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Sanborn změnil 
majitele
Pro 200 zaměstnanců 
i zákazníky se však nic 
nemění.

Kraj prodal budovu 
zemědělky 
Kraj po sloučení zemědělky 
s hotelovou školou prodal 
její budovu. Za 11 milionů. 

Znalosti pomohou 
v každém konání
Rozhovor s Jiřím 
Winterlingem nejen 
o filatelii a poštovnictví.

ÚOHS zakázal 
podpis smlouvy 
Nepravomocné rozhodnutí 
úřadu má radnice k dispozi-
ci. Na odvolání má 15 dní.    
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OLYMPIONICI
přivezli i zlato
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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 7. března 2018.  
Uzávěrka příštího čísla je 26. března 2018.
Pokud jste zpravodaj neobdrželi do schrán-
ky, vyzvedněte si jej v recepci radnice nebo 
v redakci.
Foto na titulní straně: Petros Martakidis
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nákres stráský, Hustý a partneři s.r.o. Brno

Zastupitelé schválili rozdělení přebytku 
hospodaření z roku 2017. Ten tvoří necelých 103 
milionů korun, přičemž 58 milionů korun z toho 

se převádí z loňských schválených akcí, které 
dosud nebyly realizovány. Volných k rozdělení na 
investice v roce 2018 zůstalo 36,4 milionu korun.

Největší investicí

Příčný řez  novým mostem

CYKLOSTEZKA

CHODNÍK
OCELOVÉ ZÁBRADLÍ

HORNOMĚSTSKÁ TŘEBÍČSKÁ
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Největší investiční akcí pro rok 2018 
bude stavba nového mostu přes 
řeku Balinku na Třebíčské ulici u 
Jelínkovy vily za 17,3 milionu korun. 

Dalších 11,4 milionu je vyčleněno na projekt 
Bezpečné a moderní služby města Velké 
Meziříčí, který již získal dotaci z regionální-
ho operačního programu až do výše 80 % 
celkových nákladů. Dalších 2,7 milionu korun 
půjde na vypracování projektové dokumen-

tace k velkému obchvatu města. Počítá se i 
s příspěvkem Svazu vodovodů a kanalizací 
Žďársko na rekonstrukci vodovodu v uli-
ci K Novému světu, s výstavbou veřejného 
osvětlení v ulici Záviškova či výměnou křesel 
a podlahové krytiny v kinosálu Jupiter clubu, 
na něž přispěje Fond kinematografie.
Mezi největšími akcemi, jež se převádějí z 
loňska, zůstává například 16,8 milionu ko-
run na vybudování nové tribuny, zázemí a 

nové umělé trávy na sportovišti za ZŠ Školní. 
Na tuto akci již město získalo dotaci z mini-
sterstva školství a mládeže. Osm milionů a 
devět set tisíc korun je vyčleněno na novou 
komunikaci a sítě v bývalém areálu technic-
kých služeb na Třebíčské ulici. Práce v areálu 
by kvůli uzavírce ulice Třebíčské měly probí-
hat souběžně s bouráním a stavbou nového 
mostu u Jelínkovy vily. Začít by měly v prů-
běhu dubna.

je nový most na Třebíčské

Současná podoba mostu.

Podélný řez novým mostem

HORNOMĚSTSKÁ TŘEBÍČSKÁ
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Společnost Sanborn, a. s., která ve Velkém 
Meziříčí zaměstnává více než dvě stov-
ky pracovníků, změnila majitele. Od 13. 
prosince 2017 je jejím novým majoritním 
vlastníkem fond rozvojového kapitálu Ge-
nesis Private Equity Fund III a minoritním 
spoluakcionářem investiční fond BDO In-
vestment SICAV.
Krom toho, že má nyní Sanborn ve svém 
vedení nové tříčlenné představenstvo spo-
lečnosti, se pro stávající zaměstnance nic 
nezměnilo. Vztahy se zákazníky i dodavateli 
zůstaly také beze změny. „Navazujeme na 
to, co funguje. Zatím zjišťujeme, že jsou tady 

velmi vzdělaní lidé, firma je dobře vybavena, 
je zdravá. Jednoznačně ji chceme dále roz-
víjet,“ uvádí ředitel a předseda představen-
stva společnosti Aleš Tichý a dodává, že za-
městnanci nemusejí mít starosti s nějakými 
nečekanými změnami ve firmě: „Ten kdo 
dobře a poctivě pracuje, nemá žádný důvod 
obávat se, že by neměl práci.“
Sanborn je v současné době dodavatelem 
vysoce přesných obráběných komponentů 
pro energetiku, petrochemii a dopravu a 
nové vedení zatím prochází procesem se-
znamování se s chodem firmy a zkoumá-
ním nových možností.

„Existuje tady silná zákaznická struktura, tu 
jistě budeme chtít dále rozvíjet. K nějakým 
případným změnám můžeme dospět v ho-
rizontu půl roku. To už budeme se součas-
nou situací obeznámeni natolik, abychom 
si mohli říct, které máme další příležitosti, 
kam bychom mohli firmu posunout,“ říká 
Aleš Tichý. „Co ale víme už teď – průběžně 
potřebujeme doplňovat kvalifikované pra-
covníky do specifických profesí z oblasti 
obrábění na CNC strojích, i standardní pra-
covníky do expedice, balení, samotné výro-
by, manipulační dělníky, operátory,“ uzavírá 
ředitel společnosti.

Firma Sanborn má nového majitele

-mars-

Dne 21. 2. 2018 se na ZUŠ Velké Meziříčí uskutečnilo okresní kolo 
soutěže ve hře na dechové nástroje. Celkem se soutěže zúčastni-
lo na 68 soutěžících ze ZUŠ Žďár nad Sázavou, Velká Bíteš, Nové 
Město na Mor., Bystřice nad Pernštejnem a Velké Meziříčí ve hře 
na zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet, hoboj, fagot, saxo-
fon, trubku, tenor, lesní roh a tubu.
Z těchto ZUŠ postoupilo do krajského kola celkem 25, z toho z 
naší ZUŠ ze 13 soutěžících 8 + 1 náhradník. Všichni žáci, porotci 

i učitelé si tento soutěžní den velmi užili a podali výkony na vy-
soké úrovni. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se podíleli na 
zajištění této soutěže a městu Velké Meziříčí (IC), které dodalo 
hodnotné ceny a firmě Poex za dobroty pro soutěžící, kteří z nich 
měli velikou radost.
Všichni zúčastnění odjížděli z naší ZUŠ spokojeni ke svým domo-
vům, s dobrým pocitem ze soutěžního klání. Přejeme jim hodně 
úspěchů  v dalších kolech! Martin Karásek, ředitel ZUŠ

ZUŠ pořádala žákovské dechové klání
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Radary budou hlídat dodržování rychlosti v modernizovaném 
úseku dálnice D 1 Velké Meziříčí-východ a Lhotka opět od dubna. 
Úsekové měření potrvá nejspíš do srpna. Neukáznění řidiči, kteří 
překročí maximální povolenou rychlost 80 km/h, dostanou obál-
ku s výzvou k zaplacení pokuty.
Měření v opravovaném úseku dálnice D 1 mezi kilometry 146 až 
153 probíhalo již v loňském roce. Za celou dobu měření, které 
začalo v půli října 2017, se na velkomeziříčské radnici sešlo dva-
advacet tisíc přestupků. Ty teď odbor dopravy postupně zpraco-
vává. „V práci nás brzdí zejména zahraniční řidiči,“ říká vedoucí 

odboru dopravy Jiří Pospíchal a dodává: „Ze zaplacených pokut 
zatím máme na účtu asi dva miliony sedm set padesát tisíc ko-
run.“
Radnice má na zpracovávání přestupků v současné době vyčle-
něné tři zaměstnance odboru dopravy. „Teď bude přibírat čtvr-
tého a plánuje se, že by jich mohlo být až sedm,“ uvedl starosta 
Josef Komínek.
Dle ministerstva dopravy se mají peníze z pokut použít zpět do 
dopravy a ministerstvo bude po městě požadovat doložení jejich 
využití.

Úsekové měření bude pokračovat v dubnu

Kraj Vysočina prodal objekt bývalého ze-
mědělského učiliště na Hornoměstské ulici 
ve Velkém Meziříčí za 11,1 milionu korun. 
Prodej nemovitosti schválilo zastupitel-
stvo kraje 6. února 2018.
Nemovitost až dosud patřila k Hotelové 
škole Světlá a Střední odborné škole řeme-
sel. Novým majitelem se nyní stal Jan Ho-

ráček. „Kupní cena byla 11,1 mil. Kč, kterou 
kupující uhradil,“ uvedla Jitka Svatošová za 
Kraj Vysočina. Předmětem koupě je kromě 
školní budovy s přístavbou jídelny i zasta-
věná plocha, nádvoří a ostatní plochy o cel-
kové výměře tři tisíce metrů čtverečních.
„Předmět koupě již byl kupujícímu pře-
dán, a to ke dni podání návrhu na vklad 

do katastru nemovitostí,“ informovala 
Jitka Svatošová. Bude tak nutné vyklidit 
i služební byt školníka, který je součás-
tí prodaného objektu. „Ukončení nájemní 
smlouvy na užívání bytu a přestěhování 
nájemníka do jiného služebního bytu ško-
ly je dohodnuto v termínu do 31. 5. 2018,“ 
doplnila Svatošová.

Kraj prodal zemědělku za jedenáct milionů

-mars-

-mars-

V kategorii Péče o kulturní dědictví pres-
tižní krajské ankety Zlatá jeřabina se letos 
o hlasy veřejnosti uchází obnova fresek v 
rytířském sálu velkomeziříčského zámku. 
Soutěží mezi třiceti přihlášenými projek-
ty. Svůj hlas můžete odevzdat v interne-
tovém hlasování na krajských stránkách, 
nebo pomocí hlasovacího lístku z březno-
vého krajského měsíčníku. 
Kromě zámeckých fresek v anketě soutěží 
také obnova zvoničky v Balinách.   

Zámecké fresky soutěží o Zlatou jeřabinu

HLASUJTE ZDE
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Víc než tři měsíce bude uzavřena silnice do Hrbova. Od 12. března do 30. června projde 
opravou úsek od odbočky z hlavní silnice II/602 na Hrbov, most přes Lavičský potok 
bude zbourán a postaven nový. Objízdná trasa bude vedena od rozcestí u občerstvení 
McDonald’s přes Svařenov.

Oprava mostku zneprůjezdní silnici do Hrbova

UZAVŘENÝ 
MOSTEK

TATO SILNICE 
ZŮSTÁVÁ PRŮJEZDNÁ

Zdravé město Velké Meziříčí se aktivně 
účastní akce Čistá Vysočina.
Rádi bychom i vás oslovili, abyste se spo-
lečně s námi připojili k aktivitě Ukliďme 
Velké Meziříčí. Pomoc každého je vítána.
Akce Ukliďme Velké Meziříčí je součástí již 
10. ročníku Čisté Vysočiny, kterou vyhla-
šuje Krajský úřad Kraje Vysočina v rámci 
projektu Zdravý Kraj Vysočina. Jedná se o 
úklid veřejných prostranství a přírody na 
Vysočině ve dnech 9. – 22. dubna 2018.
Ti, kdo by se do akce ještě rádi zapojili, 
mohou tak učinit na odboru ŽP Městské-
ho úřadu Velké Meziříčí u Bc. Fialkové (566 
781 083, fialkova@velkemezirici.cz, Nová 
budova radnice, dveře č. 3). Tam nahlásí 
úsek, který by v uvedený termín uklidili a 
místo odkud by pak Technické služby VM 
pytle s nasbíranými odpady svezly. Pří-
padně se mohou připojit k některé ze sku-
pin, která už je do akce přihlášena.
Předem děkujeme všem zúčastněným za 
podporu a zlepšení čistoty našeho města.

Ukliďme Velké 
Meziříčí

Josef Komínek, starosta

D1

II/602

Za novými zážitky jsme se s třídou tentokrát vydali do ostravského televizního studia, 
v němž se připravuje pořad Bludiště. Chtěli jsme poznat, jak probíhá natáčení, a také 
poměřit síly v soutěži.
Po zaslání přihlášky do soutěžního pořadu jsme čekali, zda nás televize osloví. Když nás 
kontaktovala asistentka produkční, zahájili jsme se třídou přípravy, abychom se do Ost-
ravy opravdu mohli vydat. Z mnoha zájemců jsme vybrali čtveřici, která bude hájit barvy 
našeho gymnázia v souboji se soupeřovým týmem. O pomoc s učitelskou soutěžní dis-
ciplínou jsme požádali paní učitelku Šoukalovou, která již zkušenost se zdoláváním svě-
telného bludiště má, a podařilo se nám ji pro náš projekt získat. Pustili jsme si několik dílů 
Bludiště, zkoušeli rozlousknout hádanky a vymyslet strategii pro fyzické disciplíny.
Ve středu ráno 7. února jsme se plni očekávání, hodně natěšení a s krabicí čerstvých 
koláčků od paní učitelky Kočí Valové vyrazili na severní Moravu. Dlouhá cesta proběhla 
bez komplikací, a tak jsme včas dorazili do ostravské části Radvanice, kde se nachází 
Výzkumný ústav uhelný, v jehož areálu se soutěž natáčí.
Pro ty, kteří pořad nesledují, uveďme, že soutěž se skládá z několika disciplín, které pro-
věřují fyzickou zdatnost, soustředění, znalosti i pohotovost aktérů z 8. a 9. tříd základ-
ních škol a příslušných ročníků víceletých gymnázií.  Je třeba podstoupit vědomostní 
kvízy a otázky, absolvovat lanovou dráhu a umístit figurky bludišťáků do zavěšeného 
koše, najít cestu laserovým bludištěm, na základě získaných indicií vyluštit tajenku a 
body družstvu může získat i učitel, pokud správně projde světelným labyrintem. Pořad 
se vysílá na stanici Déčko v premiéře v sobotu kolem poledne a díly je pak možno kdy-
koli zhlédnout on-line na internetu.
Jaké záludnosti si pro nás tvůrci pořadu připravili tentokrát a jak naše snažení dopadlo, 
neprozradíme, ale můžeme slíbit skutečně dramatickou podívanou. K televizním obra-
zovkám vás zveme v sobotu 7. dubna.
Celé natáčení jsme si užili a ocenili jsme pozitivní a milý přístup všech členů štábu jak 
k soutěžícím, tak k nám divákům. Za to jim posíláme svůj dík, děkujeme také paním 
učitelkám, které nám se všemi přípravami pomohly a které nás do televizního studia 
doprovázely, a všem, kdo nám drželi palce.

Kulíšci z kvarty se vydali zdolat Bludiště

Kvarta Gymnázia Velké Meziříčí

Rada města po šesti letech vyhlašuje 
konkurz na tři místa ředitelů škol. Jde o 
ředitele Základní školy Oslavická, Zá-
kladní školy a mateřské školy Mostiště a 
Mateřské školy Velké Meziříčí. Současně 
radní odvolávají stávající ředitele zmiňo-
vaných škol z funkce. Ti se mohou o místo 
znovu ucházet.
„Ředitelka ZŠ Oslavická nám sama ozná-
mila, že chce ve funkci skončit,“ uvedl sta-
rosta Josef Komínek a dodal, že radní poté 
zvažovali variantu, zda vyhlásit konkurz 
na ředitele všech městských škol. „Ta ale 
v radě města neprošla,“ dodal starosta s 
tím, že konkurz je tedy vypsán pouze na 
uvedená tři místa.

Město Velké Meziříčí již pořídilo tři defib-
rilátory, které poslouží v případě potřeby 
k laické resuscitaci během veřejných akcí.
Jeden má k dispozici městská policie, dru-
hý je určen pro sportovní akce na zimním 
stadionu a na fotbalovém stadionu. Třetí 
nyní dostává Jupiter club k využití během 
kulturních a společenských akcí.

