovém království, která nejenom že vy-
prodala sál, ale vzbudila ohlas a následné 
diskuse v médiích i ve městě. 
Dalšími spolky pod křídly Jupiter clubu jsou 
hudební skupina Stetson, folklórní soubor 
Horáčan, Senior club, Jazz club a Spolek žen.

EVROPSKÝ FESTIVAL FILOZOFIE 
11. ROČNÍK
Letošní ročník Evropského festivalu filo-
zofie na téma „REFORMY A REVOLUCE“ 
navštívilo 4200 diváků. Během osmi fes-
tivalových dnů proběhlo 21 přednášek, tři 
výstavy, pět koncertů, tři divadelní před-
stavení, jedna filmová projekce a jedna 
beseda.
Lidé tak letos mohli na jednotící téma re-
forem a revolucí slyšet a vidět ve Velkém 
Meziříčí například kardinála Dominika 
Duku, filozofa Václava Bělohradského či 
ekonoma Tomáše Sedláčka. „Festivalové 
dny, které se v našem městě staly už ne-
odmyslitelnou součástí počátku léta, jsou 
stále více prodchnuty velmi pohodovou 
atmosférou, která k nám do města láká 
významné osobnosti české společnosti 
a akademické sféry,“ pochválil narůstají-
cí popularitu ojedinělého festivalu Milan 
Dufek. S přípravou 12. ročníku festivalo-
vý štáb začne na konci září. „Roku 2018 si 
připomeneme významné mezníky české 
historie: 1918, 1938, 1948 a 1968, které 
nabízejí vhodný materiál pro téma 12. roč-
níku EFF,“ nastínil Dufek. Pro komunikaci 
s návštěvníky letos poprvé použil organi-
zační štáb oficiální facebookovou stránku, 
která se pro rychlé informování osvědčila.

VELKOMEZIŘÍČSKO
Za celé první pololetí 2017 publikoval 
zpravodajský portál Velkomeziricsko.cz 
822 článků, to znamená průměrně čty-
ři články denně. Portál zaznamenal od 1. 
ledna do 30. června 2017 105.721 návštěv 
a 259.180 zobrazení stránek. Návštěv-
nost portálu trvale roste, ani první polo-
letí roku 2017 nebylo výjimkou. Zatímco 
v lednu byla návštěvnost portálu 14.689, 
v únoru 15.935, v březnu 17.452, v květnu 
20.717 a v červnu už 21.403. Největší po-
čet návštěvníků portálu (68,9 %) používá 
ke čtení Velkomeziricska.cz počítač, 25,7 % 
návštěvníků čte portál v chytrém telefonu 
a 5,5 % návštěvníků používá tablet.
E-mailový týdeník Velkomeziříčsko vyšel 

v prvním pololetí letošního roku celkem 
třicetkrát. Facebooková stránka@vel-
komeziricsko.cz měla v lednu letošního 
roku 789 odběratelů, v červenci pak 1057 
odběratelů, což znamená nárůst o 34 
procent. Měsíčník Velkomeziříčsko vyšel 
(včetně tohoto čísla) osmkrát, to znamená, 
že obyvatelé města měli k dispozici 256 
stran čtení.

KONTROLY A ADMINISTRATIVA 
V prvním pololetí roku 2017 v Jupiter clu-
bu proběhla kontrola Finančního výboru 
Zastupitelstva města, která neshledala 
žádné nedostatky. Kontrolnímu výboru 
zastupitelstva na základě usnesení zastu-
pitelstva z kontroly, která se uskutečnila 
v roce 2016, byly doloženy požadované 
materiály, které se týkaly především Val-
né hromady JC. Například byla zvolena 
Dozorčí rada JC a proběhlo její zapsání do 
obchodního rejstříku. Proběhla také kont-
rola Hasičského záchranného sboru kraje 
Vysočina, která v oblasti požární ochrany 
budov JC neshledala žádných nedostatků. 
„Odpovídali jsme také na 30 otázek vel-
komeziříčských „nezávislých“ médií na 
základě Zákona č. 106/1999 Sb. o svobod-
ném přístupu k informacím. Otázky se ve 
většině případů týkaly výše mezd někte-
rých zaměstnanců, fakturace vybraných 
dodavatelů, zápisů z jednání valných hro-
mad, dozorčí rady, redakční rady Velkome-
ziříčska, zápisů z kontrol a podobně,“ řekl 
Milan Dufek. 

BUDOVY A VYLEPŠENÍ
Pozornost byla také věnována budovám 
JC. Na toalety u velkého sálu a v kině byly 
nainstalovány elektrické vysoušeče rukou. 
Zázemí loutkové scény bylo vymalováno a 
nové koberce byly položeny při vstupu do 
loutkové scény, na jeviště a zázemí. V kině 
bylo zmodernizováno nouzové osvětlení. 
Na velkém sále byla kompletně chemicky 
vyčištěna a olejem napuštěna podlaha. Z 
důvodu nízkého tlaku v požárních hydran-
tech byla opravena přípojka vodovodního 
řádu do budovy č.17. „Nezbytnou součástí 
naší práce je zajištění servisu a revizí vý-
tahů, elektrického požárního systému, 
elektrického zařízení, vzduchotechniky, 
protipožárních dveří, klapek a ucpávek, 
dieselagregátu, plynové kotelny, scénické-
ho a nouzového osvětlení, jevištních tahů, 
výsuvného sejfu atd. Připravujeme vyčiš-
tění polstrování židlí ve velkém sále, bylo 
zahájeno výběrové řízení na zhotovitele 
klimatizace kinosálu. Zahájili jsme přípravu 
na rozsáhlou rekonstrukci v budově č.18. 
V rámci ní chceme provést výměnu oken 
ve výstavní síni a malé scéně, vstupních 
dveří do kina a na nádvoří. Opravy se také 
dotknou radiátorů ústředního topení atd. 
Realizaci plánujeme na prázdniny 2018,“ 
uzavřel Milan Dufek. 

AKTUÁLNÍ KULTURA NA
www.jupiterclub.cz
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Slovo zastupitele
Když naše město navštívil na pozvání 
předsedy ZO KSČM Velké Meziříčí velvy-
slanec Bolívarovské republiky Venezuela, 
pan Victor Hernándéz, mluvil o tom, že již 
mnohokrát projížděl po dálničním mostě a 
netušil, že se pod ním skrývá takové malé, 
půvabné město. Líbilo se mu celé, i to, jak 
je architektonicky řešena jeho významná 
část – náměstí.
V posledních měsících se právě toto ná-
městí stalo předmětem sváru, nejen za-
stupitelů města. Proběhla architektonická 
soutěž a byl vybrán její vítěz. Přesto se k 
vítěznému projektu začaly množit výhra-
dy, které měly za následek pozastavení 
všech dalších kroků k jeho realizaci.
Každý si musí uvědomit, že úprava ná-
městí není krokem jen na pár let, nýbrž na 

mnoho desítek let dopředu. Velké Meziříčí není příliš velké město a má své problémy, ať 
už jsou to městské byty nebo parkování ve městě. Náměstí je dalším z nich. Bob Mikulá-
šek, jeden z nejinteligentnějších rodáků našeho města kdysi vypátral, že již při nájezdech 
Hunů byla zmínka o osadě v místě dnešního Velkého Meziříčí. Historii má tedy toto město 
hodně dlouhou a velmi dlouhou by měla mít i budoucnost, právě nová úprava náměstí, 
jako centra města.
Netuším, co vede vedení města a s ním i radu a téměř polovinu zastupitelů, aby tak za-
tvrzele trvali na realizaci projektu, v kterém se objevilo mnoho chyb. Vždyť představitelé 
města by měli pracovat především pro jeho obyvatele a ne pro jiné zájmy. Proto bych rád 
poprosil všechny voliče. Oslovte ty, které jste volili, kterým jste dávali preferenční hlasy a 
dejte jim najevo, že jsou tady pro Vás. Žádné pokusy o referenda je nemohou zbavit zod-
povědnosti za chod města, ani za dialog s opozicí o budoucím vzhledu města.