Jupiter club získal 
defibrilátor

Rada hledá ředitele

-mars-

-mars-

-mars-
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Úřad pro ochranu hospodářské sou-
těže dostal před Vánoci podnět k 
přezkoumání postupu města při 
odmítnutí architekta Davida Mi-

kuláška, vítěze architektonické soutěže na 
úpravu centra Velkého Meziříčí. Zastupite-
lé rozhodli o podpisu smlouvy s druhým v 
pořadí, architektem Miroslavem Cikánem. 
Architekt Mikulášek podal námitku proti 
postupu zadavatele na město Velké Mezi-
říčí, které se s námitkou dle názoru archi-
tekta nevypořádalo. Antimonopolní úřad 
dne 22. února 2018 vydal rozhodnutí, kte-
ré dosud není pravomocné a město proti 
němu může podat rozklad. V něm potvrdil, 
že zadavatel, tedy město Velké Meziříčí, 
nedodržel postup dle zákona o zadávání 
veřejných zakázek, když odmítl námitky 
stěžovatele architekta Mikuláška. Uložil 
městu zákaz uzavřít smlouvu v zadáva-
cím řízení na veřejnou zakázku Projektová 
dokumentace na rekonstrukci náměstí a 
přilehlých ulic ve Velkém Meziříčí. Součas-
ně uložil městu uhradit náklady spojené s 
řízením ve výši 30.000 korun.
„K těmto informacím se ze strany měs-
ta Velké Meziříčí v současné chvíli není 
možno blíže vyjadřovat, a to z důvodu, že 
se jedná o případ neukončeného zadáva-
cího řízení veřejné zakázky a předmětné 
rozhodnutí ÚOHS stále není pravomoc-
né. Město Velké Meziříčí  proto nemůže 
publikovat jakékoliv informace, neboť  by 
to bylo v rozporu se zákonem 134/2016 
Sb. o zadávání veřejných zakázek.  Po 

pravomocném ukončení celé věci budou 
všechny informace zveřejněny obvyklým 
způsobem,“ uvedl starosta Josef Komínek 
(ČSSD). „Rozhodnutí ÚOHS mne nepřekva-
pilo, očekával jsem je,“ doplnil místosta-
rosta Vilém Lavický.
 „Způsob, jakým vedení města nesděluje 
občanům informace o výsledku řízení je 
podle nás nepřijatelný,“ říká za občanskou 
iniciativu Za Náměstí VM Tomáš Bílek.
Naopak zastupitel Stanislav Rosa (KDU-
-ČSL) se domnívá, že postup radnice je 
správný. „Město se s rozhodnutím ÚOHS 
může ztotožnit nebo proti tomuto rozhod-
nutí může podat rozklad, který bude dále 
posuzován a o kterém bude rozhodnuto. 
Teprve pak může rozhodnutí nabýt práv-
ní moci. Do té doby není rozhodnutí pra-
vomocné, nelze je zveřejňovat ani s ním 
veřejně pracovat. V této době se pohybu-
jeme pouze v rovině spekulací, domněnek 
a různých názorů,“ uvedl Rosa a dodal: „Z 
tohoto důvodu bych doporučoval vyčkat 
konečného pravomocného rozhodnutí a 
nepouštět se předčasně do hodnocení, 
komentářů a spekulací. Ta doba může být 
ještě dlouhá.“
Opozičního zastupitele Libora Beneše 
(To pravé Meziříčí) rozhodnutí ÚOHS také 
nepřekvapilo: „Třináctka zastupitelů bez-
důvodně odmítla vítěze architektonické 
soutěže, kterého jednomyslně vybrala 
odborná porota v čele s architektem Da-
videm Vávrou a nahradila jej projektem 
autora, který skončil až na druhém mís-

tě. Rozhodnutí antimonopolního úřadu je 
tedy logické.“
Toto tvrzení však Stanislav Rosa odmítl: 
„Rozhodnutí ÚOHS nepotvrzuje správnost 
postupu žádné rady – ani minulé ani sou-
časné. Konstatuje pouze, že město nepo-
stupovalo správně, když odmítlo námitky 
Ing. arch. Mikuláška a spol. z důvodu opož-
děného podání.“
Podle zastupitele Jiřího Michlíčka (To pra-
vé Meziříčí) antimonopolní úřad svým 
rozhodnutím potvrdil, že architektonická 
soutěž byla vedená řádně: „Třináctka za-
stupitelů nejdříve bezdůvodně odmítla 
vítěze soutěže. Poté odmítla přání lidí vy-
psat referendum – jeho konání jim musel 
nařídit až soud. Vzápětí odmítla uznat 
jednoznačné výsledky referenda, když 
pro Mikuláškův návrh bylo bezmála 65 % 
hlasujících. A to vše jen proto, aby se ně-
jak vymezili proti práci tehdejší rady, niko-
liv proto, že by v transparentním procesu 
soutěže bylo cokoliv špatně.“
V celé věci je teď s největší pravděpodob-
ností na tahu vedení města. „Rozhodnutí 
ÚHOS ze dne 22. 2. 2018 žádný postup 
rady ani tzv. třináctky zastupitelů ne-
hodnotilo. Ani kladně, ani záporně. Avšak 
hodnotí kromě jiného dopis ze dne 30. 6. 
2017, podepsaný tehdejším starostou R. 
Necidem (TPM, ODS). Navíc rozhodnutí 
není pravomocné, zadavatel (tj. město, ni-
koli rada či zastupitelstvo) může podat do 
15 dnů od doručení rozklad k předsedovi 
ÚOHS,“ uzavřel místostarosta Lavický.

Antimonopolní úřad, na který se obrátil architekt David 
Mikulášek, vydal první rozhodnutí. Zakázal městu uzavřít 

smlouvu na úpravu centra Velkého Meziříčí.

ÚOHS rozhodl: Zakázal 
městu podepsat smlouvu

TexT a foTo

MarTina STrnadová
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TexT PeTros MarTakidis

foTo MarTina sTrnadová

Jiřího Winterlinga zná ve Velkém Meziříčí kdekdo. Dlouholetý sportovní 
funkcionář, který se s mladými atlety v oddílu potkával přes dvacet 
let. Zanícený filatelista, který o svých milovaných známkách dovede 
vyprávět dlouhé hodiny a není u toho ani za mák nudný. Málokdo ovšem 
ví, že je také autorem rozsáhlé práce o historii poštovnictví a poštovního 
úřadu ve Velkém Meziříčí a na slovo vzatým odborníkem. Začalo to 
ovšem nevinně. Klukovskou sbírkou známek.  

VĚDOMOSTI 
POMÁHAJÍ 
V KAŽDÉM 
KONÁNÍ
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Známky jsem začal sbírat jako každý kluk v 
mém věku a v mé době. Filatelie byla rozší-
řený koníček, už proto, že děti i dospělí ne-
měli z těch klidnějších, usedlejších a jaksi 
intelektuálštějších zálib tolik na výběr jako 
dnes. Sbíral jsem témata i státy, tak, jak 
to kluci dělali. Kdo měl víc států, byl král. 
Babička byla trafikantka a chodili jsme s ní 
do velkoobchodu s tabákem, kde byly k do-
stání známky z celého světa. Můj táta pra-
coval u soudu a nosil mi domů pytle staré 
korespondence - obálek. Po večerech jsem 
známky z obálek vystřihoval a ve vodě od-
lepoval. Dnes ty dopisy mít, tak si za ně 
postavím dva domy.
Jak to?
Až do šedesátých let se dopisy nesbíraly, 
známky se vystřihovaly. Dnes naopak mají 
kompletní obálky se známkami obrovskou 
cenu. 
Jak se vaše sbírka rozrůstala a jak vaše 
osobní filatelistika pokračovala?
Až do vojny opět obvyklým způsobem. Měl 
jsem svoje známky a sem tam jsem se na 
ně podíval. Rozptylovala mne děvčata i 
sport - dělal jsem dlouho atletiku. Na voj-
ně, to znamená od roku 1963, jsem se fila-
telii začal věnovat skutečně naplno.
Naplno asi neznamená několik hodin 
denně...
Byl jsem důstojník z povolání a měl jsem 
víc volného času, než je obvyklé. Se znám-
kami jsem si tedy hrál a důkladně je stu-
doval. Rychle jsem přišel na to, že se fila-
telista musí specializovat, protože sbírky 
takzvaně lezou do peněz. 
Vaší specializací tedy bylo co přesně?
Věnoval jsem se známkám z Rakouska, 
Československa, Velké Británie, Řecka, 
Švýcarska, Spojených států a Brazílie, od 
které jsem měl dokonce jednu z největších 
sbírek v Evropě. Nakonec jsem zůstal jen u 
Velké Británie, Řecka a Rakouska. Ostatní 
sbírky jsem postupně vyměnil za známky 
„mých“ států.

Co je obsahem vaší sbírky dnes?
Nejdříve jsem se zabýval známkami Ra-
kouska-Uherska, jako generální sbírkou. 
Tak se říká sbírce, kdy od každé série máte 
jednu známku. Jenže to je z větší části 
hlavně o penězích a navíc to člověka pře-
stane brzy bavit. Sbírku jsem tedy prodal 
a začal jsem se zabývat konkrétními emi-
semi. Specializoval jsem se na sbírání a 
sestavování sbírky Franze Josefa z roku 
1867. A zde jsem se věnoval podrobnému 
vývoji ve vydávání této emise, která u nás 
platila od 1. 6. 1867 až do 30. 4. 1884. Bě-
hem této dlouhé doby sedmnácti let došlo 
u této emise ke vzniku různých variant tis-
ku. Dnes tato sbírka obsahuje zhruba 250 
albových listů, ve kterých je popsána his-
torie vydávání. Naposledy jsem tuto sbírku 
vystavoval na výstavě ve Žďáře nad Sáza-
vou, kde získala zlatou medaili. 

Známky sbíráte celý život. Neměl jste ně-
kdy chuť s tím praštit?
I měl! Jsem bývalý důstojník - sloužil jsem 
v kasárnách v Lavičkách. Jeden voják ze 
Slovenska mi řekl: Já mám doma známok! 
A svoji sbírku mi přivezl v obyčejné tašce 
a dal mi ji. Mimo jiné tam měl „merkury“, 
což jsou po „mauriciech“ jedny z nejvzác-
nějších známek. Svoje známky jsem pak 
ukazoval jednomu zkušenému filatelistovi 
z Moravských Budějovic a nenápadně jsem 
mu své „merkury“ podstrkoval před oči. 
On se mi smál: „Ty myslíš, že to jsou pravé 
merkury? To jsou novotisky!“ Já jsem tehdy 
nevěděl, co to novotisky jsou. Dal mi tedy 
knihu, abych si o filatelii nejprve něco pře-
četl. Jenže knížka byla v němčině a on se mi 
opět smál: „No tak se německy nauč!“ Rok 
jsem pak na známky nesáhl, protože jsem 
si udělal takovou ostudu.  
Novotisky jsou nové známky tištěné z 
originálních desek. Jak je filatelista může 
rozeznat?
Jak pozná malíř padělaný obraz? Ale abych 
nebyl úplně zpupný - každý novotisk je 
uvedený v katalozích, což poskytuje fila-
telistům vodítko. Jednoduše řečeno po-
máhají znalosti a vědomosti. Jako ve všem 
lidském konání.  
Máte nějakého nástupce. Je vůbec mezi 
mladými lidmi o filatelii zájem?
V roce 1985 jsme měli 200 členů filatelis-
tického spolku. Dnes je nás 22 a aktivně se 
schází maximálně jedenáct lidí. 
Existuje tedy filatelistický dorost?
Dělal jsem deset let vedoucího klubu mla-
dých filatelistů na domě dětí. V té době, to 
znamená mezi lety 1970-88 filatelie ještě 
vzkvétala. Dnes ovšem v Meziříčí neznám 
nikoho z mladých lidí, kdo by se filatelií ak-
tivně zabýval. 
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Čím to je?
Do školy nesmí nosit věci, které nesouvi-
sí s výukou. Přitom vyměňování známek 
ve škole byl vždy základ každé klukovské 
sbírky. Dále je nesrovnatelně vyšší nabídka 
jiných a velmi atraktivních způsobů trávení 
volného času. A třetím důvodem je to, že 
děti mají pod tlakem školy i mimoškolních 
aktivit daleko méně skutečně volného 
času. Známky jsou zkrátka na úbytě. 
Filatelie vás pak přivedla k zájmu o poš-
tovnictví a pak k tomu materiálu o ději-
nách pošty v Meziříčí. Je to tak?
Ony to jsou dvě různé události. Nejprve to 
mapování dějin. K tomu došlo tak, že jsem 
v rámci budování svých sbírek měl celou 
řadu velkomeziříčských dopisů. K nim jsem 
ještě získal malou, ale ucelenou sbírku 
prvních velkomeziříčských razítek. Kouzlo 
této staré korespondence a vůbec všeho, 
co je s ní spojené, mne k zájmu o nejstarší 
historii poštovnictví v našem městě při-
vedly. Začal jsem tedy schraňovat doku-
menty a doklady, které se k historii této 
významné pošty vztahují, a dnes mám k 
dějinám pošty ve Velkém Meziříčí kolem 
3000 nejrůznějších takových artefaktů.
To ale ještě neznamenalo, že bych měl 
dějiny pošty v Meziříčí zpracované nějak 
systematicky. Lépe řečeno byly zpraco-
vané systematicky, ale nikoliv tak, aby 
byly na první pohled vypovídající i pro lai-
ka, který by je viděl. Takovou formu jsem 
jim dal až k roku 1985. Tehdy probíhala ve 

Velkém Meziříčí krajská filatelistická vý-
stava a to pro mne bylo velkou motivací 
svoje poznatky i dobové materiály uspo-
řádat tak, aby ucelená historie pošty ve 
Velkém Meziříčí mohla být součástí právě 
této výstavy.  
Vzpomenete si na nejstarší dokument z 
vaší sbírky k poště?
Nejstarší písemný doklad z velkomeziříč-
ské pošty mám z brněnského archivu. Tam 
se to ve své době dělalo tak, že věci, které 
měli dvakrát nebo víckrát, anebo dokonce 
ty starší 100 let, skartovali. Dnes si něco 
takového neumíme představit, ale komu-
nistický režim to tak dělal, protože k ta-
kovým věcem opravdu neměli komunisté 
žádný vztah. Já jsem díky tomu získal re-
cepis, neboli podací list zásilky z roku 1787.
Řekl jste, že pošta v Meziříčí byla v minu-
losti významná. Nepřeslechl jsem se, že 
ne?
V Meziříčí byl jeden z největších poštov-
ních úřadů na Moravě a tuším že devátý či 
desátý nejstarší. Jedno období zde byl také 
krajský poštovní úřad, protože v Jihlavě 
vyhořel a tak sídlo přesunuli sem. Sídlil v 
nynější budově Jupiter clubu. 
Meziříčí leželo na nejvýznamnější česko-
moravské silnici, a to mělo také svůj vý-
znam. Mám doloženo mnoha dopisy, že 
dobová pošta pracovala tak, že ve Velkém 
Meziříčí  ráno podaný doporučený dopis 
byl večer ve Vídni. A nemyslím tím naši 
Vídeň za řekou, ale opravdu hlavní město 

mocnářství. Dostavníková pošta měla to-
tiž zhruba po dvaceti kilometrech zřízené 
koněspřežné stanice s čerstvými koňmi, 
které přepřáhli a rychle jeli dál. Na trase z 
Jihlavy do Brna byly v Jihlavě, Meziříčí, Bí-
teši, Ivančicích a Brně a odtud šla pak zá-
silka přes Mikulov na Vídeň. To jenom pro 
ilustraci a pro srovnání s dnešním stavem, 
kdy vedení pošty neustále brečí o peníze 
a přitom se služby trvale zhoršují a jejich 
cena stále roste.
Máte ze strany České pošty k vaší práci o 
historii nějakou odezvu?
Ne, to je vůbec nezajímá. Kdysi patřila poš-
ta k významným partnerům filatelistů a je 
to přece samozřejmé. Například ke zmiňo-
vané krajské výstavě v roce 1985 pošta 
dodala speciální razítko. Pošťáci byli z naší 
práce nadšení a dokonce jsem po rozděle-
ní Československa vedl pro zaměstnance 
pošty několik přednášek, které se týkaly 
známek po oddělení obou republik. Dnes je 
ale všechno jinak. 
Tak abychom nekončili tak smutně. Chtěl 
byste být poštmistrem?
To nevím. Ale můžu vám říct, jak to kdysi 
chodilo s tím, když se člověk chtěl pošt-
mistrem stát. Úřad poštmistra byl dědičný. 
První velkomeziříčský poštmistr si musel 
úřad koupit a po něm jsme zde měli paní 
poštmistrovou - pan poštmistr zemřel a 
úřad automaticky přešel na rodinného pří-
slušníka. Tak to chodilo a možná to mělo 
něco do sebe, co říkáte? 
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V sobotu 10. února 2018 se konalo v obřadní síni 
velkomeziříčské radnice letošní první vítání nově 
narozených občánků našeho města a jeho míst-
ních částí. Byly pozvány děti, které se narodily v 
září, říjnu a listopadu minulého roku.