Karel lancman, KSČm

ROZKVETLÉ MĚSTO    
Město Velké Meziříčí, které realizuje pro-
jekt Zdravé město a místní Agendu 21, 
vyhlašuje soutěž „Rozkvetlé město“.  Do 
soutěže se mohou přihlásit všichni oby-
vatelé města a jeho městských částí i fir-
my sídlící ve Velkém Meziříčí.  
Kategorie:

květinová výzdoba oken, balkónů a lodžií
květinová výzdoba předzahrádek, které 
jsou viditelné přímo z ulice

Termín: 15. červen–15. srpen
Zhotovený fotosnímek výzdoby (i z mobil-
ního telefonu) zašlete na zm@velkeme-
zirici.cz nebo osobně odevzdejte na Tu-
ristické informační centrum města Velké 
Meziříčí s uvedením adresy vyfotografo-
vaného místa od 15. června do 15. srpna 
2017.

Úřady vyzývají 
k šetření vodou
V současné době se na většině vodních 
toků na území Kraje Vysočina vyskytují 
výrazné podprůměrné průtoky, které se 
pohybují v povodí Dyje v rozmezí 6–60% 
měsíčního normálu a v povodí Moravy v 
rozmezí 3–40 % měsíčního normálu. Na 
mnoha profilech je překročen ukazatel 
sucha (ke dni 18. 7. 2017 šlo o celkem o 
48 profilů). Situace na drobných vodních 
tocích či potocích je ještě nepříznivěj-
ší. Ve většině případů protékají v těchto 
vodních tocích extrémně nízké průtoky 
nebo se voda vyskytuje pouze v tůních 
nebo nerovnostech ve dně, rovněž do-
chází k poklesu hladiny vody zadržované 
ve vodních nádržích. Tyto skutečnosti 
mají nepříznivý vliv na rybí obsádku a sa-
mozřejmě i další živočichy.
Vzhledem ke stávajícímu suchému obdo-
bí a nepříznivé hydrologické situaci vyzý-
vá odbor životního prostředí Městského 
úřadu Velké Meziříčí jako příslušný vodo-
právní úřad všechny fyzické a právnické 
osoby k nutnosti šetření vodou a omezo-
vání zalévání pozemků, napouštění ba-
zénů, mytí vozidel apod. -měú

První zářijovou neděli se návštěvníci vel-
komeziříčského zámku pomyslně přene-
sou do období první republiky. V areálu 
zámku se budou konat tradiční historické 
slavnosti, které tentokrát přiblíží mezivá-
lečnou dobu elegantní módy a vytříbené-
ho chování. 
Na pódiu bude po celý den připraven bo-
hatý program, který se bude skládat z hu-
debních, divadelních a tanečních vystou-

pení. Diváci se mohou těšit také například 
na swingovou kapelu či tradiční módní 
přehlídku.
Dobovou atmosféru dokreslí mimo jiné i 
četnická pátrací stanice, pošta a stylový 
fotoateliér, chybět nebude tradiční flo-
bertková střelnice. Pro milovníky kávy 
bude připravena stylová kavárna.
Přistaveny budou rovněž dobové dopravní 
prostředky. Sportovně založení návštěv-
níci si budou moci zapůjčit historické jízdní 
kolo, na kterém si následně projedou vy-
značenou trasu. Pro milovníky vůně ben-
zínu a čtyřkolových vozidel bude zase při-
staven veterán, ve kterém si budou moci 
objednat vyjížďku městem. 
Atmosféra první republiky se přenese i do 
zámeckých interiérů, kde budou prohlídky 
zpestřeny dobovými modely. Vystaveny 
budou nejen zdařilé repliky šité podle his-
torických předloh, ale chybět nebudou ani 
originály. 

Historické slavnosti 
připomenou první republiku

-muz-
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NázvoSloví
ZAJÍMAVÉ BUDOVY
Díl 10: Vila na Ostrůvku

TexT Marie riPPerová

foTo Pavel STuPka

49.3519417N, 
16.0155931E

text eva kočí valováDíl 13

#SERIÁLY

Dům na Ostrůvku patřil na konci 19. století prvnímu předsedovi Okrašlovacího spolku 
notáři Leopoldu Kučerovi. Další majitel Antonín Trochta jej pronajímal škole Světlá pro 
ubytování studentek. V první polovině 20. století dům zakoupila pozdější manželka An-
tonína Jelínka. Tento majitel koželužny a starosta města v době 2. světové války zde 
pak s rodinou bydlel. 
Po roce 1948 byl dům znárodněn a dlouhá léta sloužil jako mateřská školka. Přilehlá 
zahrada sice ztratila svou parkovou úpravu, z jezírka se stalo pískoviště, nicméně pro 
potřeby dětí sloužila dobře. S poklesem počtu dětí ve městě byla školka zrušena a její 
místo zaujalo SEV Ostrůvek. Děti se zde učí ekologickému chování.

Dům poblíž soutoku řek vlastnila řada 
zajímavých majitelů.

KOUPALIŠTĚ (PLOVÁRNA, RIVIÉRA)
Rybník zbudovaný továrníkem Jelínkem 
mezi mlýnskou příkopou a řekou Balin-
kou, od r. 1918. Názvy Koupaliště, Plo-
várna odkazují na účel, za kterým byl 
zbudován; Riviéra – místo odpočinku. 
RAKŮVECKÝ RYBNÍČKY
Dva rybníky na potoku protékajícím Ra-
kůvkami. 
ZÁMECKÝ PARK
Park severozápadně od zámeckých ob-
jektů patřící k zámku. Velmi staré jméno. 
FRANTIŠKOV
Park v údolí od staré silnice na Brno vpra-
vo k silnici na Tasov, zbudovaný v 80. le-
tech devatenáctého století. Nese název 
podle tehdejšího rakouského císaře. 
ČECHOVY SADY
Park v jižní části města, vlevo od silnice 
na Třebíč. Jméno od r. 1905. Sady vybu-
dovány na počest zemřelého starosty 
Vladimíra Čecha (1905), bratra Svatoplu-
ka Čecha.
RIEGROVY SADY
Park na přilehlých pozemcích a stráni za 
Čechovými sady. Název nese po Františ-
ku Ladislavu Riegrovi, vůdci národa od r. 
1926.
KUČERUJ PARČÍK
Park ležící v ohbí silnice na Třebíč, od r. 
1891 nazván po 1. předsedovi městské-
ho Okrašlovacího spolku.
KUNŠOVEC
Park v trati Kunšovec, název již od 15. 
století.
RUDOLFŮV PARK
Park se sportovním hřištěm v podhradí, u 
silnice na Křižanov a řeky Oslavy. Od 19. 
století. Bývalý zámecký park nese jméno 
od osobního jména Rudolf – zřejmě po 
majiteli a zakladateli parku, knížeti Ru-
dolfu Lobkovicovi.
SÁBLÍKUJ PARK, ANENSKÝ ÚDOLÍ 
Lesní park v Balinském údolí až u katast-
ru obce Baliny. Název od r. 1930. Park zří-
dil továrník Sáblík, druhé jméno – Anen-
ské údolí – odkazuje na jeho ženu Annu.
JAROLÍMUJ PARČÍK
Park u Dolní brány, zřízený na místě, kde 
dříve stál Jarolímův mlýn. Od r. 1905.
MÁCOVA KAPLA
Kaple za Ostrůvkem pod dráhou, název 
od r. 1876. Nese jméno po Anně Mácové, 
která kapličku udržovala. 
KAPLA SV. ANNY
Kaple pod tratí U Tří křížů na jižním sva-
hu, od r. 1782. Kapli postavil místní hos-
podář Antonín Plachetka a zasvěcena je 
sv. Anně, odtud název. 
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Z redakční 
pošty

-vp-

Na rybníku „Zvonďáku“, který se nachází těsně u obce Jívoví, se v sobotu 8. července 
uskutečnil již VII. ročník tradičních závodů v lovu ryb na udici. Ty zatrachtilé a zatrackané 
„rybuše“ sice tentokráte už zase nebraly nijak extra moc; prostě postavily si svoje slizké 
hlavy, no... ale přesto šlo jinak o celkově velmi povedenou společensko-sportovní akci.
Hlavními pořadateli byli už tradičně místní nájemce rybníka, totiž Jaroslav „Zvonda“ 
Horký a Stanislav Dočkal z Velkého Meziříčí, který zde ku pohoštění uvařil navíc i výbor-
nou hovězí gulášovku. Akce se aktivně zúčastnilo celkem 33 zájemců ze širokého okolí. 
Pro ty nejlepší z nich byly připraveny krásné kovové poháry úplně nového, moderního 
typu, dále diplomy plus hodnotné věcné ceny; pro vítěze jako bonus navíc i další velký 
pohár - a sice onen putovní... A i ti, co při samotném chytání „jako napotvoru“ tentokrát 
jaksi neuspěli, měli možnost vyhrát jednu - anebo i více! - z cen samostatně losované 
tomboly. Případně si alespoň užít vítaného občerstvení, zejména oné již zmiňované gu-
lášové polívčičky, dále také voňavých klobásek, uzených kapříků, buchtiček a pivečka...
První místo obsadil partner loňské vítězky Jany Mokré - totiž konkrétně pan Miroslav 
Sobotka ze Žďáru nad Sázavou, který nalovil ryby o celkové délce 297 cm. Největší kus, 
jímž byl sedmašedesáticentimetrový amur, vytáhl z jívovské vody Lukáš Herman z 
Dobřínska u Moravského Krumlova. Chycené druhy ryb: kapr obecný (šlo o šupináče i 
o tzv. lysce), amur bílý, lín obecný, okoun říční; největší z kaprů měřil 59 cm a pyšnit se 
jím mohl Pavel Psohlavec ml. z Velkého Meziříčí. Nejmladším aktivním účastníkem se 
stal teprve jedenáctiletý Štěpán Klusáček z Oslavice, nejstarším pak místní rybář Fran-
tišek Uhlíř st.; oběma byla udělena zvláštní cena. Mezi startujícími převažovali borci z 
Velkého Meziříčí.
Poděkování náleží štědrým sponzorům, jimiž byli tito:
Autocolor Šoukal VM, Hobby centrum Krejčí VM, Truhlářství Kališ VM, Alpa s. r. o. VM, 
Truhlářství Doména Dočkal & Dohnal VM, Stavebniny Smejkal VM, Paramont VM, Piv-
nice „Na Lipnici“ Lenka Marková VM, PP Profi VM, Renova VM, Pavel Uchytil Šeborov, 
Pepinostav Zdeněk Kadlík VM, Jaroslav Horký Jívoví, Pohostinství Václav Ďásek Jívoví, 
Evra Hrbov, Vera Bystřice nad Pernštejnem, Truhlářství/Interiéry Novotný Jívoví, Truh-
lářství Rostislav Kříž Jívoví, Vlastimil Pól VM, Vladimír Pařil VM, manželé Kučerovi Jívoví, 
František Uhlíř ml. Jívoví, Kovovýroba Vojtěch Adlof Jívoví, Sádrokartony Ladislav Horký 
VM. Záštitu nad celým podnikem převzala Obec Jívoví. Mediálním partnerem akce byl 
měsíčník Velkomeziříčsko.

Jívovské rybářské závody 
se opět vydařily

Proč jsem podepsal referendum?
Jen stručně fakta. Občané města v anke-
tě zastupitelstvu jasně sdělili, jak si před-
stavují naše náměstí.
Rada a zastupitelstvo zadalo soutěž po-
dle pravidel České komory architektů. 
Odborná porota vybrala vítězný návrh. 
To prosím nemá chybu.
Dovolím si citovat Jana Wericha: „Ten umí 
to a ten zas tohle a všichni dohromady…“ 
Poslední dobou mám dojem, že někteří 
slavní mudrci, slovutní mistři a politič-
tí matadoři, které jsme si zvolili na naši 
radnici, ale i náhradník KDU-ČSL, kterého 
jsme si dokonce ani nezvolili, si možná 
myslí, že umí více než ti ostatní, že „umí 
nejen to, ale i tohle…“. To je ovšem, velmi 
mírně řečeno, jakási neslušná povýše-
nost. Asi čtou hodně Klause. Pochybuji, 
že by si doktor nechal od architekta ope-
rovat slepé střevo. A tak bych mohl po-
kračovat dál. Ale raději ne.
Dělejme proto prosím jen to, co umíme, 
a nepleťme se do toho, co neumíme. 
A potom „my všichni budeme na tom 
lépe…“, jak pravil pan Werich. A to platí 
a platit bude. Podepišme referendum, 
uklidníme tím zbytečnou bouři na radnici 
a vrátíme se k počátečnímu stavu. Vrá-
tíme se k vítěznému návrhu, který nám, 
občanům města, vybrali odborníci.

Miloslav Svoboda

ad Středověké fresky...
(...) moc jste mě potěšili nejen krásnými 
fotografiemi ze zámku, ale i povídáním 
s p. hrabětem Janem. Přála bych si, aby 
takových lidí bylo u nás víc. Moudrých, 
spravedlivých a s nadhledem. 