PŘIVÍTANÉ DĚTI:
Matěj Brabec, Ema Púdelková, Tobias Petr Dohnal, Dagmar Patricie Doležalová, 
David Dreveňák, Karolína Horníčková, Patrik Hort, Lukáš Chalupa, Dominik Jaroš, 
Mikoláš Maleček, Janek Míča, Isabella Anna Michálková, Adriana Michalová, Adéla 
Němcová, Natálie Nováčková, Theodor Marek, Mia Pešková, Alex Raus, Kryštof 
Kratochvíl, Ellie Jelínková, Jakub Komínek, Viktorie Stráníková, Olivie Špačková, 
Theodor Šteif, Jaroslav Zachoval, Eliška Zelená, Julie Poláková, Linda KoudelováKateřina Komínková

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Fota: Fotoateliér Bradáčová
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Tradičními průvody masek s jídlem, pitím a muzikou skončilo na Velkomeziříčsku období zimních společenských událostí a naopak 
začal předvelikonoční půst. Masopustní průvod masek například prošel i Lhotkami, Kúskami a Dolními Radslavicemi. Mezi maškarami 
se vyjímal Babiš s čápem a čapím hnízdem, hokejisti z olympiády, Sněhurka s trpaslíky i zmrzlinář.

Průvody masek zahájily postní období

Minulý měsíc jsme uspořádali dvě debaty se školáky 2. stupně, 
ve kterých jsme se snažili rozklíčovat otázku „A k čemu mně to 
bude?“, kterou děti často učitelům kladou, a na kterou chudák 
učitel málokdy najde pohotovou odpověď. Diskutovali jsme s dět-
mi o tom, proč je dobré umět počítat, znát chemické vzorce, proč 
se učit němčinu nebo k čemu je užitečná biologie. Samozřejmě 
nemáme univerzální poučku, která dětem jasně odpoví, a ty se od 
té chvíle změní na biflující roboty. Naše motivační strategie je za-
ložená na ukazování si krás světa, ve kterém žijeme, a také v uvě-
domění si možností, jaké má člověk se vzděláním a bez vzdělání.    
Jednou z nejdůležitějších schopností trenéra je umět motivovat 
sportovce k výkonu. Nadchnout a vyburcovat každého ideálně na 
limit jeho schopností. V popisu předmětu činnosti spolku Lezu v 
Mezu máme nejen sportovní činnost, ale také vzdělávání, proto-
že sportovní lezec nejenže cestuje, umí cizí jazyky, chápe fyzikální 
zákony, ale je zodpovědný za život svůj i parťáka na druhém konci 
lana. Považujeme proto za velmi důležité, aby si „naše děti“ vy-
budovaly pozitivní vztah ke vzdělání. 
 „Když jsem chodil do školy, moc jsem se neučil. Až jsem poprvé 
vycestoval do Španělska, pochopil jsem, jaká je škoda, že neznám 
spoustu věcí, které se ve škole probíraly. Nedělejte stejnou chy-
bu.“ Na svých i dalších příkladech ze života dětem dokazujeme, že 
bez znalostí je všechno mnohem těžší a složitější. 
K motivaci „se učit“ využíváme podobné metody jako při motivaci 
k fyzickému tréninku, která spočívá především v individuální dis-
kuzi, empatii a naladění se na stejnou vlnu, abychom společně s 
dětmi došli k závěru, že čím víc vím, tím lépe rozumím světu, tím 

spíš si budu moci v životě dělat to, co chci já, a ne co mi někdo 
bude přikazovat.
Při lezení po skalách nebo dobrodružném cestování zažíváte silný 
pocit osobní svobody. Abyste však svoje zájmy mohli dělat bez-
pečně a zodpovědně a mohli si užívat život, nelze to bez přírodo-
vědných a humanitních znalostí, schopností postarat se o sebe 
a svého parťáka i bez snahy posunout tyto hodnoty dál. A proto 
zakládáme diskuzní skupinu pro děti od 10 let s názvem SOKRA-
TES a klademe si za cíl motivovat každé dítě ke vzdělávání a zá-
jmu o svět kolem nás. První hodiny Sokrata budou o internetu, 
sociálních sítích, počítačových hrách, informacích, programování 
a digitálním světě obecně. 
SOKRATES bude každou druhou středu a první beseda se koná 
7. 3. 2018 v 18.00 na lezecké stěně. Milan Salaš

Lezu v Mezu zakládá dětská diskuzní setkání 

-mars-

FOTOGALERIE A VIDEO NA
www.velkomeziricsko.cz
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Petros Martakidis

Hned devět medailí přivezli velkomeziříčští sportovci ze Zimní 
olympiády dětí a mládeže, kterou letos pořádal Pardubický kraj. 
Výpravu slavnostně přijal na radnici starosta Josef Komínek s 
místostarostou Vilémem Lavickým.
„Vítám historicky nejúspěšnější olympijskou výpravu našeho 
města,“ zahájil setkání velkou pochvalou starosta a dále poděko-
val mladým sportovcům za vzornou reprezentaci města, trené-
rům za obětavou práci a nezapomněl přidat i poděkování rodičům.
Reprezentace Vysočiny skončila na hrách třetí s třiceti medailemi, 

přičemž devíti z nich přispěli právě velkomeziříčští reprezentanti, 
včetně zlaté hokejisty Ondřeje Broži. „Kdybych na trati nespadl, 
byli bychom druzí,“ posteskl si běžkař Oliver Harvey. „Příště ne-
spadneš,“ těšil ho starosta Komínek.
Trenéři dětí a mládeže připojili poděkování městu za trvalou pod-
poru mládežnického sportu. Zároveň také zmínili těžké podmín-
ky, se kterými se letos sportovci potýkali - šlo nejen o sněhové 
podmínky a počasí, ale i organizační nedostatky v ubytování a 
zázemí vůbec.

Starosta děkoval sportovcům za výkony

FOTOGALERIE NA
www.velkomeziricsko.cz

VÍCE O ÚSPĚŠNÉ VÝPRAVĚ 
čtěte na str. 27
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TexT MarTina STrnadová

foto Jitka kočí

„Za hlavní poselství večera se dá považo-
vat tvrzení, že nejlepším řešením problé-
mu s odpady je prevence jejich vzniku a 
tudíž i rozvaha spotřebitelů už při nakupo-
vání,“ hodnotí výsledek akce organizátoři 
debaty Petra Macková a Tomáš Pelíšek. 
Shodli se na tom i pozvaní hosté Jaroslav 
Mynář, jednatel Technických služeb VM, a 
Hana Hikešová, místní podnikatelka s bez-
plastovým obchodem s potravinami. De-

batu s nimi vedl student Agroekologie Jan 
Oulehla ze Lhotek.
Jaroslav Mynář v úvodu posluchače se-
známil se souvislostmi a detaily procesu 
nakládání s odpady poté, co jsou svezeny 
ze sběrných míst ve městě, a osvětlil, kam 
směřují jednotlivé složky separovaného 
odpadu. Zmínil i pozitivní informace o ros-
toucím trendu poměru množství separova-
ného odpadu k celkovému objemu odpadů.

Podnikatelka z Oslavice Hana Hikešová 
přiblížila snahu vlastní rodiny o prodej po-
travin bez plastových obalů. Připomněla, 
že se tento způsob prodeje sice pomalu 
rozšiřuje, ale zároveň s sebou nese spous-
tu legislativních a hygienických podmínek.
Více o tom, jak omezit vlastní spotřebu 
plastů nebo kde podpořit výzvu k legis-
lativnímu omezení jednorázových plastů 
najdete na adrese Plastjepast.cz

Problematiku odpadů – nakládání s nimi i jejich dopad 
na životní prostředí – přiblížila debata, která proběhla 

v sobotu 24. února na malé scéně Jupiter clubu. Pod 
záštitou mezinárodní organizace Greenpeace byl promítnut 

film o plastech v oceánu a představena petice Plast je 
past, jež cílí na evropskou legislativu v oblasti regulace 

jednorázových plastů a plastových odpadů vůbec.

Lidé debatovali 
o plastových odpadech

FOTOGALERIE NA
www.velkomeziricsko.cz
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Lezecké závody pro děti, které se konaly 23. 2., dostaly nový 
rozměr. Připravili jsme 10 soutěžních disciplín pro úplně nejmen-
ší caparty a nevěřili byste, jak jsme si to všichni užili! Malí lezci 
postupně zdolávali různé nástrahy, skok přes rozbouřenou řeku, 
šplh na vrchol žebřin, skok z výšky, záchrana plyšáka z výšky 
nebo přechod přes ledovcovou trhlinu. Odměnou byla pro všech-
ny děti houpačka a diplom, vítězem byl každý.
Později odpoledne se však na stěnu vyřítila třicítka starších dětí, 
které soutěžily v novém olympijském sportu – lezení! Měli jsme 
tu čest, že nás opět navštívila výprava z Jihlavy a společně s dět-
mi z Velkého Meziříčí se více jak 1,5 hodiny snažily překonat pro-
blémy, které pro ně Sally s Džejzím vymysleli. Máme také velkou 
radost z masivní podpory rodičů! Je inspirující pozorovat emoce, 
které sdílíte s vašimi dětmi bojujícími se strachem, bolestí a úna-
vou, ale na konci vždy vidíme úsměv a spokojenost. Je to sport, 
úžasný sport!
Další závod se koná 23. 3. tentokrát i pro dospěláky a děti, le-
zecká přípravka bude závodit v sobotu 24. 3. a bude pro ně opět 
připraven speciální dobrodružný program.

VÝSLEDKY:

2009 a mladší  zóny pokusy topy pokusy
1. Valentina Drápelová   12  20 7  7
2. Matyáš Fialka   10  14 7  7
3. Jan Sedlák   10  17 7  7
2007-2008
1. Adam Bernard   14  16 12  19
2. Tereza Martincová   12  12 12  26
3. Marek Šoukal   12  12 11  15
2005-2006
1. Barbora Bernardová   16  19 16  21
2. Jan Michal   13  13 11  14
3. Barbora Sedláková   13  19 10  12
2003-2004
1. Lucie Burešová   16  23 15  20
2. Ema Valová   14  14 14  17

Milan Salaš

Lezecká přípravka poprvé závodila

SJEZDOVKA ŽILA. V únoru bylo ve skiareálu na Fajtově kopci rušno. Proběhla tradiční zabijačka, děti pokračovaly ve výuce lyžování 
a v nabídce bylo i noční lyžování. Foto: Tom
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V posledním lednovém týdnu se nejdříve konala tradiční zabijač-
ka. Přípravy probíhaly už od rána, kdy se zatopilo v zahrádce pod 
kotly. Muži se pak pustili do bourání masa za bedlivého dohledu 
obyvatelek domova. Odpoledne už se ochutnávaly teplé škvarky 
či vařený ovar, dobroty se zapíjely točeným pivem, plnily se jitr-
nice, jelita a tlačenka. Hladký průběh zajišťovali nejen pracovníci 
domova – kuchař a řezník v jedné osobě, údržbáři a pracovnice 
terapií – ale i děvčata z Výchovného ústavu ve Velkém Meziříčí. 
Pozvání na zabijačku přijal i jeden ze zastupitelů města Vít Rá-
ček, který ji ochotně finančně podpořil. „Naši tlačenku ocenili i 
zástupci zřizovatele, hejtman Jiří Běhounek a jeho náměstci Vla-
dimír Novotný a Pavel Franěk, kterým jsme na jedno z pracovních 
jednání na krajský úřad v Jihlavě v rámci dobrých sousedských 
vztahů malou ochutnávku doručili“, prozradil ředitel domova Ví-
tězslav Schrek.

O týden později ve středu 7. února domovem procházel maso-
pustní průvod masek. I zde významnou roli sehrála děvčata z Vý-
chovného ústavu, která se na průvod velmi zodpovědně připravila 
a vyzdobila. K dokreslení správné atmosféry nesměla chybět po-
řádná muzika, o kterou se postaral harmonikář Václav Švihálek. 
Cestou se nabízela ochutnávka z nedávné domácí zabijačky a 
božích milostí, které pekly dívky z VÚ. Do masopustního vese-
lí se obyvatelé s radostí zapojovali, řada z nich měla excelentní 
kostýmy. Průvod tak byl velmi pestrý a vykouzlil mnoho úsměvů 
na tváři.
„Masopustní průvod v domově je rok od roku hezčí. Masek se 
opravdu sešlo hodně, ani já jsem neodolala a alespoň na chvíli se 
též přestrojila. Díky krásné muzice jsem si mohla i zatančit a o to 
to byl krásnější zážitek,“ komentovala jedna z aktivních obyvate-
lek domova. Kristýna Pokorná

Domovem pro seniory prošel průvod masek
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Dne 30. března si připomeneme 
1. smutné výročí úmrtí naší manželky, 
maminky a babičky, 
paní Stanislavy Hammerové. 
Vzpomínají manžel a synové s rodinami.

Vzpomínáme

Odešli z našich řad

Dne 25. února 2018 jsme si připomněli 17. výročí úmrtí našeho 
bratra, 
pana Vítězslava Piska z Frankova Zhořce. 
Vzpomínají sourozenci a přátelé.

Dne 24. března uplyne dvacet šest let, 
kdy zemřel 
pan Karel Kuřátko z Velkého Meziříčí. 
Kdo jste jej znali a měli rádi, vzpomeňte 
s námi. Děkuje rodina Teplých a dcera 
Zdenka.

Dne 8. března tomu 
bude 7 let, co nás 
opustil 
pan Tomáš Würth 
a dne 17. dubna 
vzpomeneme 
24. výročí úmrtí 
paní Jiřiny Würthové z Velkého Meziříčí.
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi. Dcery s rodinami

Jarmila Hladíková, Olší nad Oslavou, 78 let, 8. 2. 2018
Zdeněk Jarošek, Družstevní, Velké Meziříčí, 81 let, 12. 2. 2018
Ladislav Hrad, Blízkovská, Měřín, 64 let, 20. 2. 2018

Poděkování
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast a 
projevené kondolence při posledním rozloučení dne 19. 2. 2018 
s panem Zdeňkem Jaroškem z Velkého Meziříčí. 
Zarmoucená rodina

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast a 
projevené kondolence při posledním rozloučení dne 28. 2. 2018 
s panem Ladislavem Hradem z Měřína. 
Zarmoucená rodina

b

Blahopřání
Dne 24. února 2018 oslavili 50 let 
společného života manželé 
Jiří a Vlasta Winterlingovi.