M. Vondráčková
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DĚTI 
délka výuky 50 minut/týden = 1 hodina
ABECEDA SPORTU, 3-6 let, 400 Kč 
BUBLINY, 5 – 7 let, 400 Kč – cvičení na 
gymnastických míčích
BABY AEROBIC, 5 – 7 let, 400 Kč
SPORŤÁČEK, 4-7 let, 400 Kč – házenkář-
ská přípravka
KOSATKY – přípravka, 5 – 8 let, 400 Kč – 
country + line dance
RADOVÁNEK, 4 – 6 let, 400 Kč – drama-
tická výchova s pohybem 
ŽÍŽALKY, 4 – 7 let, 400 Kč - taneční
PRSTÍČKY, 4 - 6 let, 520 Kč - výtvarný
KRTEČEK, 4 – 6 let, 400 Kč – přípravka 
před školní docházkou 
ZDRAVÉ PÍSKÁNÍ, 5 – 7 let, 600 Kč
ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ, 4 – 6 let, 
520 Kč 

ŽÁCI ZŠ, SŠ, STUDENTI
délka výuky na web stránkách 
od 22. 8. 2017 
AEROBIC, 8 - 15 let, SŠ, VOŠ 400 Kč
BALÓNY, 8 – 15 let, 400 Kč, cvičení na 
gymnastických míčích
BADMINTON 7 -10 let, 11 – 15 let, 520 Kč
BOWLING, 7-15 let, 800 Kč 
CAPOEIRA, 7 – 12 let, 400 Kč, brazilské 
bojové umění, pohybový styl tance s akro-
batickými prvky
GYMBAL SŠ, VOŠ 400 Kč
FLORBAL 6 – 9 let, 10 – 12 let, 13 – 15 
let, 520 Kč, SŠ, VOŠ 600 Kč 
MINIHÁZENÁ dívky - pondělí, chlapci - 
úterý, 7 – 10 let, 500 Kč 
MÍČOVÉ HRY dívky – středa, chlapci – 
čtvrtek, 7 – 10 let, 500 Kč 
MINIGOLF JINAK, 10 - 15 let, 520 Kč, hra 
na originálních tratích s překážkami a 
úkoly 
NERFKY, 8 – 15 let, 960 Kč, souboje, tak-
tika a zábava s NERF BLASTERY 
PINEC, 7 – 15 let, 520 Kč 
SEBEOBRANA 8 – 15 let, SŠ, VOŠ 400Kč
STEP-aerobic, 8 - 15 let, SŠ, VOŠ 400 Kč
STŘELECKÝ, 11 – 15 let, SŠ, VOŠ 880 Kč

ŠIPKY, 11- 15 let, 640 Kč/rok 
SKUPINOVÁ KYTARA – přípravka, 8 - 9 
let, 600 Kč 
SKUPINOVÁ KYTARA, 10 – 15 let, 600 Kč, 
hra podle akordů
ZDRAVÉ PÍSKÁNÍ, 7 – 11 let, 600 Kč
INDIVIDUÁLNÍ HRA NA KLAVÍR PRO ZA-
ČÁTEČNÍKY (IHKZ), 8 - 15 let, 1000 Kč
CLUB DANCE začátečníci, pokročilí, 8 – 11 
a 12 – 15 let, 520 Kč
CRAZY TEAM – roztleskávačky začáteční-
ci, pokročilí, 8 – 11 a 12 – 15 let, 520 Kč
MAŽORETKY, 7 – 13 let, MONKEY 8 – 15 
let, 520 Kč, 
TWIRLIN TEAM – pokročilé mažoretky, 
9 – 13 let, 520 Kč 
COUNTRY TANCE Kosatky, 7 – 10 a 11 – 
15 let, SŠ, VOŠ 600 Kč 
LINE DANCE začátečníci, pokročilí, 8 – 11 
let 600Kč, 12 – 15 let, SŠ, VOŠ 750 Kč
DIVADÉLKO 8 – 15 let, 720 Kč
FILM – MANIAK 11– 15 let, 400 Kč, pro 
všechny se zájmem o film
MODERÁTOR 8 - 13 let, 800 Kč
NOVINÁŘ 11 - 15 let, 400 Kč
LOVCI ZÁHAD 11 - 15 let, 400 Kč, tvorba 
knihy záhad, luštění záhadných jevů
COOLERKY 10 – 11 let, 640 Kč, móda, 
make-up, babinec
HOLKY, KLUCI V AKCI, 8 – 12 let 1000 Kč, 
kuchařské umění
HLINĚNKA 7 – 11 let, 600 Kč
KERAMICKÝ 11 – 15 let, 920 Kč, SŠ, VOŠ 
1 600 Kč 
KREATIVNÍ TVORBA 10-15 let, 880 Kč, 
SŠ, VOŠ 920 Kč 
MODELÁŘSKÁ PŘÍPRAVKA 6 – 9 let, 520 
Kč, zaměření na papírové modely
PALIČKOVÁNÍ 11-15 let, 520 Kč, SŠ, VOŠ 
600 Kč
2 hod/týdně RUKODĚLNÁ TVORBA, 11-15 
let, 520 Kč, SŠ, VOŠ 600 Kč   
VÝTVARNÝ KROUŽEK, 6 – 10 a 11 – 15 
let, 600 Kč
DIGI – FOTO 12 – 15 let, 720 Kč 
KŽM - železniční modeláři 15 let, SŠ, VOŠ 
920 Kč

MEDIÁLNÍ STUDIO 10 – 15 let, 720 Kč, 
základy úpravy audiovizuálních nahrávek 
POKUSOHRANÍ, 8 – 12 let, 520 Kč, věda 
je zábava
DESKOVÉ HRY 9 – 15 let, 500 Kč
CRAFŤÁČEK 8 – 11 a 12 – 15 let, 520 Kč
PÍSÍČKO 7 – 10 let, 520 Kč
PROGRAMOVÁNÍ + 3D TISK, 12 - 15 let, 
SŠ, VOŠ 1 440 Kč, práce s OP Android, 
tvorba aplikací, modelování a tisk na 3D 
tiskárně
POKER TOUR 12– 15 let, 500 Kč, pravidla 
a taktika karetní hry Poker Texas Holdem
ŠACHY 8– 15 let, 640 Kč
ANGLICKÝ JAZYK 7 – 10 a 11 – 15 let, 600 
Kč, SŠ, VOŠ 800 Kč
ČTENÁŘ 6 – 9 let, 400 Kč 
NĚMECKÝ JAZYK 11 – 15 let, 600 Kč, SŠ, 
VOŠ 800 Kč 
FRANCOUZSKÝ JAZYK 15 let, SŠ, VOŠ 
800 Kč
RYBÁŘ 8 – 15 let, 520 Kč  
HAF KLUB 9 - 13 let, 400 Kč
VČELAŘ 10 – 15 let, 720 Kč
MLADÝ ZÁCHRANÁŘ 8 - 13 let, 400 Kč
ÚKOLNÍČEK 7 - 9 let, 400 Kč, domácí 
úkoly s úsměvem a bez stresu 
KLUB BUDOUCÍCH VEDOUCÍCH 14 let až 
SŠ 240 Kč

DOSPĚLÍ + SENIOŘI 
délka výuky na web stránkách 
od 22. 8. 2017
GYMBAL dospělí 900 Kč, senioři 750 Kč
COUNTRY dospělí 900 Kč, senioři 750Kč
LINE DANCE dospělí 900 Kč, senioři 
750Kč
PALIČKOVÁNÍ 800 Kč
KERAMIKA 1 300 Kč
KŽM - Klub železničních modelářů 900 Kč 
ANGLICKÝ JAZYK 1 000 Kč  
NĚMECKÝ JAZYK 1 000 Kč 
FRANCOUZSKÝ JAZYK 1 000 Kč 
OBSLUHA POČÍTAČE 10 lekcí dospělí 
800 Kč, senioři 600 Kč
ZAČÍNAJÍCÍ VČELAŘ dospělí 800 Kč, 
senioři 600 Kč

NOVÝ ZPŮSOB PŘIHLAŠOVÁNÍ a placení PŘES INTERNET Z POHODLÍ VAŠEHO DOMOVA 
NEVÍTE-LI SI RADY S PŘIHLÁŠENÍM DO KROUŽKU, NAVŠTIVTE NÁS V KOMENSKÉHO 10/2, OSOBNĚ PORADÍME 