Takzvaná Rosendorfova lípa na 
velkomeziříčském náměstí je 
zařazená do databáze Stromů 
svobody, kterou spravuje Na-
dace Partnerství. Autoři akce 
Stromy svobody 1918-2018 
totiž k letošnímu 100. výročí 
založení republiky chtějí najít 
symbolických 1918 stromů z 
tisícovek, které byly před 100 
lety vysázeny v nejrůznějších 
českých městech a obcích.  
„Naším dalším cílem je moti-
vovat majitele těchto stromů k 
jejich vyhlášení za památné a 
prostřednictvím crowdfundingové kampaně jim pomoci získat 
peníze na jejich odborné ošetření,“ uvádí dále organizátoří kam-
paně a dodávají: „Vyvrcholením kampaně pak bude hromadná 
celorepubliková výsadba lip, která ve dnech 20.- 28. října 2018. 
Spolutvůrce myšlenky Stromů svobody, firma Arboeko, daruje 
prvním přihlášeným zájemcům pro tuto událost 100 zapěsto-
vaných vzrostlých lip srdčitých. 
Velkomeziříčská lípa byla zasazená při národní slavnosti dne 1. 
května 1919 do středu obdélníku, který tvořily čtyři lípy mezi so-
chami sv. Jana a sv. Floriána. Sázena byla za zpěvu hymny české, 
slovenské, francouzské Marseillaisy a americké hymny svobod-
ných národů a za slavného hlaholu lesních rohů. Ke shromáždění 
promluvil starosta města Karel Rosendorf. Ve své slavnostní 
řeči zmínil rok 1918 jako rok, který zůstane navždy památným v 
dějinách našeho národa, a o sázeném stromu pronesl tato slo-
va: „Lípa, kterou jsme právě zasadili do té těžké půdy na našem 
náměstí, má býti nám i potomkům našim živým památníkem 
velikých událostí, které jsme v posledním roce prožili, má však 
pro nás býti zároveň symbolem toho vzácného pokladu, kterého 
jsme si bezpříkladnými oběťmi vybojovali - svobody naší poli-
tické i národní. Malý a slabý jest stromek, který jsme tu zasadili 
do rodné půdy naší, ale doufáme pevně, že stromek ten vzroste 
a zmohutní v košatou lípu, v jejímž stínu kochati se budou příští 
generace.“
Stromy svobody symbolizují vznik Československé republiky a v 
letech 1918 a 1919 jich lidé vysadili tisíce. Do výsadby se zapojili 
starostové, žáci, členové místních spolků. Stromy byly ověšené 
stuhami, domy praporky, zpívala se hymna, ke kořenům se uklá-
daly pamětní listy.
A sázely se i v pozdějších letech (1928, 1945, 1968) vždy, když si lidé 
chtěli připomenout a oslavit význam svobody a demokracie.

Lípa na náměstí je zařazená 
mezi Stromy svobody

-kid-
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Soukromá 
inzerce

soukromá inzerce ZDARMA na www.velkomeziricsko.cz

PRODÁM
• Elektromotor MEZ Mohelnice, 
typ R45, 2,2 kN, 1 420 otáček 
za min., se dvěma klínovými 
řemeničkami, průměr 12 cm, za 
1.000 Kč. Tel.: 737 975 394.
• Dva kusy lepených akvárií 
vhodných na chov skalár. Roz-
měr: d. 95 cm, š. 30 cm, v. 65 
cm. Tloušťka skla je 1 cm. Včet-
ně krycích skel. Cena za 1 ks 
1.200 Kč. nové akvárium v tom-
to rozměru běžně stojí 2.800 
Kč. Tel.: 737 975 394.
• Uzamykatelnou dvoukřídlou 
bránu s brankou, která má kliky 
a zámek FAB, včetně sloupků s 
panty. Materiál jekl 50 x 30 mm. 
Výplň dřevo – laťky. Rozměr 
brány: d. 360 cm (2x 180 cm), 
v. 100 cm. Rozměr branky: dél-
ka 115 cm, výška 100 cm. Cena 
dohodou. Tel.: 737 975 394.
• Nové dvoukřídlé vchodové 
prosklené dveře, nejsou zako-
vané, bez povrchové úpravy, 
včetně lišt k zasklení. Bez zá-
rubně. Materiál smrk. Rozměr: 
š. 120 cm (80x40 cm), výška 
225 cm, tloušťka dveří 5 cm. 
Vhodné i do interiéru. Budu re-
spektovat nabídku ceny. Tel.: 
737 975 394.
• Levně větší psací stůl – tma-
vý – se dvěma zásuvkami + 3 
otevřené. Tel.: 723 553 729.
• Konzumní brambory Terka, 6 
Kč/kg, baleno po 25 kg. Tel.: 733 
193 270. 
• Minipočítač Intel NUC, 8 GB 
Kingston Ram DDR3L, 4jádro-
vý procesor Intel Celeron J3455 
(1.5GHz, TB 2.3GHz) Kingston 
SSD – 120 GB + klávesnice + 
myš laserová + USB reproduk-
tory + monitor 19“ + VGA Kabel 
+ napájecí kabel k monitoru + 
operační systém openSUSE v 
češtině. Cena 8.999 Kč za vše, 
záruka 3 roky u CZC, možno 
koupit i samostatně. Sestava 
je složená a plně funkční, vhod-
ná pro mladé i seniory. Tel.: 731 
975 328 (i SMS).

KOUPÍM
• Šicí stroj Lada – Minerva 

ENTL, bez stolku – bez motor-
ku, pouze hlavu, zachovalý (po 
babičce, mámě, ...). Spěchá. Tel.: 
605 178 302.
• Koupím hoblovku s protahem 
KDR nebo ROJEK. Tel.: 603 165 
320.
• Koupím historický motocykl 
nebo moped, i nekompletní. Tel.: 
608 773 933.
• 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.

• Koupím tuto 
stěnu. 1.000 Kč. 
Tel.: 736 741 967.

• I bez TP Škoda 110r – Rapid, 
100, 1000MB, Simson, Jawa, 
ČZ, Babeta, Pařez, Stadion, Ja-

weta, Mus-
tang, Pionýr, 
Octavia, Ve-
lorex, Lada, 
Trabant, Fiat 

500, vozík PAV za motocykl, 
malo-traktory, Tera - vari, HAKI 
lešení a jiné. Tel.: 736 741 967.
• Staré hračky: plechové, dře-
věné, retro autíčka Škoda 1203, 
105,120 atd. šlapací autíčka 
Moskvič a jiné značky. Staré 
plechové trojúhelníkové krabice 
na olej Mobiloil, Shell atd. Staré 
pivní lahve s odlitým nápisem 
pivovaru např.: Gross Meserit-
scher, L. Heide a jiné pivovary. 
Stará jízdní kola do roku cca 
1945, veterány, motocykly a 
veškeré 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 zavolám 
zpět, na tel. 732 400 672.
• 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 
i poškozené a součástky k nim; 
tropické klobouky; blůzy, košile, 
kalhoty, kraťasy pískové, zele-
né a modré barvy; čepice, kšil-
tovky a lodičky; okované boty 
s koženou podrážkou, holínky, 
12dírkové kanady boční i přední 
šněrování, boty kombinované s 
plátnem nízké i vysoké; skládací 
příbory; chlebníky, ruksaky, taš-
ky, brašny, batohy z telecí kůži, 
pytle; oranžové bakelitové dózy; 
ochranné brýle; kukly a ušanky; 
chrániče kolen; plynové masky; 
polní lahve; helmy; celty; obou-
stranné maskované vaťáky; 
prošívané vaťáky, hliníkové ná-
doby na vodu, várnice, kanystry, 
polní lopatky; lékárničky, ešusy; 
hodinky; kompasy; rádio-tech-
nika; letecké bundy, kalhoty 
a kombinézy s kožichem, vý-
stroj se zipy značky Zipp, Ra-
pid, Elite, Ri-Ri;  výstroj s cvoky 
značky Prym, Stock; rukavice, 
pásky přezky, řemínky, postro-
je; muniční bedýnky plechové 
dřevěné; nášivky; vyznamená-
ní a medaile; zbytky z techni-
ky jako pásy, kola, součástky, 
tachometry a přístroje, optiky, 
puškohledy, dalekohledy, nářa-
dí, zbraně a části zbraní, dýky, 
šavle a bodáky, svítilny, baterky, 
karbidky; náboje a nábojnice; 
knoflíky; nitě a kusy látek;  do-
kumenty, pohlednice a pracovní 
knížky adresované na Bekovku , 
fotografie z období protektorá-
tu Velkého Meziříčí a okolí, no-
viny z období protektorátu; rád 
si i poslechnu zajímavé příhody 
a historická fakta z okupace a 
osvobození, nabídnete cokoliv i 
silně poškozené! Volejte, nebo 
stačí prozvonit a zavolám zpět, 
na tel. 732 400 672.

NEMOVITOSTI
• Prodám byt 3+1 v osobním 
vlastnictví – 70 m2, cihlový, 4. 
NP bez výtahu, balkon, sklep, 
zděné jádro. Původní okna. 
Klidná lokalita nad Gymnáziem. 
Cena k jednání 1.900.000 Kč. 
Tel.: 732 280 289, e-mail: kin-
tova@seznam.cz.
• Prodám stavební pozemek 
ve VM, cca 1 500 m2, cena 800/
m2 + DPH, kompletní sítě, klidná 
část. Tel.: 731 457 371. 
• Prodáme rodinný dům 3+1 se 
zahrádkou a stodolou ve Vel-
kém Meziříčí. Více info na tel. 
608 271 522.
• Prodáme stavební pozemek v 
Křižanově. Tel.: 731 457 371.
• Koupím pozemek nebo zahra-
du ve Velkém Meziříčí nebo v 
okolí. Hotově. Tel.: 608 271 522.
• Koupím obyvatelný byt nebo 
menší rodinný dům ve Velkém 
Meziříčí nebo blízkém okolí. 
Platba hotově. Tel.: 608 271 
522.
• Prodáme krásný stavební po-
zemek v Olešné u Nového Měs-
ta n. M. Dobrá investice! Tel.: 
608 271 522.
• Prodám zahradu/stavební 
pozemek na Fajtově kopci, 640 
m2.  Více informací na tel. 605 
054 470.
• Prodám nový byt se zahrád-
kou, garážové stání, klidná lo-
kalita, k nastěhování 2018. Tel.: 
605 054 470.

DOUČOVÁNÍ
• Doučím, naučím německý 
nebo anglický jazyk. VŠ vzdělá-
ní pedagogického směru, praxe 
v oboru. Tel.: 737 439 784.

RŮZNÉ
• 27letý obyčejný kluk z vesnice 
hledá obyčejnou dívku na vážný 
vztah. Piš SMS na tel. číslo 723 
747 084. Jsem z Vysočiny, okres 
Žďár nad Sázavou.

DARUJI
• Darujeme pouze do dobrých 
rukou rotvajlera kříženého s vl-
čákem. Je cvičený, hodný a hra-
vý. Stáří 5 let. Byl u špatného 
pána a my si ho bohužel nechat 
nemůžeme, protože náš pes se 
s ním nesnese. Více informací 
na tel. 731 457 371.
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Přijmeme pracovníka na pozici
SKLADNÍK - NÁKUPČÍ

náhradních dílů pro zemědělskou techniku

Požadujeme:
• SŠ/VŠ  vzdělání odpovídajícího technického 

zaměření
• dobré organizační a  komunikační schopnosti
• řidičský průkaz sk. B
• praxe min. 2 roky

Nabízíme:
• perspektivní práci v české fi rmě 
• odpovídající fi nanční ohodnocení

Kontakt:
AGRO-Měřín, obch. spol. s r.o., Zarybník 516, 594 42 Měřín
Ing. Pech tel.“ 723 682 526, e-mail: agro@agro-merin.cz

Hledáme právě Vás...
www.nasepbs.cz

Obsluha NC - CNC strojů
Ostatní volné pozice naleznete na www.pbsvb.cz

NABÍZÍME:
Stabilitu a zázemí prosperující české firmy, 
motivující mzdové ohodnocení, 23 dnů dovolené, 
kratší pracovní doba – pracujeme 7,5 hod. denně, 
příspěvek na penzijní připojištění, dotované závodní 
stravování, možnost celodenního využití kantýny,
sleva na pohonné hmoty, věrnostní prémie, 
samozřejmostí jsou zákonné příplatky 
(noční směny apod.), odborné a jazykové 
vzdělávání dle potřeb dané pozice.

Kontaktní osoba: Ivana Chytková 
e-mail: chytkova.i@pbsvb.cz, tel.: 737 262 831

KONTAKT NA INZERCI

Inzertní manažerka:

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

Vážení klienti,
UZÁVĚRKA INZERCE 

   DO DUBNOVÉHO VYDÁNÍ 
VELKOMEZIŘÍČSKA 
 JE JIŽ 19. 3. 2018.

Máte-li zájem o umístění inzerce,
prosím volejte 

nebo pište na uvedený kontakt.
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přijme pracovníky 
na následující pozice:

VEDOUCÍ EKONOMICKÉHO ÚSEKU – ROZPOČTÁŘ

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/PRACOVNICE – VEDOUCÍ 

pro Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/PRACOVNICE 
pro denní stacionář Nesa

Bližší informace na www.zdar.charita.cz 
v sekci Volná místa nebo na tel. 739 344 056.
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Dámská a pánská  

KADEŘNICE
s dlouholetou praxí, BERÁNKOVÁ Šárka, 

pracuji  v SALONU Lenka, 
Oslavická 26, Velké Meziříčí.

Objednávky – tel. 732 969 573
Těším se na každého z vás

Do nové restaurace s vlastním pivovarem 

„Svatojakubský Dvůr - pivovar“ 
hledáme spolehlivé 

a zodpovědné lidi na práci 
pozici kuchař, číšník 

více informací na provozní: 

604 954 427
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Nejlepší zprávy 

ve městě*

DOBRÉ ZPRÁVY
na facebooku

@velkomeziricsko
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František Zajíček se narodil 15. listo-
padu 1912 v obci Radňovice u Nové-
ho Města na Moravě. Již od raného 
mládí bylo jeho velkou zálibou ly-

žování. Svůj první závod v běhu na lyžích 
vyhrál v devíti letech v Novém Městě na 
Moravě v roce 1921. Později závodil ve 
štafetových závodech a skoku.
V roce 1933 maturoval na novoměstském 
gymnáziu a byl přijat na vojenskou aka-
demii v Hranicích na Moravě. V roce 1937 
zakončil studium akademie vyřazením v 
hodnosti poručíka pěchoty. Byl přidělen k 
pěšímu pluku v Dolním Kubíně. Ve svém 
volném čase se dále zabýval svojí záli-
bou, lyžováním. Byl aktivním závodníkem 
Sportovního klubu Nové Město na Moravě 
– běžcem i skokanem.
Po rozpuštění československé armády v 
důsledku anexe ČSR fašistickým Němec-
kem byl ministerstvem národní obrany v 
likvidaci přidělen k ministerstvu školství a 
převeden do Velkého Meziříčí jako úředník 
odboru školství, v den jeho narozenin 15. 
listopadu, psal se rok 1939.
HNED NA ZAČÁTKU OKUPACE se Zajíček 
zapojil do vojenského odboje. Podílel se 
na organizaci odchodu našich vojáků do 
zahraničí – tzv. východní cestou přes Slo-
vensko. Sám měl odejít i s Karlem Štaine-
rem – později vojenským představitelem 
odbojové organizace R-3. Byl to jeho druh 
z lyžařského klání. Tajná cesta byla rozbita 
německou policií a oba odbojáři se museli 
vrátit zpět na Vysočinu. Karlu Štainerovi 
zařídil ilegálně pracovní knížku, občanskou 
legitimaci a sehnal mu zaměstnání lesního 
dělníka na Zahradišti na velkostatku rodi-
ny Podstatzky-Lichtenstein. Další činností 
byla vytvořena celá síť podzemního hnutí 

na okrese Velké Meziříčí. Karel Štainer, už 
„Richard Veselý“ byl přemístěn na Novo-
městsko. Přibylo také dalších ilegálních 
osob (mezi nimi gen. Luža, pplk. Svatoň, 
prof. Grňa a další), kterým opatřoval ob-
čanské legitimace, prádlo, potravinové 
lístky a další potřebné věci. Opatřoval také 
byty pro ilegální schůzky. Materiály a zprá-
vy předával osobně jednou týdně do No-
vého Města kpt. Soškovi nebo na Studnice 
Cyrilu Musilovi.
FRANTIŠEK JE V TÉ DOBĚ STÁLE LYŽAŘ-
SKÝM REPREZENTANTEM Sportovního 
klubu v Novém Městě na Moravě. Ve Vel-
kém Meziříčí trénuje „na sucho“, píše pro ly-
žařský seminář – Připravujeme se na zimu 
I. a II., dále Příprava lyžaře v létě a na pod-
zim. V roce 1940 organizuje ve sportovním 
klubu Velké Meziříčí lyžařský odbor a hned 
plánuje běžecké závody kolem města na 10 
km, okresní soutěž štafet tříčlenných hlídek 
a skokanské soutěže na přírodním můstku 
v zámecké rokli za Beckovou továrnou.
SÁM SE ZÚČASTNÍ MISTROVSTVÍ PRO-
TEKTORÁTU na Pustevnách, kde Novo-
měšťáci vyhráli štafetový závod v sestavě 
Balvín, Kosour, Musil a Fr. Zajíček. Mistrov-
ství ČR 16. února 1940 Radhošť 18 km 3/5 
Zajíček František 1:11:15 závod sdružený 
179,3 + 228,0 = 407,3 30,5! 37,5 m skok 
prostý, I. třídy 6/8 Zajíček František 39, 
42, 42 m. Ještě připomínáme rok předtím 
1939 Garmisch-Partenkirchen – štafeta 
3. místo Kosour, Zajíček Fr., Musil 2:50:44. 
Protektorát Čechy a Morava člen družstva 
novoměstské štafety 15. února 1940 Mis-
trovství ČR štafeta I. místo Kosour, Zajíček 
Fr., Musil.
...(a zde končí pamětní kniha Sportovního klu-
bu Nové Město na Moravě.)