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE O TERMÍNU A MÍSTĚ KONÁNÍ, VEDOUCÍM A NÁPLNI KROUŽKU OD 22. 8. 2017 
NA WWW.DOZAVM.CZ, 566 781 851, na fb: @DozaVM

ŠKOLNÉ JE U DĚTÍ, ŽÁKŮ, STUDENTŮ 
VYČÍSLENO NA CELÝ ŠKOLNÍ ROK, 
U DOSPĚLÝCH A SENIORŮ NA POLOLETÍ

NABÍDKA KROUŽKŮ 
PRO ŠKOLNÍ ROK 
2017/18
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KULTURNÍ AKCE MĚSÍCE

#SPONZOR STRANY:

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

KINO
Středa 2. 8. ve 20 hodin
Sobota 5. 8. ve 20 hodin
DUNKERK
Očekávané válečné drama vizionáře Chris-
tophera Nolana vychází z událostí evaku-
ace obklíčených francouzských, britských 
a belgických vojáků z pláží severofran-
couzského Dunkerku na jaře 1940.  Hrají T. 
Hardy, C. Murphy, K. Branagh, M. Rylance a 
další. Historické drama Nizozemsko, Velká 
Británie, Francie, USA 2017, české titulky.
Vstupné: 120 Kč, 107 minut, mládeži pří-
stupný od 12 let.
Čtvrtek 3. 8. v 18 hodin
VALERIAN A MĚSTO TISÍCE PLANET
Valerián a Laureline jsou vládní agenti pro 
správu lidských území a jejich úkolem je 
udržovat pořádek v celém vesmíru. Vale-
rián má se svou kolegyní více než jen pro-
fesionální záměry, neustále ji bombarduje 
milostnými návrhy. Ale pověst, která jeho 
vztah k ženám provází, a konzervativní 
postoje Laureline vedou k tomu, že ho ne-
ustále odmítá. Na rozkaz velitele se oba 
vydávají na společnou misi do ohromného 
mezigalaktického města Alfa. Alfa je ne-
ustále rostoucí metropole, kterou obývají 
tisíce tvorů ze všech koutů galaxie… Hrají: 
D. DeHaan, C. Delevingne, C. Owen. Akční, 
dobrodružné, sci-fi Francie 2017, český 
dabing. Vstupné: 120 Kč, 129 minut, mlá-
deži přístupný.
Sobota 5. 8. v 18 hodin
JÁ, PADOUCH 3
Animovaná rodinná komedie USA 2017, 
český dabing. Vstupné: 120 Kč, děti do 15 
let 100 Kč, 100 minut, mládeži přístupný.
Středa 9. 8. ve 20 hodin
ATOMIC BLONDE: BEZ LÍTOSTI
Agentka MI6 Lorraine Broughton je vyslá-
na během studené války do Berlína, aby 
vyšetřila vraždu kolegy. Hrají Ch. Theron, 
J. McAvoy, J. Goodman, S. Boutella. Akční, 
mysteriózní thriller USA 2017, české titulky.
Vstupné: 110 Kč, 115 minut, mládeži pří-
stupný od 15 let.
Čtvrtek 10. 8. ve 20 hodin
ANNABELLE 2 : ZROZENÍ ZLA 
Zase je tady! Nikdy neznáš celý příběh! 
Další příběh ze světa filmu V zajetí dé-
monů. Hrají A. Vela-Bailey, S. Sigman, M. 
Otto, J. Botet, A. LaPaglia. Mysteriózní ho-
ror USA 2017, české titulky. Vstupné: 110 
Kč, 109 minut, mládeži přístupný od 15 let.
Pátek 11. 8. v 18 hodin
EMOJI VE FILMU
Každý z Emoji ve Vašem mobilu má jen je-
den výraz, až na smajlíka jménem Gene, 

který má výraz vícevýznamový. To je ov-
šem problém, a tak se Gene rozhodne stát 
„normálním.“ Pomocnou ruku mu nabídne 
Hi-5 a nechvalně proslulá hackerka Jail-
break. Společně se vydají na cestu skrz 
aplikace, které jsou každá vlastním, zá-
bavným světem, aby našli Kód, který může 
Gena opravit. Animovaná, dobrodružná 
komedie USA 2017, český dabing. Vstup-
né: 130 Kč, děti do 15 let 110 Kč, 97 minut, 
mládeži přístupný.
Neděle 13. 8. ve 20 hodin 
DANCER
Dokumentární film vypráví příběh mladíka, 
který od malička miloval tanec. Trénoval 
dvakrát více než bylo běžné, a ve svých 19 
letech se díky nadání i ambicím rodiny stal 
nejmladším sólistou prestižního Králov-
ského baletu v Londýně. Překotná kariéra, 
touha po svobodnějším životě a rozpad 
rodinných vazeb ho však brzy dohnaly na 
pokraj sebezničení. Tělo pokryl tetováním 
a přál si, aby se zranil a nemusel už tančit. 
Spekulovalo se o drogách a vypadalo to, 
že na vrcholu kariéry tanec opustí úplně. 
Pak přišel rok 2015 a setkání s fotogra-
fem D. La Chappellem, se kterým natočili 
taneční klip k Hozierově skladbě Také Me 
To Church. Video z baletního mága přes 
noc udělalo globální hvězdu. Doposud ho 
vidělo před19 milionů lidí. Dokument Vel-
ká Británie/USA/Rusko/Ukrajina, 2016, 
české titulky. Vstupné: 150 Kč, 85 minut, 
mládeži přístupný.

Středa 16. 8. v 18 hodin
SPIDER – MAN: HOMECOMING
Mladý Peter Parker/Spider-Man, který 
velkolepým způsobem debutoval ve fil-
mu Captain America: Občanská válka, se 
ve filmu Spider-Man: Homecoming začíná 
více sbližovat se svou nově získanou iden-
titou pavoučího superhrdiny. 
Hrají: T. Holland, M. Tomei, R. Downey Jr., 
M. Keaton. Akční, dobrodružný, fantasy, 
sci-fi USA 2017, český dabing. 
Vstupné: 90 Kč, 133 minut, mládeži pří-
stupný od 12 let.