Dále se objevuje ve výsledcích jen Zlatá 
lyže Českomoravské vysočiny – závod 
sdružený 2. místo v roce 1942.
VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ V LÉTECH 1940 a 
1941 – jak vyplývá z dobového tisku – se 
František Zajíček zúčastňoval řady závodů 
v běhu, družstev i skoku v zimním čase a 
v letních měsících mnoha lehkoatletických 
klání. V zimních soutěžích a závodech, jak 
je patrno z jeho diplomů, je klasifikován 
vždy mimo soutěž. Ve výsledkových lis-
tinách atletických utkání SK VM s Třebíčí, 
sportovních hrách, sokolských župních 
závodů a jiných jsou převážně uvedeny 
jeho výkony ve skoku do výšky, vrhu koulí 
a hodu diskem. Tam se setkává s mladými 
velkomeziříčskými sportovci – např. Mirek 
Blecha skáče, hází, běhá sprinty a lyžuje, 
Vlasta Milostný lyžuje, běhá, hraje háze-
nou, Láďa Doležal běhá a skáče na lyžích, 
hraje fotbal, hokej i ping-pong, Míla Krejčí, 
Vlasta Štipák, Mirek Večeřa, Káďa Novák, 
Franta Mecerod, Franta Josef, Pavel Hra-
decký, Beďar Klapal, Večeřa, Hlošek a řada 
dalších. Z těchto kamarádů si Franta získal 
řadu spolupracovníků, kteří se objevují na 
fotografiích, třeba na Studnicích s Cyrilem 
Musilem jako lyžaři, kteří také přivezli ně-
jaké prádlo, ponožky a další potřebné věci 
převážně z oděvního skladu německé-
ho letectva FELDBEKLEIDUNGSAMT – v 
místní Beckovce. František zase pomáhal 
zajišťovat kamarádům lyže, které jsou v té 
době problémem. Jsou odevzdávány pro 
německou armádu z celé obsazené Evropy. 
Má však kamaráda, který mu vždy vyhověl 
– vyráběl lyže – firma Chroust a Rohlík v 
Novém Městě. Z návštěvy Studnice posílá 
Franta velkomeziříčským lyžařům pohled 
s fotografií skokanského můstku, který 

Kdyby město vyhlásilo anketu – Významní 
sportovci města v století naší státnosti – byl 

by za lyžaře jedním  z nich i František Zajíček. 
Podílel se na významném rozvoji tohoto 

sportu ve Velkém Meziříčí v nejtemnějším 
období protektorátu v letech 1939–1943, než 
odešel do ilegality. Připomínáme si jej krátce 
po skončení zimní olympiády, kdy se Zajíček 
zúčastnil olympiády v roce 1948 ve Svatém 

Mořici ve sportu, který do té doby neznal.

František Zajíček
TexT PeTr ZeZula, foTo archiv auTora
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tam postavil Cyril Musil. Okopíruje i novo-
městský můstek a dle těchto vzorů posta-
ví s přáteli ve Velkém Meziříčí skokanský 
můstek. Vstříc jim vyšel tehdy hrabě Pod-
statzký, který jim dal naproti Šidlovým v 
Nesměři k dispozici stráň i dokonce dřevo. 
Můstek postavili, dodělali svah a dopad. 
Měli ještě překlenout cestu, na kterou měl 
být položen můstek pro snížení výškové-
ho rozdílu. Na tomto můstku postaveném 
v roce 1943 se bohužel neskákalo – zima 
ukončila veškeré lyžování ve Velkém Me-
ziříčí.
FRANTOVI HROZÍ ZATČENÍ, a proto v roce 
1944 odchází do ilegality. Z policejních 
personálních údajů je pohřešován od 5. 7. 
1944. Symbolickou tečku za jeho lyžař-
ským působením udělali jeho odchovan-
ci až ke konci války, kdy Pavel Hradecký 
v XXVIII. lyžařském závodu Sportovního 
klubu Nové Město na Moravě na 16 km 
se 4. 2. 1945 umístil jako první v kategorii 
II. třídy a Vlasta Milostný v témže závodě 
jako druhý.
František Zajíček v ilegalitě úzce spolupra-
coval s Cyrilem Musilem, hajným Josefem 
Pavlasem z Netína, hlavním zpravodajcem 
R-3, kpt. gen. štábu Josefem Robotkou a 
přijímá krycí jméno Kamil. Ke konci dubna 
1945 byl Zajíček povolán ke Karlu Veselé-
mu – Štainerovi – veliteli vojenského štá-
bu R-3 do Tasova. Tragických událostí ve 
Velkém Meziříčí začátkem května 1945 se 
přímo nezúčastnil.
PO OSVOBOZENÍ V ROCE 1945 nastoupil 
v Brně do činné služby jako zpravodajský 
důstojník a postupně byl povýšen do hod-
nosti štábního kapitána. Tam se také se-
známil se svou pozdější manželkou Marií, 
se kterou se v roce 1948 oženil.
Dále sportuje, lyžuje a věnuje se i atletice. 
Na mistrovství republiky v roce 1947 ve 
Špindlerově Mlýně vyhrála novoměstská 
štafeta ve složení František Balvín, Bohu-
mil Kosour, Karel Dvořák a František Za-
jíček. V témže roce v Chamonix – Francie, 
mezinárodní závody vojenských hlídek 3. 

místo ČSR (kpt. František Zajíček, voj. Ka-
rel Dvořák, Vlastimil Loub, Jaroslav Zají-
ček). Přichází olympijský rok 1948 ZOH ve 
Svatém Mořici – Švýcarsko. František byl 
vybrán jako náhradník na ukázkový závod 
vojenských hlídek. Závod nakonec nejel, ale 
dle vzpomínek mistra sportu Karla Dvořáka 
měl jako nejzkušenější na starosti mazání 
lyží. Při tréninku československých bobistů 
se František seznámil s ing. Maxmilliánem 
Henrichem Ippenem. Ten žil ve Švýcarsku, 
měl židovský původ, německé jméno a čes-
koslovenský pas. Prošel tábory třetí říše. 
Továrnu sebrali nacisté, Československo ho 
stíhalo za velezradu, a přesto v roce 1948 
ji reprezentoval na olympiádě. Jako bobista. 
Max Ippen k původnímu dvojbobu zakou-
pil na místě za 4500 franků čtyřsedadlo-
vý bob a hledal pro něj posádku. Původně 
měl jet hokejový rozhodčí Vojtěch Okoličá-
ny z Bratislavy. Ten však dostal od hoke-
jového svazu za úkol rozhodnout se, buď 
soudcování hokeje nebo boby. Rozhodl se 
a Ippenovi odmítl start na bobu. Nastoupil 
tedy náhradník František Zajíček. Bob řídil 
Ippen, další člen narychlo získaný byl něja-
ký student Ivan Šipaldo z Prahy a čtvrtým 
byl Procházka z bobsley klubu z Marián-
ských Lázní. Československý čtyřbob zajel 
v tréninku třetí nejlepší čas. V olympijském 
závodě pak nesehraná posádka obsadila 
14. místo. Když po návratu vyprávěl Zají-
ček svým kolegům na vojenském velitel-
ství v Brně zážitky z olympiády, zmínil se i 
o Ippenovi. „Ippen? Na toho máme zatýkací 
rozkaz,“ pronesl jeden ze Zajíčkových kole-
gů. Ippen se do Československa nikdy ne-
vrátil, ze Švýcarska se rodina přestěhovala 
do Salzburku, kde pracoval jako obchodní 
cestující. V roce 1950 získal opět rakous-
ké statní občanství. Zemřel nečekaně při 
obchodní cestě do Paříže 28. května 1957 
a je pochován na komunálním hřbitově v 
Salzburku v rodné hrobce Ippenů.
A František Zajíček – v roce 1949 zatčen 
orgány vojenské kontrarozvědky a uvěz-
něn. Ve vykonstruovaném procesu v roce 

1950 byl společně se svým druhem v od-
boji plk. gen. štábu Josefem Robotkou a 
dalšími důstojníky odsouzen pro zločin 
vyzvědačství a velezradu k doživotnímu 
vězení. Jeho velitel Josef Robotka byl po-
praven. Prošel věznicemi v Brně, Opavě, 
Praze, Plzni – Bory, Leopoldově a několika 
tábory na Příbramsku. Po jedenácti letech 
tvrdého žaláře propuštěn na amnestii 10. 
5. 1960 a vrátil se ke své ženě a synovi. 
Svého syna (narozeného v 11/1949) popr-
vé uviděl 27. 5. 1950 při soudním přelíče-
ní u vojenského soudu v Brně. Ten dostal 
jméno po jeho krycím v odboji – Kamil.
VELICE TĚŽCE HLEDAL PRACOVNÍ 
UPLATNĚNÍ, manuálně pracoval v místním 
JZD, kde později zastával funkci zootechni-
ka až do odchodu do důchodu. Na podzim 
v roce 1986 těžce onemocněl, zemřel 19. 
ledna 1987 a je pochován v Novém Městě 
na Moravě.
Františkova jedna z prvních cest po amne-
stii vedla právem za známými do Velkého 
Meziříčí. Jedním z nich byl JUDr. Miloslav 
Krejčí. Ten, když o něm vyprávěl, o jeho 
lyžařských dovednostech a stylu, vždy ne-
opomněl sdělit: „Franta, ten neměl ruce, 
ale lopaty. Franta, ten neměl plíce, ale mě-
chy.“ Míla Krejčí byl v 70. letech min. století 
předsedou SRPŠ na zdejším gymnáziu a 
byl to právě on, který pozval Zajíčka na po-
moc při lyžařských výcvicích studentů na 
horách. A tak se František znovu vrací ke 
svým milovaným lyžím. Pamětníci velice 
oceňovali jeho umění zaujmout studenty 
pro lyžování a obdivovali jeho velký vypra-
věčský talent a životní zkušenosti. Velko-
meziříčští pamětníci při vzpomínkách na 
něj neřeknou jinak než „náš Franta“.
V roce 1991 rozhodnutím ministerstva 
obrany byla Františkovi Zajíčkovi vrácena 
hodnost majora a ke konci roku byl in me-
moriam povýšen do hodnosti plukovníka.
Měl jsem tu čest se s ním osobně poznat a 
jeho působení za protektorátu ve Velkém Me-
ziříčí společně s Pavlem Bařtipánem natočit 
na magnetofonový pásek v roce 1973.

Můstek u Šidlů.
Skoky v zámecké rokli. 
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BUDETE POTŘEBOVAT 
LÉKAŘSKÝ POSUDEK? 
Vystavit ho může pouze registrující 
lékař
Vystavit posudek o zdravotní způsobi-
losti například dítěti na letní tábor, na 
brigádu, do autoškoly či na jinou akci 
může pouze registrující lékař. Je proto 
třeba ohlídat si zejména v době letních 
prázdnin termíny dovolené v ordinacích 
a nenechávat vystavení potřebného 
posudku na poslední chvíli. Zastupu-
jící lékař totiž není oprávněn lékařský 
posudek vystavit.

BENEFIČNÍ KONCERT PRO NESU
17. 3. 2018, 14.00
farní sál kostela sv. Mikuláše
Vystoupí: Chrámový sbor, Sára Suková 
(zpěv), Jakub Tomáš Hladík (zpěv a ky-
tara)
Součástí bude prodej výrobků, jehož vý-
těžek bude věnován dennímu stacionáři 
NESA.
Pořádají Angelika Baráková a Kristýna 
Krátká ze Soukromé vyšší odborné školy 
sociální, o. p. s.

Vyzýváme všechny rodiče, kterým není 
lhostejné, co jejich ratolesti dělají ve 
volném čase, aby poslali své děti do 
PŘÍPRAVKY BASKETBALU 
v tělocvičně ZŠ Školní, kde trénujeme 
v úterý 17:00–18:00, ve středu a v pátek 
16:00–17:00. 
Držíme se sloganu “Kdopak by se sportu 
bál, pojď s námi hrát basketbal“.
Přivítáme kluky i holky ročník 2003 a 
mladší ročníky 2005 až 2010.

BKVM

PEČUJETE O SVÉ BLÍZKÉ? 
Cyklus kurzů Pečuj doma a s námi proběhne 
od 23. 3. 2018 ve Velkém Meziříčí.
Na kurzech získají účastníci potřebné rady a 
informace, vymění si zkušenosti, prakticky 
nacvičí ošetřovatelské techniky. Kurzy jsou 
ZDARMA. Kurzy se uskuteční ve Farním 
sboru ČCE, U Světlé 737/24, 594 01 Velké 
Meziříčí
Pá 23.3., 9.00–15.00 Sociálně právní kurz, 
Mgr. Radka Pešlová
So 7.4., 9.30–18.30 Ošetřovatelský kurz + 
Praktický a nácvikový kurz I., Mgr. Martina 
Terezie Kalábová
So 14.4., 9.30–18.30 Praktický a nácvikový 
kurz II. + Kurz komunikace, Mgr. Martina 
Terezie Kalábová 
Po 16.4., 9.00–15.00 Fyzioterapeutický 
kurz, Mgr. Eva Šafářová
Po 23.4., 9.00–15.00 Pečování o člověka s 
demencí, Zdeňka Beránková Juchelková
Čt 26.4., 9.00–15.00 Pečování v závěru 
života, Bohumil Bradáč
Přihlašovat se je možné na tel. 603 167 
540,martina.dvorakova@diakonie.cz nebo 
ww.pecujdoma.cz

I letos se bude konat výstava a soutěž o nejlepší pálenku pocházející z pěstitelských pá-
lenic nejen z Vysočiny, ale z celé republiky. Loňská úroda ovoce byla velmi špatná, což se 
samozřejmě projevilo i v množství vypáleného kvasu. Přesto jsme však nechtěli tradici 
koštu pálenek přerušit, a i za cenu očekávaného menšího počtu vystavovaných vzorků 
jsme vyhlásili další, již 14. ročník Tradičního koštu pálenek.
Zúčastnit soutěže se může každý občan, který do termínu 23. března odevzdá na urče-
ném sběrném místě (viz plakát) alespoň jednu láhev o obsahu 0,5 litru svého destilátu. 
Pálenky se rozdělí do jednotlivých kategorií (slivovice, jablkovice, hruškovice apod.) a již 
třetím rokem zařazujeme do soutěže rovněž likéry.
Předložené vzorky vyhodnotí odborné komise sestavené především z provozovatelů 
pěstitelských pálenic a z dalších zkušených členů, kteří s námi již dlouhodobě spolupra-
cují. Každý majitel destilátu, jehož vzorek obdrží 16 a více bodů (pozn. max. je 20 bodů), 
obdrží diplom. První tři místa v každé kategorii dostanou navíc i vítězný pohár. A nejlepší 
pálenka ze všech kategorií je potom vyhlášena jako šampion výstavy.
Výstava pro veřejnost bude uskutečněna 7. dubna v sále „hasičky“ ve Velkém Meziříčí od 
15 hodin. V ceně vstupného obdrží každý návštěvník degustační skleničku, tiskoviny a sa-
mozřejmě ochutnávku libovolného počtu vzorků. Bývá zde vždy krásná zábava, vždyť celá 
akce je spojena i s kulturním vystoupením (letos opět vystoupí taneční skupina Kosatky 
a členové karatistického oddílu) a hlavně s hudební skupinou Akordeon Band Vysočina. O 
všech ročnících se lze více dočíst na webových stránkách www.kostpalenek.wbs.cz.

Jaromír Plodek

Košt pálenek sbírá vzorky

Škola Ge-Baek Hosin Sool začíná novou sezónu. Přijďte si zacvičit tradiční korejské bo-
jové umění taekwon-do! Jsme největší školou v Čechách i na Moravě s nejširší nabídkou 
tréninků. Minulý rok se nám již popáté v řadě podařilo obhájit celkové vítězství Mistrov-
ství České republiky a patříme do nejlepšího STM v ČR.
Při tréninku klademe důraz na originální hodnoty bojových umění, jimiž jsou zdvořilost, 
čestnost, vytrvalost a sebeovládání. Školu vedeme pod dozorem korejského velmistra 
Hwang Ho Yonga, jako jediní v republice nově vyučujeme i další korejská bojová umění 
taekkyon a hoppae sool.
Přihlásit se můžete po celý rok, jen u nás získáte zkoušky na vyšší pásek i výbavu (do-
bok, lapa, chrániče) zdarma. Proto neváhejte a přidejte se k nám každou středu od 18:00 
v ZŠ Oslavická města Velké Meziříčí pod vedením Tomáše Kuby. Pro bližší informace 
navštivte náš web na tkd.cz. Katrin Dejlová, Ge-Baek Hosin Sool

Taekwon-do hledá bojovníky

V pátek 23. února se 
uskutečnila výroční 
členská schůze místní 
organizace České stra-
ny sociálně demokratic-
ké. Na programu jednání 
bylo, mimo jiné, sezná-
mení s informacemi ze sjezdu strany, na 
kterém byl zvolen nový předseda ČSSD. 
Pro místní organizaci však byla velmi dů-
ležitým bodem volba lídra kandidátky pro 
podzimní komunální volby v našem měs-
tě. V tajné volbě byl tímto lídrem zvolen 
starosta města Josef Komínek, kterému 
dali hlas všichni přítomní členové místní 
organizace. Sociální demokraté ve Velkém 
Meziříčí tímto oceňují práci Josefa Komín-
ka ve vedení města. Miroslav Jágrik, 

předseda MO ČSSD Velké Meziříčí

Komínek povede 
kandidátku ČSSD

Město letos chystá 
tři řemeslné trhy
Velkomeziříčské náměstí letos zaplní pro-
dejní stánky poprvé ve středu 16. května. 
Hned za měsíc bude ve Velkém Meziříčí 
pouť a s ní řemeslný trh v neděli 17. červ-
na. Poslední, vánoční trh je plánován na 
úterý 11. prosince. -red-
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NázvoSloví
OSOBNOSTI
Díl 16: Ing. Erich Roučka  
(1888-1986) 
rodný dům
TexT Marie riPPerová

foTo Pavel STuPka, GiS velkeMeZirici.cZ

49.3543233N, 
16.0125028E

text eva kočí valováDíl 19

#SERIÁLY

Již v době první světové války dodával Erich Roučka přesné měřicí přístroje rakouské 
armádě. Vyráběl je sice tak trochu „na koleně“, ale přesto byly přesnější, než výrobky 
známých firem. Když do budovy pražské banky instaloval svůj účinný spalovací kotel, 
podezřívali ho, že spaliny odvádí přes sousední dům. Nemohli pochopit, že kotel je tak 
účinný, že se z komína téměř nekouří. Jeho vynálezy se uplatnily například v medicíně, 
pokusy dělal i s detektorem lži. Celkově si nechal patentovat asi 850 vynálezů. T. A. 
Edison o něm prohlásil, že některé z nich natolik předběhly dobu, že současnými pro-
středky není možno je uskutečnit.

Erich Roučka vynalezl řadu 
užitečných věcí.

OSLAVICE
HUŠČOVY STRÁNĚ
Dřívější majitel pozemku byl Hušča. 
CHOBOT
Louka má tvar chobotu. 
JAZINE
Od slova jezbina – veliké kusy skal pod 
vodou nebo na pastvištích atd. Také zde 
byly prý viděny jezinky. 
KOMORA
Pozemky ležící v uzavřené kotlině. Ko-
mora – panský majetek, tedy pozemek, 
patřící k panskému majetku.
KOPANINY
Políčka s neúrodnou půdou, která se pro 
svou nepřístupnou polohu kopávala.
KOTINE
Kotiti – káceti, pozemky získané vykáce-
ním stromů.
KOVÁŘOVA NIVKA
Nově vzdělaná půda patřící kováři. 
KOVÁŘOVA ZÁHUMENICE
Rovinatý pozemek se sklonem k severu 
a úrodnou půdou. Původním majitelem 
pole patřícímu k č. p. 19 byl místní kovář.
KŘENICE
Pole s výskytem křemene. Název buď od 
půdy porostlé třtinou, rákosem (od trst), 
nebo místo, kde je pramen (křen – křin).
KŘÍPLE
Chřib – vrch, pahorek, - pole na kopci. Název 
možná i od skřípání orného náčiní o kámen.
KŘÍŽ NA BRÁNĚ
Kříž umístěný v místní části Na Bráně.
MALÁ BLATINA
Malý pozemek, dříve močálovitý 
MALÓŠKŮV RYBNÍČEK
Majitelem rybníka byl Maloušek. 
MIŠÁNKA
Pozemek, kde se hojně vyskytovaly myši. 
MOČIDLA
Vznik názvu: pole v místech, kde stávala 
kdysi obec Moczydla – většinou zamok-
řené pozemky. Místo, kde vytéká z chléva 
nebo z hnoje voda s močí. 
MORÁNSKÁ
Pozemek s dosud viditelnými mohylami, snad 
hroby z dřívějších válek (moráň – hřbitov). 
MRŠNÍK
Bývalé obecní mrchoviště s přilehlými 
pozemky.
NA BRÁNĚ
Od nepaměti se tak říká bývalému vjezdu 
do původní obce. 
NA BOCHNÍČKO
Pozemek na mírně pravidelně vyvýše-
ném kopci, majícím tvar bochníku. V době 
hladomoru bylo pole vyměněno za boch-
ník chleba. Nyní zde stojí kravín.
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JEDNOTLIVCI 
kategorie do 12 let bez pořadí všichni no-
minovaní 
Jiří Halačka, 2007, basketbal, BK V. Meziříčí, 
trenér: Pavel Kučírek
Robin Koudela, 2006, házená, TJ SOKOL V. 
Meziříčí, trenér: Petr Kaštan, Vlaďka Horá-
ková, Pavel Strašák, Pavol Živčic
Michal Katolický, 2006, hokej, HHK V. Me-
ziříčí, trenér: Ivo Dostál
Dana Harvey, 2005, skicross SKI klub V. 
Meziříčí, trenér: Tomáš Malec
Marin Zejda, 2006, fotbal, FC V. Meziříčí, 
trenér: Milan Souček, Alois Nováček
Sára Pavlidu, 2005, atletika, TJ SOKOL V. 
Meziříčí, trenér: kolektiv trenérů atletiky
Marek Šoukal, 2007, sportovní lezení, BK V. 
Meziříčí, trenér: Milan Salaš
Filip Trojan, 2006, volejbal, TJ Spartak V. 
Meziříčí, trenér: Petr Vašíček, Ondřej Žaba

JEDNOTLIVCI 
kategorie do 15 let bez pořadí
Štěpán Dvořák, 2003, basket, BK V. Meziří-
čí, trenér: Tomáš Doležal, Pavel Kučírek
Lukáš Deraha, 2004, házená, TJ SOKOL 
V. Meziříčí, trenér: David Stoklasa, Radek 
Buchta, Radek Navrátil, Pavol Živčic
Petr Juda, 2004, hokej, HHK V. Meziříčí, tre-
nér: Ivo Dostál
Sára Strnadová, 2002, 
snowboardcross, SKI KLUB 
V. Meziříčí, trenér: Marek 
Jelínek
Tomáš Klíma, 2003, fotbal, 
FC V. Meziříčí, trenér: Jan 
Heto, Jakub Heto
Viktorie Součková, 2004, 
šachy, TJ SPARTAK V. Mezi-
říčí, trenér: Michal Nedoma
Ivo Březka, 2002, atletika, 
TJ SOKOL V. Meziříčí, kolek-
tiv trenérů atletiky, Ladislav 
Urban – skok o tyči
Adéla Bajerová, 2003, 
sportovní lezení, BK V. Me-
ziříčí, trenér: Milan Salaš,
Vojtěch Hladík, 2003, volejbal, TJ Spartak 
V. Meziříčí, trenér: Petr Vašíček, Jiří Kracl

JEDNOTLIVCI
kategorie do 19 let 
Jiří Studený, 1998, basket, BK V. Meziříčí, 
trenér: Tomáš Rapušák
Lenka Pacalová, házená, TJ SOKOL V. Mezi-
říčí, trenér: Vincenc Záviška, Jiří Jančík
Ivo Svoboda, 2000, hokej, HHK V. Meziříčí, 
trenér: Jiří Štěpánek, Karel Vejmelka
Kateřina Neumannová, 2001, lyžování, SKI 
KLUB V. Meziříčí, trenér: Ivo Doležal, Zde-
něk Šafář
Jan Minařík, 1998, fotbal, FC V. Meziříčí, 

trenér: Jan Šimáček, Václav Chalupa
Roman Jaša, 1998, volejbal, TJ Spartak V. 
Meziříčí, trenér: Petr Juda, Dan Kasan

JEDNOTLIVCI
kategorie nad 19 let 
Petr Filla, 1986, basketbal, BK V. Meziříčí, 
trenér: Tomáš Rapušák
Iva Závišková, 1995, házená, TJ SOKOL V. 
Meziříčí, trenér: Radka Matušíková, Anna 
Gebre Selassie
Michal Krča, 1986, hokej, HHK V. Meziříčí, 
trenér: Roman Vondráček
Michal Čada, 1982, stolní tenis, SK Ježek V. 
Meziříčí 
Veronika Čamková, 1996, alpské lyžování. 
SKI KLUB V. Meziříčí, trenér: Vratislav Ča-
mek
Petr Dolejš, 1986, fotbal, FC V. Meziříčí, 
trenér: Libor Smejkal
Vratislav Holík, 1989, stolní tenis, Stolní 
tenis V. Meziříčí
Ladislav Urban, 1982, atletika, TJ SOKOL V. 
Meziříčí
Barbora Laňková, 1991, motokros, Action 
Racing Team, trenér: Tomáš Laněk, Eva 
Laňková
Vít Šimek, 1989, volejbal, TJ Spartak VM, 
trenér: Petr Juda, Dan Kasan

DRUŽSTVA 
kategorie do 12 let bez pořadí
minižáci, házená, TJ SOKOL V. Meziříčí, tre-
nér: Petr Kaštan, Vlaďka Horáková, Martin 
Krejčí, Jiří Holý
přípravka r. 2008–2009, hokej, HHK V. 
Meziříčí, trenér: Roman Valík
mladší žáci, požární sport, SDH V. Meziříčí, 
trenér: Lenka Jágriková
mladší žáci, fotbal, FC V. Meziříčí, trenér: 
Milan Souček, Alois Nováček
starší přípravka chlapci, atletika, TJ SO-
KOL V. Meziříčí, trenér: kolektiv trenérů 
atletiky

DRUŽSTVA 
kategorie do 15 let bez pořadí 
žáci U15, basketbal, BK V. Meziříčí, trenér: 
Pavel Kučírek, Tomáš Doležal
mladší žáci, házená, TJ SOKOL V. Meziříčí, 
trenér: Pavol Živčic, David Stoklasa, Pavel 
Strašák
st. žactvo (děvčata a chlapci), požární sport, 
SDH V. Meziříčí, trenér: Miroslav Jágrik
žáci, stolní tenis, Stolní tenis V. Meziříčí, 
trenér: Petr Klíma, Martin Buk
starší žákyně, atletika, TJ SOKOL V. Meziří-
čí, trenér: kolektiv trenérů atletiky
starší žáci, volejbal, TJ Spartak V. Meziříčí, 
trenér: Petr Vašíček, Jiří Kracl

DRUŽSTVA 
kategorie do 19 let 
junioři U19, basketbal, BK V. Meziříčí, tre-
nér: Pavel Kučírek, Tomáš Rapušák
starší dorostenci, házená, TJ SOKOL V. Me-
ziříčí, trenér: Ladislav Šidl, Petr Kavka
dorost, hokej, HHK V. Meziříčí, trenér: Jiří 
Štěpánek, Miroslav Horký
dorostenci, požární sport, SDH V. Meziříčí, 
trenér: Olga a Martin Rajmovi
junioři, volejbal, TJ Spartak V. Meziříčí, tre-
nér: Petr Juda, Dan Kasan, Ondřej Žába

DRUŽSTVA
kategorie nad 19 let 
muži, basketbal, BK V. Me-
ziříčí, trenér: Tomáš Rapu-
šák, Petr Filla
ženy, házená, TJ SOKOL V. 
Meziříčí, trenér: Radka Matu-
šíková, Anna Gebre Selassie
muži „A“, hokej, HHK V. 
Meziříčí, trenér: Roman 
Vondráček, Miroslav Horký
muži, integrovaná boccia, 
HSC V. Meziříčí 
ženy „A“, požární sport, 
SDH V. Meziříčí, trenér: Sta-
nislav Kratochvíl st.
muži „A“, fotbal, FC V. Mezi-
říčí, trenér: Libor Smejkal

muži „C“, stolní tenis, Stolní tenis V. Meziříčí
muži, atletika, TJ SOKOL V. Meziříčí 
muži, volejbal, TJ Spartak V. Meziříčí, tre-
nér: Petr Juda, Dan Kasan

NEJLEPŠÍ TRENÉR – bez pořadí 
David Stoklasa, házená, TJ SOKOL V. Meziříčí 
Milan Souček, fotbal, FC V. Meziříčí
Ondřej Rosa, atletika, TJ SOKOL V. Meziříčí

ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ – bez pořadí
A. neaktivní sportovci
Vlastimil Vaverka, házená, TJ SOKOL V. Me-
ziříčí
Pavel Klapal, házená, TJ SOKOL V. Meziříčí

Sportovec města za rok 2017 - nominace

POZVÁNKA
NA SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ ANKETY

23. březen 2018 18.00
VELKÝ SÁL JUPITER CLUBU

VELKÉ MEZIŘÍČÍ

SPORTOVEC
MĚSTA

2017
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Alois Nováček, fotbal, FC V. Meziříčí
Jan Fňukal, fotbal, FC V. Meziříčí 
Zdeněk Zmrhal, volejbal, TJ Spartak V. Me-
ziříčí
B. aktivní sportovci
Jan Broža, BMX
Jakub Hejl, Freestyle mountain bike
Lukáš Bronček, sport handicapovaných, 
TJ Březejc
Nikola Polóvá, 2000, MMA
Petr Peňáz, atletika, PSK OLYMP Praha