Čtvrtek 17. 8. v 17.45 a 20 hodin
Pátek 18. 8. ve 20 hodin
Středa 23. 8. ve 20 hodin
Pátek 25. 8. ve 20 hodin
PO STRNIŠTI BOS
Edu Součka, jeho maminku a tatínka už zná-
me z filmu Obecná škola. Nyní jsme však v 
Protektorátu, kdy je rodina osmiletého Edy 
donucena vystěhovat se z Prahy na venkov 
k příbuzným. Městečko, kde chlapec dosud 
trávil jen prázdniny, se nyní stává jeho do-
movem. Eda má před sebou nelehký úkol: 
najít a obhájit své místo v místní klukov-
ské partě, jejíž svět je naprosto odlišný od 
jeho městského. Komedie, válečné drama 
ČR 2017. Scénář a režie: Z. Svěrák a J. Svě-
rák. Hrají J. Tříska, T. Voříšková, O. Kaiser, 
P. Špalková, O. Vetchý, Z. Stivínová, H. Čer-
mák, M. Táborský a další. Vstupné: 130 Kč, 
111 minut, mládeži přístupný.
Čtvrtek 24. 8. ve 20 hodin
BARRY SEAL: NEBESKÝ GAUNER
Barry Seal je znuděný dopravní pilot, kte-
rému potřebnou životní energii dodá spo-
lupráce s CIA. Barry pro ni z letadla mapuje 
oblasti, do kterých se úřady jen tak snadno 
nedostanou. Je v tom zatraceně dobrý. Až 
tak, že s ním chtějí spolupracovat všichni. 
Hrají T. Cruise, D. Gleeson, C. L. Jones, S. 
Wright. Akční drama USA 2017, české ti-
tulky. Vstupné: 120 Kč, 114 minut, mládeži 
přístupný od 12 let.
Středa 30. 8. ve 20 hodin
PĚKNĚ BLBĚ
Romantická komedie USA 2017, české titul-
ky. Produkoval J. Apatow režisér filmů 40 let 
panic a Zbouchnutá. Film vypráví skutečný 
příběh populárního amerického komika, kte-
rý ve filmu hraje sám sebe, a stal se na festi-
valu Sundance diváckým hitem. Vstupné: 80 
Kč, 119 minut, mládeži přístupný od 12 let.
Čtvrtek 31. 8. v 18 hodin
Pátek 1. 9. v 18 hodin
Sobota 2. 9. v 18 hodin
HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM
Je čas se odvázat. Legendární hrdinové, 
které dobře znáte, tentokrát v animova-
ném filmu. Pan Spejbl pracuje jako hlídač 
Muzea loutek, kterému však hrozí zbou-
rání. Hurvínek zase jednou neposlouchá 
a podaří se mu proniknout do uzavřených 
prostor muzea, kde objeví svět skrytý před 
zraky návštěvníků. A právě v podzemí je 
ukryto nejen tajemství kouzelného muzea, 
ale i klíč k jeho záchraně. Rodinná animo-
vaná komedie Česko, Belgie, Rusko 2017. 
Vstupné: 130 Kč, pro děti do 15 let 110 Kč, 
85 minut, mládeži přístupný.
Změna programu vyhrazena
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Další akcePŘIPRAVUJEME:
TANEČNÍ KURZY PRO MLÁDEŽ 2017 
V JUPITER CLUBU

Zahájení 18. září 2017, ukončení prosinec 
2017. Uzávěrka přihlášek 15. září 2017. 
V rámci výuky 11 lekcí – 1x v týdnu, den 
výuky: pondělí. Ples v bílém a závěrečný 
Barevný ples (velký sál Jupiter clubu).
I. kurz – začátek v 17 hodin
(Gymnázium, ostatní)
II. kurz – začátek v 19 hodin
(Hotelová škola Světlá a Střední odborná 
škola řemesel, ostatní)
V případě, že se oba kurzy nenaplní, bude 
probíhat taneční kurz od 2. lekce pouze je-
den a to od 18 do 20 hodin.
Lektoři: STARLET Taneční škola manželů 
Buryanových Brno.
Hudební doprovod: kvalitní nahrávky z 
cédéček, prodloužené za doprovodu živé 
hudby.
Cena celého kurzu: 1.000 Kč. Je možno 
se přihlásit se třídou i individuálně. V kur-
zovném jsou započítány všechny základní 
lekce, Ples v Bílém a závěrečný Barevný 
ples. 
Platba v hotovosti s vyplněnou přihláškou 
nebo hromadně za ročník, školu.
Každý účastník kurzu se prokáže legi-
timací. Během kurzu nemohou žáci bez 
vážných důvodů odcházet z výuky.  Vstup 
pouze ve společenském oděvu!
Informace a přihlášky na program. oddě-
lení Jupiter clubu, otevřeno po–čt 8–16 
hodin, pá 8–14 hodin, tel. 566 782 004, 
566 782 001.

TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ 2017 (za-
čátečníci, mírně pokročilí)
Lektoři: STARLET Taneční škola manželů 
Buryanových Brno.
Zahrnuje 6 vyučovacích lekcí, velký sál Ju-
piter clubu.
Zahájení: v pondělí 18. září 2017 * 21–23 
hodin
(18. 9., 25. 9., 2. 10., 9. 10., 16. 10., 23. 10. 
2017)
V případě sloučení kurzu tanečních pro 
mládež bude taneční kurz od druhé lekce 
začínat od 20 hodin.
Ukončení: 23. října 2017. 
Cena kurzu: 1.100 Kč/taneční pár
Přihlásit se můžete nejpozději do 15. září 
2017 na program. oddělení Jupiter clubu, 
tel. 566 782 004, 566 782 001 nebo na 
program@jupiterclub.cz. 
Změna programu vyhrazena

MUZEUM
Zpřístupněný sál s freskovou výzdobou
1. července - 31. října 2017 
Muzeum zpřístupnilo veřejnosti sál s fres-
kovou výzdobou. Nejstarší část předsta-
vuje rytířský souboj a je datována kolem 
roku 1300. Otevřeno denně kromě pondělí 
od 9 do 17 hodin,www.muzeumvm.cz
KNIHOVNA
Soutěž Příroda podle abecedy
3. července - 31. srpna 2017
Soutěž probíhá po celé letní prázdniny v 
Městské knihovně, a to v kategoriích od 
3 do 5 a od 6 do 10 let. Soutěžící dítě si 
v čítárně vyzvedne hrací kartu a je vpuš-
těno na zahradu, kde prochází jednotlivá 
stanoviště a podle indicií buď luští os-
misměrku (starší) nebo poznává zvířecí 
pohádkové hrdiny (mladší). Po odevzdání 
hrací karty v čítárně obdrží soutěžící drob-
nou sladkou odměnu, správná řešení jsou 
zařazena do slosování o plyšová zvířata. 
Korespondenční hra Od Athén po Žilinu
do 19. 9. 2017
Městská knihovna vyhlašuje korespon-
denční hru o tři poukazy na knihy. K zapo-
jení stačí poslat pohled z dovolené, napsat, 
co čtete a přidat kontaktní údaje.
OSTATNÍ
Pouť v Oslavici
4. srpna - 6. srpna 2017 17:00 
V pátek 4. 8. je připravena diskotéka sDJ 
Duffy & LiOns Be3Mix, v sobotu venkov-
ní zábava se skupinou Adriana a v neděli 
venkovní posezení. Po celou dobu pouťo-
vé atrakce a občerstvení.                     
Letní škola seniorů Kraje Vysočina 2017
8. srpna 2017 14:00 
8. 8. - Hudba, která léčí aneb co je to alikvótní 
zpěv, jaký vliv má hudba na naše zdraví a na 
závěr zpěv s harmonikou, Karel Kekeši 22. 
8. - Náboženství kolem nás aneb vliv víry a 
hodnot v životě člověka a společnosti, Josef 
Kaňka Dotazy, rezervace míst na přednášce 
na kontaktech: Táňa Křížová (724 650 136, 
krizova.t@kr-vysocina.cz). Zdenky Vorlové 
2160, Velké Meziříčí, tel.: 724 650 136
Přednáška Marka Orko Váchy v Netíně
11. srpna 2017 19:00 
Marek Vácha je český římskokatolický 
kněz, teolog, přírodovědec, pedagog a 
spisovatel. Je přednostou Ústavu etiky 
na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. 
Ve Velkém Meziříčí byl kaplanem v letech 
1996-1998. Srdečně zve Obec Netín a 
ŘKF Netín. Přednáška se koná v kostele.      
Poutní slavnost v Netíně
13. srpna 2017 7:30 
Na programu: mše svatá, prezentace kni-
hy „300 let poutí do Netína“ Jaroslava Mrňi, 
výstava Kreslený humor Pavla Bosmana v 
prostorách bývalé márnice, Misie v oratoři 
kostela, Svatební a společenské šaty a kvě-

tinové vazby v ZŠ, prodejní výstava rukoděl-
ných prací v ZŠ a výstava drobného zvířectva 
před základní školou. K tanci a poslechu za-
hraje v neděli od 13 do 19 hod. před KD Ven-
kovská kapela. Občerstvení zajištěno v míst-
ním pohostinství, možnost oběda od 11.00 
hodin. Po celý den pouťové atrakce pro děti.  
SPORT
MSFL na Tržišti
Neděle 13. 8. 2017 v 10:15 Velké Meziříčí 
– Uničov
Pátek 25. 8. 2017 v 18:00 Velké Meziříčí - 
Uherský Brod