GALERIE ODCHOVANCŮ 
Michal Kovář, basket, BC Vysočina
Martin Janíček, házená, HC Zubří 
Ivana Salašová, házená, HK Zora Olo-
mouc
Anna Gebre Sellasie, házená, HK Zora 
Olomouc 
Filip Svoboda, házená, HK Zubří
Vojtěch Drápela, házená, HK Zubří 
Jaroslav Juda, hokej, HC Dukla Jihlava 
Kristýna Pacalová, hokej, SK Horácká 
Slavia Třebíč
Milan Strnad, hokej, HC Dukla Jihlava
Petr Slabý, hokej, HC Kometa Brno
Jan Úlovec, hokej, HC Dukla Jihlava
Lukáš Pacal, hokej, SK Horácká Slavia 
Třebíč
Miroslav Juda, hokej, HC Dukla Jihlava
Martin Barák, hokej, HC Dukla Jihlava
David Homola, hokej, HC Oceláři Třinec, 
reprezentace ČR do 17 let
Ondřej Broža, hokej, HC Dukla Jihlava 
Pavel Zacha, hokej, NHL, New Jersey De-
vils
Anna Svobodová, stolní tenis, TTC Mo-
ravská Slavia Brno
Daniel Raus, fotbal, FC Vysočina Jihlava
Vít Winterling, fotbal, FC Vysočina Jihlava 
Štěpán Šimánek, fotbal, FC Vysočina Jih-
lava 
Hana Pavlasová, fotbal, SK Slavia Praha 
Marek Malata, fotbal, FC Vysočina Jihlava
Mirek Malata, fotbal, FC Vysočina Jihlava
Filip Vošmera, fotbal, FC Vysočina Jihlava 
Miloš Koudela, fotbal, FC Vysočina Jihlava
Adam Jágrik, fotbal, FC Vysočina Jihlava 
Libor Smejkal ml., fotbal, FC Vysočina 
Jihlava
Ladislav Němec, fotbal, FC Vysočina Jihlava 
Theodor Gebre Selassie, fotbal, Werder 
Brémy 
Martin Kryštof, volejbal, VK Jihostroj 
České Budějovice
Marek Zmrhal, volejbal, VK Karlovarsko
Patrik Indra, volejbal, Dukla Liberec
Zdeněk Málek, volejbal, VK Karlovarsko
Michal Hrazdira, volejbal, Volejbal Brno
Daniel Římal, volejbal, Volejbal Brno 
Vít Jakubec, volejbal, Volejbal Brno
Luboš Pospíchal, volejbal, Volejbal Brno
Richard Stanislav, volejbal, Volejbal 
Brno
Miroslav Bláha, volejbal, VSC Zlín
Matěj Uchytil, volejbal, VSC Zlín

Historicky nejlepšího výsledku dosáhl Kraj Vysočina na Zimní olympiádě dětí a mláde-
že, která se letos konala v Pardubickém kraji. Díky zisku třiceti medailí je celkově třetí 
v bodování krajů. Velký podíl na úspěchu měli i velkomeziříčští sportovci, kteří přispěli 
devíti medailemi.
Hokejové zlato přivezl do Velkého Meziříčí Ondřej Broža z mateřského klubu HHK. 
Ostatní medailisté jsou ze Ski klubu Velké Meziříčí. Stříbrné medaile získali Kristýna 
Neumanová v rychlobruslařské štafetě žákyň, Dana Harvey ve skicrossu mladších žá-
kyň a Tomáš Tůma ve snowboardcrossu mladších žáků. Ten navíc vybojoval v další dis-
ciplíně, a to v paralelním obřím slalomu mladších žáků, bronz.
Další čtyři bronzové medaile přivezli z olympiády starší žák Adam Jaša za snowboard-
cross, starší žákyně Sára Strnadová taktéž za snowboardcross, starší žákyně Hanka 
Krčálová za skicross a mladší žákyně Karolína Balejová také za skicross.
Velkomeziříčskou výpravu vedli trenéři Ivo Doležal, Marek Balej, Stanislav Neuman, To-
máš Malec, Radek Strnad a Milan Mladý.

Meziříčští sportovci přivezli 
z olympiády devět medailí

VELKOMEZIŘÍČŠTÍ MEDAILISTÉ:

NATÁLIE MALCOVÁ, sjezdové lyžování, 
32. místo obří slalom ml. žákyně, 16. místo 
slalom ml. žákyně
BARBORA FISCHER, sjezdové lyžování, 
33. místo obří slalom ml. žákyně
MARTIN VONDRÁČEK, skicross, 19. místo 
skicross ml. žáci
TADEÁŠ BÍBR, skicross, 9. místo skicross ml. 
žáci
DANA HARVEY, skicross, 2. místo skicross ml. 
žákyně
KAROLÍNA BALEJOVÁ, skicross, 3. místo 
skicross ml. žákyně
ONDŘEJ FISCHER, skicross, 10. místo skicross 
st. žáci
HANKA KRČÁLOVÁ, skicross, 3. místo 
skicross st. žákyně
ZUZANA RAŠOVSKÁ, skicross, 11. místo 
skicross st. žákyně
LUCIE BENDOVÁ, snowboarding, 4. místo 
paralelní obří slalom ml. žákyně, 5. místo slo-
pestyle ml. žákyně, 13. místo snowboardcross 
ml. žákyně

ONDŘEJ BROŽA, hokej, 1. místo - žáci

VERONIKA KRČÁLOVÁ, snowboarding, 
5. místo paralelní obří slalom ml. žákyně, 
7. místo snowboardcross ml. žákyně
TOMÁŠ TŮMA, snowboarding, 3. místo para-
lelní obří slalom ml. žáci, 10. místo slopestyle 
ml. žáci, 2. místo snowboardcross ml. žáci
SÁRA STRNADOVÁ, snowboarding, 5. místo 
paralelní obří slalom st. žákyně, 3. místo 
snowboardcross st. žákyně
MAGDA POSPÍŠILOVÁ, snowboarding, 9. mís-
to paralelní obří slalom st. žákyně, 10. místo 
slopestyle st. žákyně, 21. místo snowboard-
cross st. žákyně
ADAM JAŠA, snowboarding, 16. místo paralel-
ní obří slalom st. žáci, 12. místo slopestyle st. 
žáci, 3. místo snowboardcross st. žáci
PETR MLADÝ, snowboarding, 13. místo para-
lelní obří slalom st. žáci, 12. místo snowboard-
cross st. žáci
OLIVER HARVEY, běžecké lyžování, 14. místo 
2 km volně ml. žáci, 12. místo 2 km klasicky 
ml. žáci, 9. místo MIX štafeta klasicky
KRISTÝNA NEUMANOVÁ, rychlobruslení, 
20. místo super sprint ml. žákyně, 12. místo 
222 m ml. žákyně, 11. místo 500 m ml. žáky-
ně, 2. místo štafeta žákyně

-mars-

ÚSPĚŠNÉ SPORTOVCE přijal na radnici starosta Josef Komínek a místostarosta Vilém Lavický
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tel. 566 782 004, 566 782 001 
www.jupiterclub.cz | program@jupiterclub.cz

Pátek 9. 3., prostory JC, 20.00 
18. CHARITATIVNÍ PLES 
Centrum Kociánka pracoviště Březejc
Moderátor večera Milan Noha. Hudba PE-
TRKYT Band. Hostem večera VENDULA 
PŘÍHODOVÁ. Bohatá tombola, půlnoční 
dražba březejckých výrobků.

Sobota 10. a 24. 3., malá scéna, 15.00
PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
Loutkové divadlo pro děti a rodiče. 

Pondělí 12.–středa 14. 3., velký sál JC, 
9.00 – 17.00 
ZO ČSŽ a Jupiter club Velké Meziříčí pořádají 
jarní velikonoční výstavu
LETOS PANÍ VESNU PROBUDÍME ZE SNU 

Úterý 13. 3., koncertní sál, 19.00 
KRUH PŘÁTEL HUDBY 
HUDBA V MYŠLENKÁCH MASARYKOVÝCH
Jitka Baštová – akordeon, Jindřich Macek - 
loutna. Platí abonentní předplatné. Vstup-
né: 150Kč/120 Kč (děti, studenti, senioři)

Úterý 13. 3., koncertní sál, 16.00 
Vlastivědná a genealogická společnost 
pořádá přednášku KŘIŽANOVSKÁ FAR-
NOST V ZRCADLE DĚJIN. Přednáší Ing. 
Karel Hromek.

Sobota 17. 3., velký sál, 20.00 
Tour 2018 
Dvojkoncert MIRAI & POETIKA

Neděle 18. 3., velký sál, 15.00 
Loutkoherecká skupina „LOUDADLO“ spo-
lupracující s ČT Praha, loutková revue
NA KOUZELNÉM PALOUČKU
Hosté pořadu JŮ a HELE

Pondělí 19. 3., velký sál, 19.30 
Divadelní sezona jaro 2018/2. představení
PODIVNÝ PŘÍPAD SE PSEM
Hrají: J. Cina, S. Babčáková, M. Daniel, H. Va-
gnerová, P. Vančura, Z. Stavná.
Platí permanentky. Jednotlivé vstupné

Úterý 20. 3., koncertní sál, 16.00 
Vlastivědná a genealogická společnost po-
řádá přednášku OSOBNOST ARM. GENE-
RÁLA LUDVÍKA SVOBODY. Přednáší PaedDr. 
Josef Láznička

Pondělí 26. 3., výstavní síň
Výstava obrazů Lidmily Dohnalové
NAŠÍM KRAJEM
Otevřeno: po–čt 8.00–12.00, 12.30–16.00, 
pá 8.00–12.00, 12.30–14.00. Potrvá do 25. 
4. 2018. 

PROGRAM KINA NA BŘEZEN

Středa 7. 3. v 19.30 
WINCHESTER: SÍDLO DÉMONŮ
Nejstrašidelnější dům historie. Věříte na 
duchy? Okna, za nimiž je zeď, dveře oteví-
rající se do prázdna, schodiště, co nikam 
nevedou, tajné chodby, propadliště, slou-
py postavené vzhůru nohama, labyrint 
místností. Obrovské sídlo Winchesterů tíží 
hrůzyplná atmosféra a historie. Hrají H. 
Miren, S. Snook, J. Clarke. Horor USA 2018, 
české titulky. Vstupné: 120 Kč, 99 minut, 
mládeži přístupný od 12 let.

Čtvrtek 8. 3. v 19.30 , neděle 11. 3. v 18.30, 
neděle 25. 3. v 18.30 
TÁTOVA VOLHA
Film Jiřího Vejdělka. Kostýmní výtvarni-
ce Eva nečekaně ovdověla. Ludvík se jí ani 
nestačil svěřit s tím, že kromě jejich dcery 
Terezy má ještě stejně starého nemanžel-
ského syna. To alespoň naznačuje pečlivě 
ukrytá a náhodně objevená dětská kresba. 
Eva je rozhodnutá nečekané odhalení vel-
koryse ignorovat, ale Tereza, které se vlast-
ní život sype pod rukama, se k přízraku ne-
vlastního bratra upne. Společně s matkou 
se vydávají Ludvíkovým veteránem volha 
GAZ 21 po stopách jeho bývalých milenek 
a přátel, aby o tajemství zjistily víc … Hrají 
E. Balzerová, T. Vilhelmová, E. Vašáryová, V. 
Cibulková, E. Holubová, J. Plodková, H. Ma-
ciuchová, M. Myšička, B. Polívka. Komediál-
ní drama Česko, 2017. Vstupné: 130 Kč, 90 
minut, mládeži přístupný.

Sobota 10. 3. v 19.30 
AKTA PENTAGON: SKRYTÁ VÁLKA
Film líčí příběh novinářů deníků The Wa-
shington Post a The New York Times, kteří 
zveřejnili tajnou zprávu označovanou jako 
Pentagon Papers o angažovanosti americ-
ké vlády během války ve Vietnamu. Hrají T. 
Hanks, M. Streep. Režie S. Spielberg. Živo-
topisné, historické drama USA 2017, české 
titulky. Vstupné: 110 Kč, 116 minut, mládeži 
přístupný od 12 let.

Neděle 11. 3. v 16.00 
VČEKA MÁJA: MEDOVÉ HRY
V Májině úlu to bzučí vzrušením, už dokon-
čili letní sklizeň a z Buzztropolis přijel vyso-
ký hodnostář s důležitým vzkazem pro krá-
lovnu. Obdrží její úl už konečně pozvánku 
na Velké medové hry? Ale Májino nadšení 
rychle opadne, když zjistí, že její úl nejenže 
se nesmí soutěže zúčastnit, ale že císa-
řovna také požaduje, aby její úl odevzdal 
polovinu letní sklizně medu jako příspěvek 

na výživu atletů soutěžících na Velkých me-
dových hrách. V rozporu s přáním královny 
se Mája rozhodne odjet do Buzztropolis a 
osobně se postavit před císařovnu. Animo-
vaný rodinný film Německa, 2017, český 
dabing. Vstupné: 110 Kč, 85 minut, mládeži 
přístupný.

Středa 14. 3. v 19.30 
JÁ, TONYA
Skandální příběh dle skutečné události.
Černočerná komedie přináší divoký a stě-
ží uvěřitelný příběh, který by vydal hned 
na několik životů. Vzestup z ničeho až na 
vrchol, touhu, vášeň, pád na samotné dno 
a jeden z největších skandálů sportovní 
historie. Tonya Harding patřila svého času 
mezi nejlepší krasobruslařky světa, všichni 
si ji ale budou navždy pamatovat ve spojení 
s šokujícím útokem na její soupeřku Nancy 
Kerrigan. Komedie USA 2017, české titulky. 
Vstupné: 110 Kč, 120 minut, mládeži pří-
stupný od 15 let.

Pátek 16. 3. v 19.30 
RUDÁ VOLAVKA
Dominika Jegorovová má mnoho tváří. Je 
milující dcerou, primabalerínou, kterou do-
vedla její dravost až na absolutní hranici sil. 
Mistryní ve svádění a manipulací. A pře-
devším je špičkově vycvičenou agentkou 
ruské tajné služby. Po ukončení zvráceného 
a sadistického tréninku je totiž Dominika 
jako nejnebezpečnější volavka nasazena na 
Nathaniela Nashe, důstojníka CIA, který řídí 
jednoho z nejdůležitějších špiónů v Rusku. 
Hrají: J. Lawrence, J. Edgerton, M. Shoene-
arts, J. Irons. Mysteriózní thriller USA, 2018, 
české titulky. Vstupné: 120 Kč, 136 minut, 
mládeži přístupný od 15 let.

Neděle 18. 3. v 17.00 
CESTA ZA KRÁLEM TROLLŮ
Že jsou trollové jen malé roztomilé bytůst-
ky? Ani nápad! Král trollů je zlověstný a hro-
zivý obr z hor, který dříme ve své jeskyni 
a čeká na to, až se některá z princezen do 
svých osmnáctých narozenin nestihne pro-
vdat, aby ji mohl lapit a sníst. Fantasy po-
hádka Norska, 2017, český dabing. Vstup-
né: 120 Kč, děti do 15 let 100 Kč, 104 minut, 
mládeži přístupný.

Pátek 23. 3. v 19.30 
TLUMOČNÍK
Hlavními hrdiny svérázné roadmovie jsou 
dva staří páni, kteří cestují napříč Sloven-
skem, aby poznali pravdu o vlastní minulos-
ti.  Během cesty se dostávají do bizarních 
situací, potkávají rozmanité lidi a postupně 
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Další akcesi skládají mozajkovitý obraz světa, kte-
rý se navenek mění, ale v hloubce ukrývá 
nevyřešené konflikty. Díky poznání života 
toho druhého, začínají chápat vlastní činy a 
přehodnocují i svou identitu. Hrají: J. Men-
zel, P. Simonischek, Z. Mauréry, E. Krame-
rová. Tragikomedie Slovenska, Rakouska, 
Česka, 2018, české titulky.
Vstupné: 110 Kč, 113 minut, mládeži pří-
stupný od 12 let.

Sobota 24. 3. v 18.30 
TOMB RAIDER
Laře Croft je 21 let a právě zdědila obrov-
ské obchodní impérium. Její otec, bohatý 
šlechtic a známý dobrodruh, Lord Richard 
Croft zmizel beze stopy před sedmi lety, 
když byla ještě dítě. Od té doby se mar-
ně snaží najít nějaký smysl svého života. 
Když si přečte záhadný vzkaz, který ji otec 
zanechal, rozhodne se opustit Londýn a 
vyrazit do neznáma, aby přišla na to, co 
se jejímu otci doopravdy stalo. Vydá se po 
jeho stopách hledat legendární hrobku na 
mýtickém ostrově někde poblíž japonské-
ho pobřeží. Hrají: A. Vikander, D. West, K. 
S. Thomas.  Akční dobrodružný film USA 
20148, české titulky. Vstupné: 120Kč, 122 
minut, mládeži přístupný od 12 let.