Koncert skupiny STETSON 4. srpna 2017 
19:00 - 22:00 Koncert místní country 
skupiny. 
Dechová kapela MISTŘÍŇANKA 6. srpna 
2017 17:00 - 19:00 Již tradičně na Kultur-
ním létě krojovaná dechovka 
Koncert skupiny THIS! 11. srpna 2017 
20:00 - 22:00 Koncert skupiny, ve které 
se představí známý herec a režisér VOJTA 
KOTEK 
Koncert skupiny MySami 12. srpna 2017 
19:00 - 21:00 Koncert šikovné mladé ka-
pely z Velkého Meziříčí 
Koncert skupiny VESELÁCI 13. srpna 2017 
18:00 - 20:00 Koncert dechovky z Nové-
ho Veselí, která je už našim divákům dobře 
známá. 
Koncert skupiny ŠERO 18. srpna 2017 
19:00 - 21:00 Bluegrass folková skupina 
z Třebíčska 
ZÁBAVA POD LIPAMI 19. srpna 2017 
19:00 - 20. srpna 2017 01:00 Tradiční 
zábava pro všechny generace na náměs-
tí. Pořádá starosta Radovan Necid. Hraje 
skupina RENOVACE ROCK a ACCORT 
Koncert skupiny LÍSTEK 20. srpna 2017 
19:00 - 21:00 Lístek hraje vlastní tramp-
ské a folkové písničky ozdobené charakte-
ristickým zvukem Panovy flétny. Skupina 
je čtyřnásobným držitelem Porty a vítě-
zem soutěže festivalu Zahrada. 
Folklorní podvečer se skupinou LHOTÁR 
26. srpna 2017 17:00 - 21:00 Na kultur-
ním létě se představí místní folklórový 
soubor HORÁČAN, který pozval i jiné ta-
neční a pěvecké soubory nejen z okolí 
Velkého Meziříčí. Dále se představí místní 
skupina lidové tvorby LHOTÁR.
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Velké Meziříčí je obklopeno řadou romantických 
vrchů a kopců s mnohdy ještě romantičtějšími 
názvy. Rozhlédli jsme se po okolí a tři z nich vám 
dnes vypsali do křížovky. Dokázali byste je najít 

na mapě? 
Správné znění zašlete e-mailem na adresu redakce 
velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz (nebo poštou 
či osobně do redakce, Velkomeziříčsko, Náměstí 17, 
594 01 Velké Meziříčí) do 24. července 2017.
Tři vylosovaní výherci získají upomínkové předměty z 
městského e-shopu.  
Výherci z minulého čísla jsou Pavla Kravalová z Dolních 
Radslavic, Lucie Komínová z V. Meziříčí a Zdeňka Poláš-
ková z Velkého Meziříčí, pro které máme v redakci při-
pravenou výhru. 
Řešení z minulého čísla: ...se název obce psal Gjwowj.

#ZÁBAVA

Křížovka o ceny autor křížovky vladimír Pařil

NÁPOVĚDA: 
BUY, ION, TEA, 
EDDA, DINAH, 

AVA, ALL

SKOUPOST
RUSKÝ 

HOKEJISTA 
(JEVGENIJ)

  OPAK DOVNITŘ MRVA   KORÝŠ DRUH PEPŘE CHEM. ZN. 
SODÍKU

KŘESŤANSKÝ 
OBŘAD

ZVÝŠENÝ 
TÓN   STÁTNÍ 

POJIŠŤOVNA
PRODLOUŽENÍ 

LHŮTY

NEBEZPEČNÁ 
LASICOVITÁ 

ŠELMA

ŘÍMSKY 950    

INICIÁLY 
BAVIČE HRONA

    ODĚRKA          
STÁTNÍ 

PŘÍRODNÍ 
REZERVACE

     
GUEVARA

CÁCHY          

STŘEDOVĚCÍ 
NÁJEZDNÍCI

         
PŘEDLOŽKA

     
ČES. HEREC 

(JIŘÍ) 3. TAJENKA

1. TAJENKA                

NEJVYŠŠÍ 
KARTA

     

SLOVENSKY 
SYMETRÁLA

   
LEDEK 

DRASELNÝ
RUMUNSKÉ 

MUŽ. JMÉNO

V POŘÁDKU     2. TAJENKA

NĚMECKÝ 
SOUHLAS

    SBÍRKY 
ZNÁMEK

ZLOČINECKÁ 
ORGANIZACE

    TISÍC GRAMŮ        
POPRAVČÍ JMÉNO 

MCCARTNEYHO

NOVINY         CHYTAT          

ANGLICKY 
MÍSTNOST

       
INIC. HERCE 
DLOUHÉHO

PRODLOUŽENÁ 
BOČNÍ ZEĎ

       
SARMAT

        AROMATICKÁ          
ZVEDNOUT SE

  NÁSTUPCE 
SSSR

RÁDIO A 
TELEVIZE

     

ANGLICKY 
KUPOVAT

     
NĚMECKY TY

   

KLIMTOVY 
INICIÁLY

   
ČAJOVÁ RŮŽE ANGLICKY 

MELODIE
ZN. JAPON. 

MOTOCYKLŮ
EGYPTSKÝ BŮH 

SLUNCE

URČITÁ V 
POŘADÍ       EMAILY             ZÁBAVA      

DLOUHO-
HRAJÍCÍ 
DESKA

SROVNÁVACÍ 
SPOJKA      

CHEM. ZN. 
TELLURU

   
VELKO-

MEZIŘÍČSKÝ 
PEKAŘ

HEYERDAHLŮV 
ČLUN

   

NÁPRSNÍ ČÁST 
ODĚVU

       
TOHOTO DNE PARTNER 

BARBÍNY
VYSOKÉ 
NAPĚTÍ

BOTIČKA                
ŘÍMSKY 1006

     

INICIÁLY 
PILAROVÉ

   
POHODNÝ EDUARD

  PŘEDLOŽKA

NESNÁŠEN-
LIVOST

                     
RUSKÝ 

SOUHLAS
CHEM. ZN. 
HLINÍKUELEKTRON-

VOLT

ZAŘÍZENÍ 
NA VÝROBU 

CHLEBA
       

KNIHA 
KARLA 

KONRÁDA
         

SBÍRKA 
ISLANDSKÝCH 

EPICKÝCH 
PÍSNÍ

       

DRUH OBILÍ        
INICIÁLY 

ZPĚVAČKY 
SIMONOVÉ

    NACISTICKÉ 
ÚDERKY

      NĚMECKY 
ÚHOŘ
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Házenkářská sezóna: 
Jako na houpačce