Neděle 25. 3. v 16.00 , sobota 31. 3. v 
17.00 
KRÁLÍČEK PETR
Už vám strouhá mrkvičku. I králík může mít 
zaječí úmysly.
Rebelský králíček Petr žije veselý bezsta-
rostný život spolu s ostatními zvířátky na 
farmě. Nový majitel statku se však o svůj 
životní prostor dělit nemíní – a už vůbec 
ne se zvířaty. A tak začíná bizarní válka o 
teritorium – mezi ním a obyvateli zahrady. 
Animovaná, rodinná, dobrodružná fantasy 
komedie pro děti, USA 2017, český dabing. 
Vstupné: 130 Kč, děti do 15 let 110 Kč, 95 
minut, mládeži přístupný.

Středa 28. 3. v 17.00 
COCO
Oslava, kterou jen tak nezažijete.
Navzdory prazvláštnímu rodinnému záka-
zu muziky se Miguel touží stát uznávaným 
muzikantem, jako je jeho idol, Ernesto de la 
Cruz. V touze dokázat svůj talent se Miguel 
souhrou neuvěřitelných okolností ocitne v 
překrásné a barevné Říši zesnulých. Tam 
potká okouzlujícího šejdíře Hectora a spo-
lečně se vypraví na strhující cestu odhalit 
skutečný příběh Miguelovy rodiny. Rodinná 
animovaná komedie USA 2017, český da-
bing.  Vstupné: 100 Kč, 105 minut, mládeži 
přístupný.

Čtvrtek 29. 3. v 19.30 
MÁŘÍ MAGDALÉNA
Film je autentickým a lidským portrétem 
jedné z nejosudovějších žen v dějinách 

lidstva. Biblický příběh líčí osudy Máří, 
mladé ženy hledající nový způsob života. 
Máří natolik svazují každodenní rituály, že 
zavrhne svou rodinu a přidá se k novému 
společenskému proudu, který vede chari-
smatický Ježíš Nazaretský. Brzy se stane 
srdcem tohoto hnutí a po Ježíšově boku se 
vydává na cestu, která vede do Jeruzaléma, 
k osudovým událostem, jež jsou základním 
kamenem naší civilizace. Hrají: R. Mara, J. 
Phoenix, Ch. Ejiofor. Historické drama Velké 
Británie 2017, české titulky. Vstupné: 110 
Kč, 130 minut, mládeži přístupný od 12 let.

Pátek 30. 3. v 18.30 
PACIFIC RIM: POVSTÁNÍ
Poprvé jsme je dokázali zastavit. 
Jenže to, co mimozemští tvorové Kaiju 
napáchali na Zemi v prvním díle, byla jen 
předehra k tomu, co si pro lidstvo připra-
vili teď. Ve výpravném akčním sci-fi filmu 
USA 2017, se znovu hraje o planetu Zemi 
a my prohráváme. Český dabing. Vstup-
né: 130 Kč, 111 minut, mládeži přístupný 
od 12 let.

Sobota 31. 3. v 19.30 
ONI 2: NOČNÍ KOŘIST
Rodinu, která se na noc ubytuje v odlehlém 
kempu, navštíví tři maskovaní psychopati a 
podrobí je zkoušce až po ty nejzazší meze. 
Horor USA 2018, české titulky. Vstupné: 
120 Kč, 85 minut, mládeži přístupný od 15 
let.

PŘIPRAVUJEME
Vstupenky již v prodeji 

ZDRAVÉ HUBNUTÍ VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ
Dvouměsíční kurz, kterým vás provede 
certifikovaná výživová poradkyně M. Šedá.
Více informací na program. oddělení JC, tel. 
566 782 001, 004.

Pátek 13. 4., 20.00 
SOUBOJ REBELŮ TOUR 2018 
TUBLATANKA & CITRON 

Sobota 14. 4., 15.00 
Divadelní pohádka pro děti
KÁŤA A ŠKUBÁNEK

Úterý 17. 4., 19.30 
Divadelní sezona jaro 2018/3. představení
VZPOMÍNKY ZŮSTANOU
Hrají: Z. Adamovská, P. Štěpánek, J. Stry-
ková.
Platí permanentky. Jednotlivé vstupné

Pátek 27. 4., 19.30  
Koncert PAVEL ŠPORCL a GIPSY WAY EN-
SEMBLE

Úterý 29. 5., 19.30 
Celovečerní stand-up comedy  
CELEBRITY s Ondřejem Sokolem

MUZEUM
Výstava Santiago cestou necestou
Vernisáž fotografické výstavy Jiřího Mich-
líčka se uskuteční 15. března v 17 hodin 
ve výstavním sále, výstava potrvá do 29. 
dubna. Muzeum Velké Meziříčí, 
www.muzeumvm.cz

DÓZA
Baby café
Každé úterý od 9:30 do 11:30, společné 
posezení maminek s dětmi. 
13. 3. - filigrány, herna
20. 3. - posezení u kávy a čaje, herna
27. 3. - jarní prostírání, herna
Online přihlašování na www.dozavm.cz/
akce-tabory/, Dóza – středisko volného 
času

SPORT
Veřejné bruslení
10. březen 14.00 – 15.30
11. březen 14.15 – 15.45
17. březen 14.15 – 15.45
18. březen 14.00 – 15.30
vstupné: bruslící 20 Kč, doprovod 10,- Kč
zimní stadion, Vrchovecká 37, Velké Me-
ziříčí

Házená
24. března 9:00 - 16:00 - Memoriál Karla 
Kaštana, hala „Za Světlou“
www.hazenavm.estranky.cz

Fotbal: FC VM – Hulín
25. března 15:00 
stadion U Tržiště

OSTATNÍ
Dětský karneval
11. března od 13:30
Hudba, soutěže, ceny pro děti, bohatá 
tombola, občerstvení, doprovod v mas-
kách vítán. Katolický dům, Křižanov

Rozcvička paměti
13. března 16:00 
Trénink zaměřený na každodenní použití 
paměti pro úplné začátečníky, vede Iva-
na Vaňková. Pro veřejnost pořádá Měst-
ská knihovna Velké Meziříčí. Počet míst 
omezen, rezervace na 736 126 531 nebo 
vankova@knihovnavm.cz. Akce probíhá v 
Národním týdnu trénování paměti. 
Městská knihovna Velké Meziříčí 
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Křížovka o ceny
autor křížovky vladimír Pařil

Správné znění zašlete e-mailem na adresu re-
dakce velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz (nebo 
poštou či osobně do redakce, Velkomeziříčsko, 
Náměstí 17, 594 01 Velké Meziříčí) do 26. března 
2018.
Tři vylosovaní výherci získají propagační dárky fir-
my Wiegel.  
Výherci z minulého čísla jsou František Vlach z Vel-
kého Meziříčí, Miroslava Jašová z Měřína a Horáko-
vi z Velkého Meziříčí.
Řešení z minulého čísla: První ročník Ceny Česko-
moravské vysočiny se konal roku 1967.

KOPCE, HŮRKY, KOPEČKY. Už několikrát jste je v 
našich tajenkách hledali a v časném předjaří se nám 
znovu hodí. Kam vyrazíme na první jarní výšlap?

NÁP: ANHAR, AS, 
OMULI, INNAUER, 

PERNINK, 
VALONA

DRUH 
JIHOAMER. 

OPIČKY

HL. MĚSTO 
KAZACH-

STÁNU

OBEC 
U NEJDKU 
(OKR. KV)

POSCHODÍ
NAPODO-

BENINA 
KŮŽE

  OPEŘENEC ZAŠTĚKAT
ZN. NĚM. 
PRACÍHO 

PROSTŘEDKU
  PRACOVAT 

S PLUHEM
OSOBNÍ 

ZÁJMENO
ORGÁNY 
SLUCHU

TĚLESNÝ 
ORGÁN

AVIVÁŽNÍ 
PŘÍPRAVEK

BÝV. KOM. 
POLITIK 

(ANTONÍN)
         

PODNIK 
ZAHRANIČ. 
OBCHODU

     

BAJKALŠTÍ 
SÍHOVÉ (RYB.)

         
POLNÍ MÍRA

ZASETO          

DRUH OKRAS. 
KEŘE

                 
KÓD 

HOLANDSKA

1. TAJENKA                      

BĚLOVESKÁ 
KYSELKA

     
PĚTKRÁT ZERO

CHOŤ                 SŮL 
AMONIAKU

ONO
   

PSÍ 
CITOSLOVCE

   
INICIÁLY 

BARDOTOVÉ UŽDIBNUTÍ

VĚTNÁ 
SPOJKA      

NÁRODNÍ 
DIVADLO

   
ZNAČKA 

ZAPUŠTĚNÝCH 
ZÁMKŮ

     

FRANCOUZSKÝ 
SOUHLAS

      OBĚ VARIANTY 
YPSILONUZKR. 

ULTRAFIALOVÝ
INICIÁLY 

TĚSNOHLÍDKA

DRUH 
ZMRZLINY

         

MĚSTEČKO 
V ČES. RÁJI 

(ZNÁMÝ 
PIVOVAR)

2. TAJENKA
               

BÝV. RAK. SK. 
NA LYŽ. (TONI)

  SLOVENSKY 
JESTLIŽE

PODLÉHATI 
KVAS. PROCESU

             

ANGLICKY 
DNES

         
SLOVENSKÁ 
PŘEDLOŽKA MYŠLENKOVÍ

STAROŘÍMS. 
PENÍZ     SLOTY ZÁMEZÍ

NEZVALOVY 
INICIÁLY

   
ŘÍMSKY 501

   

OZN. VYPÍNAČE 
VYP./ZAP.

    PŘÍPRAVEK 
NA MYTÍ SKEL

DOHAZOVAČ 
Z PRODANÉ 

NEVĚSTYOZNAČENÍ 
ANONYMA

OZN. PRO 
YOUTUBE

PERSKÉ MUŽ. 
JMÉNO

3. TAJENKA                

RUSKÝ 
SOUHLAS

   
STŘEDNÍ 

ČÁST TĚLA
     

CHEM. ZN. 
STRONCIA

  VĚRNÝ PŘÍTEL 
ČLOVĚKA

ČÍNSKÝ 
REVOLUCIONÁŘ

                  SZP 
OLOMOUCE

PŘEDLOŽKA
   

TEXTILNÍ 
ROSTLINA

POSLEDNÍ 
ROŽMBERK

OHRADA        

CITOSLOVCE 
BOLESTI

   
4. TAJENKA

             
CHEM. ZN. 
HLINÍKU

HOVOROVÝ 
SOUHLAS

ELEKTRON. 
EVIDENCE 

TRŽEB
      NEBOLI        

ALBÁNSKÝ 
PŘÍSTAV 
(VLORË)

           

NOČNÍ VIDINY      
STRUNNÝ 

HUDEB. 
NÁSTROJ

        OSTROVAN 
SLOVENSKY

    RMUT      
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Únorový víkend v našem městě trávila 30členná výprava fotbalis-
tů. Jednalo se o hráče ročníku 2007 z Poznaně – Luboně –  jednoho 
z nejstarších a největších polských měst. V časově náročném pro-
gramu se stihli seznámit se současností i historií našeho města.
Byli přijati starostou Josefem Komínkem a místostarostou Vilé-
mem Lavickým na radnici. V neformální besedě hosté uvedli, že 
jsou velmi spokojeni se vzájemnou spoluprací klubů, která nekon-
čí touto návštěvou.
V sobotu odpoledne sehráli se stejně starými hráči místního FC 
přátelské utkání na umělé trávě. V podvečer navštívili na zimním 
stadionu hokejové derby s Velkou Bíteší. V Poznani (700 000 
obyvatel) je pouze jedna ledová plocha a město je bez hokejo-
vého klubu. V neděli se odehrál v házenkářské hale kvalitně ob-

sazený turnaj za účasti 6 týmů (2 týmy domácích, 2 z Polska, po 
jednom ze Žďáru nad Sázavou a Třebíče). V bojovných utkáních 
velmi dobré úrovně byly nejlepší oba domácí týmy. Třetí skočili 
hráči z Třebíče. Týmy z Luboně skončily na 4. a 6. místě. Nejlepším 
střelcem turnaje byl z domácího týmu Dominik Maňhal, nejlep-
ším hráčem byl vyhlášen třebíčský Petr Hynek a z polského týmu 
byl vyhlášen nejlepším brankářem Jakub Rogowski. Zdařilý turnaj 
skončil nakonec dobře i pro mladého polského hráče, který byl po 
nešťastném pádu na ruku převezen rychlou záchrannou službou 
do nemocnice v Třebíči. Zde se nakonec žádné vážné zranění ne-
potvrdilo.
Pořadatelé děkují všem, kteří se na organizaci jakýmkoliv způso-
bem podíleli.

Fotbalisté z Poznaně si zahráli v Meziříčí

Záludné peruánské duny ve dne i v noci, ne-
ustálé vyprošťování auta z písku, technické 
potíže s motorem, obrovský nápor na psy-
chiku závodníků, slzy i radost ze šťastného 
konce – taková byla pro pilota Tomáše Ou-
ředníčka a jeho navigátora Davida Křípala 
Rallye Dakar 2018. O svých zážitcích vyprá-
věli třem stovkám zájemců v kině.

Besedu s oběma jezdci, kteří dokončili his-
toricky nejtěžší čtyřicátý ročník závodu na 
třiatřicátém místě, moderoval ten nejpo-
volanější, devítinásobný účastník Rallye 
Dakar Ivo Kaštan. Během tříhodinové akce 
plné poutavých příhod závodníků účastní-
ci zhlédli i desítky dechberoucích záběrů z 
náročné trasy Peru – Bolívie – Argentina. 

Před Jupiter clubem si lidé mohli prohléd-
nout a vyfotit závodní vůz Ford Ranger, 
který vezl posádku k cíli se spotřebou 80 
l benzinu na 100 km.
Ač si oba jezdci sáhli téměř až na samé 
dno, několikrát byli u konce svých sil, drželi 
se svého hesla: Nikdy to nevzdám. Dojeli 
do cíle, a to je jejich vítězství.

Karel Vidlák

-mars-

Lidé nahlédli do dakarského zákulisí

FOTOGALERIE A VIDEO NA
www.velkomeziricsko.cz



Přijmeme
Traktoristy a pracovníky na obsluhu 
samojízdných sklízecích strojů 
(řezačky, kombajny)
Kontakt a bližší info: Bc Tlačbaba 601 083 307

Dále přijmeme 
střediskového agronoma 
Bližší info: ing. Molva  602 518 106

Nabízíme zázemí stabilní české fi rmy 
a dobré mzdové ohodnocení.

Nabídky možno zasílat  na adresu:
AGRO-Měřín, a.s., Zarybník 516, 594 42 Měřín nebo mail: agro@agro-merin.cz

Pronajmu komerční prostory 
na lukrativním místě centra 
města Velkého Meziříčí s okny 
a výlohou do hlavní ulice. 
Prostor se nachází v 1. patře. 
Vhodný pro podnikání všeho 
druhu, obchod, ordinace léka-
řů, kanceláře, školící prostory, 
sídlo fi rmy, stavební úpravy 
po domluvě možné. Součástí 
prostoru je sklad, kancelář, ku-
chyňka a WC. V případě zájmu 
je zde možné bezplatně pone-
chat regály. K prostorám patří 
také výloha do ulice s velkým 
pohybem lidí. V těsné blízkosti 
domu se nachází parkoviště. 

Pronájem komerčního prostoru 143 m² 
Radnická, Velké Meziříčí

Volné ihned. Tel: 737 372 456
kontaktní osoba Radka Bobrovská, e-mail: radka.bobrovska@seznam.cz
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