#SPORT

Házenkáři sezónu 2016/2017 pro-
žívali jak na houpačce. V prvním 
kole senzačně vyhráli v Ivančicích, 
následovaly tři porážky a dvě po-

vinné výhry s Kuřimí a Juliánovem. Poté 
přišlo velmi nepovedené utkání v Tišnově, 
a naopak nejlepší výkon v podzimní části 
sezóny, kdy si naši muži v domácím pro-
středí jednoznačně poradili s velmi dobře 
hrajícími Maloměřicemi.
V závěru „podzimu“ přišly opět tři poráž-
ky a v polovině soutěže se házenkářské 
„áčko“ nacházelo na desáté příčce. Pouze 
osm získaných bodů a záporné skóre náš 
tým odsoudilo na sestupové příčky. Mrze-
ly nás po podzimu především dvě porážky 
v domácím prostředí, a to s Prostějovem 
(30:33) a Kostelcem (30:31).
Do jarní části družstvo vyměnilo trenéra, 
kdy pracovně vytíženého Martina Janíčka 
nahradil Ladislav Šidlo, který se navrátil 
jak na trenérskou, tak na hráčskou pozici. 
Martin Janíček dal ještě družstvu impuls 
k důležité poradě týmu ohledně fungo-
vání a ta evidentně zabrala. Družstvo se 
semklo, hráči zlepšili tréninkovou morál-
ku a opět chtěli vyhrávat, aby neskončili 
na chvostu tabulky. V krátké zimní pauze 
se družstvo snažilo natrénovat několik 
herních variant jak v obranné, tak v útoč-
né části, na kterých se dá stavět. V útoku 
se podařilo natrénovat herní situace proti 

osobní obraně na naše střelce a v obraně 
jsme zapracovali na obranné souhře „dru-
hých“ a „třetích“ obránců. V prvním utkání 
„jara“ to ještě proti Ivančicím i přes bo-
jovný výkon nevyšlo (22:24). Následovala 
vydřená výhra v Prostějově, kde se druž-
stvo „chytlo“. V domácím prostředí se 
podařilo všechna utkání vyhrát a odvezli 
jsme i důležité body z Kuřimi. Prohrá-
li jsme ve venkovních utkáních s prvními 
třemi manšafty - Hustopečemi, Malo-
měřicemi a Kostelcem. Házenkáři sezónu 
zakončili s bilancí 11-0-11 a s 22 body ob-
sadili 7. příčku druholigové tabulky. 
Herní obraz se oproti podzimu mírně 
zlepšil, stavěli jsme ale především na 
bojovném výkonu v obraně a trpělivější 
rozehrávce. V příští sezóně by se chtělo 
družstvo mužů držet v přední části tabul-
ky, aby nás netrápily sestupové problémy. 
Navíc bude úkolem v příští sezóně zapra-
covat do týmu několik hráčů přecházejí-
cích z dorostu.
V našich barvách působili také tři naši 
odchovanci, Martin Janíček, Filip Svobo-
da a Vojtěch Drápela, kteří se dostali do 
dorostenecké reprezentace ČR. Vyhráli s 
družstvem HC Zubří první dorosteneckou 
ligu starších dorostenců a suverénně opa-
novali Československý pohár. Martin Janí-
ček navíc získal se seniorským družstvem 
Zubří bronzovou medaili.

V příští sezóně již za naše družstvo nebude 
nastupovat Martin Janíček ml., který bude 
kromě extraligy působit v prvoligové Bys-
třici pod Hostýnem. Jinak družstvo zůstá-
vá ve stejném složení. Do týmu přichází z 
dorostu Filip Macoun, Tomáš Pažourek, 
Tomáš Frejlich a dále budou moci naskočit 
dorostenci brankář František Kratochvíl a 
hráči Kamil Babáček a Dominik Buchta. Re-
alizační tým v podobě trenér Ladislav Šidlo, 
asistent trenéra Michael Bezděk a vedoucí 
družstva Petr Kácal, zůstává stejný.
Muži přípravu zahájí 1. srpna, kdy se prv-
ní týdny budou věnovat kondici a fyzické 
připravenosti. Jako teambuildingovu akci 
odehrají turnaj v Třešti. Ostré přípravné 
utkání sehrají proti Juniorce HC Zubří, kte-
rá bude ve Velkém Meziříčí na soustředění. 
V závěru přípravy ještě sehrají přípravný 
turnaj. Novou sezónu odstartují muži již 9. 
září (soutěž začíná o dva týdny dříve než 
v předchozích letech) proti Kuřimi v domá-
cím prostředí v tradičním čase od 17 hodin.
Hráli: Ondřej Poul, Libor Kotík, Vojtěch Drápela, 
František Kratochvíl – Vítězslav Večeřa, Ro-
man Matušík, Petr Babáček, Ladislav Šidlo, Fi-
lip Svoboda, Martin Janíček, Jakub Bezděk, Mi-
loš Necid, Jan Lečbych, Jiří Kaštan, Pavol Živčic, 
David Kubiš, Martin Fiala, Filip Macoun, Tomáš 
Pažourek, Tomáš Frejlich, Michael Ambrož. 
Trenér Ladislav Šidlo, asistent trenéra Michael 
Bezděk, vedoucí družstva Petr Kácal.

TexT a foTo: ladiSlav Šidlo



Skupina Wiegel obdržela dne 8. května 2017 u příležitosti EMAS Award 2017, konané na Maltě, čestnou 
cenu za aktivity v oblasti ochrany životního prostředí, obzvláště za minimalizaci zatěžování životního pro-
středí a efektivní hospodaření se zdroji. 
Cenu převzal jednatel fi rmy Wiegel pan Harald Füchtenbusch.

Přidejte se k nám… 
Kontakt: wvz.info@wiegel.cz, +420 566 503 611

Zinkovny Wiegel zajímají svět

Zinkovny Wiegel v Čechách navazují na úspěchy své mateřské skupiny WIEGEL v Německu. Otázka ochra-
ny životního prostředí je pro ně důležitá a jsou v tomto směru otevřené komunikovat s veřejností.  Již v roce 
2004 obdržela zinkovna ve Velkém Meziříčí cenu za „zdraví a bezpečné životní prostředí“ udělovanou Čes-
kou republikou a  v  nastoupeném trendu technologií šetrných k  životnímu prostředí pokračuje a  zavádí 
ve všech provozech celoevropské nařízení EMAS, které není jen pouhou nadstavbou systému ISO 14001, ale 
jakési ISO na druhou a v České republice není příliš podniků, které jsou v exkluzivním klubu fi rem s EMAS, 
hospodařících v souladu s podmínkami kvalitního životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje.
To, že jsou zinkovny Wiegel technologicky na vysoké úrovni, prokázal i velký zájem o návštěvu provozů 
ve Velkém Meziříčí a Hradci Králové, kam přijelo na exkurzi asi 60 zinkařů z celého světa u příležitosti se-
tkání na konferenci galvanizéru EGGA – ASEMBLY v červnu v Praze. EGGA je organice sdružující národní 
asociace žárových zinkoven z jednotlivých států Evropy. Konference se účastnilo 192 zinkařů z 31 zemí a ti 
nejvzdálenější byli z Kanady, Honkongu, Singapuru, USA, Izraele a Spojených arabských emirátů.

Jednatel fi rmy Harald Füchtenbusch (2. zprava) s čestnou cenou a certifi kátem.  Foto: © Europäische Union, 2017 
Foto: © Wiegel Verwaltung
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