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Neviděli jste reliéf  
z pomníku?
Město hledá sochařské 
dílo, ztracené ve válečných 
letech. 

Spořitelna opouští 
tradiční budovu 
Po osmdesáti letech se 
banka stěhuje z domu, 
který byl pro ni postaven. 

Volejbal a fotbal 
kralují sportu
Anketa Sportovec města 
má za sebou další ročník, 
vyhrály míčové hry.

Kdyby se tak jednou 
Rollins netrefil 
Přední český mayolog Jan 
Koten vypráví nejen o Divo-
kém západě.    
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ROZHLEDNA č. 1
stojí u nás na Fajťáku
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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 5. dubna 2018.  
Uzávěrka příštího čísla je 23. dubna 2018.
Pokud jste zpravodaj neobdrželi do schrán-
ky, vyzvedněte si jej v recepci radnice nebo 
v redakci.
Foto na titulní straně: archiv města
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TÝDENÍK VELKOMEZIŘÍČSKO
souhrn událostí uplynulého týdne

ve vaší emailové schránce

VYCHÁZÍ KAŽDOU STŘEDU

zaregistrujte se na 
www.velkomeziricsko.cz Pomník obětem světové války na So-

kolovské ulici ve Velkém Meziříčí byl 
odhalen 28. října 1933 k patnác-
tému výročí vzniku Českoslo-
venské republiky. Podle návr-
hu prof. Václava Bařtipána 
ho zhotovil zdejší sochař 
Rašovský. Předcházely 
tomu však mnohé spory 
o výběr vhodného mís-
ta i zajištění financí pro 
jeho výstavbu. Byl usta-
ven „zvláštní komitét“ s 
předsedou ing. Antoní-
nem Večeřem, který vše 
organizoval a založil sbír-
ku. Podařilo se v ní vybrat 
10.122 Kč, víc, než organizá-
toři předpokládali. Díky tomu 
bylo možné kamenný pomník 
oživit bronzovými reliéfy oproti pů-
vodně plánovaným kamenným. Odlila je 
firma Anýž z Prahy. 
„Na straně směrem ke gymnáziu byla in-
stalována kruhová hlava legionáře s leto-
počty 1914–1919 a na straně směrem k 
řece stylizovaný kříž s nápisem ‚Padlým 
1914–1919,“ popisuje původní vzhled po-
mníku vedoucí odboru školství a kultu-
ry Pavel Stupka a upřesňuje detaily: „Do 
základů byly vloženy v plechové krabici 
4 olověné tabulky se jmény 144 padlých, 
pergamenový zápis o historii pomníku a 
krabičky se zeminou z míst, kde bojovaly 
čsl. legie, tzn. ze Zborova, Terronu a Doss 
Alto.“
Už v době odhalení pomníku panovala 
mezi lidmi atmosféra obav z tehdejšího 
pozvolného nástupu nacismu. Připomněl ji 
i plukovník gen. štábu Jiří Jaroš ve své slav-
nostní řeči při odhalení pomníku a otiskl ji 
týdeník Velkomeziříčsko dne 4. listopadu 
1933: „Pomník, okolo něhož mnozí z nás 

budou nyní denně choditi, musí nám při-
pomínati i tyto věci. Musí nám ukazovati, 
že svoboda, vykoupená smrtí chrabrých a 
utrpením milionů lidí, je příliš cenný statek, 
než aby mohla býti vydávána nebezpečí. 
Dějiny učí a Masaryk nám to často připo-
míná, že nestačí svobody dobýt, ale ještě 
těžší je svobodu udržet.“
Hrozba války se stala skutečností a pomník 
ve své původní podobě dlouho nezůstal. 
„Z obavy o zabavení bronzových artefaktů 
nacisty se v roce 1939 rozhodl tehdejší za-
městnanec obce, pozdější odbojář Miroslav 
Skrbek, oba reliéfy tajně sejmout a ukrýt. 
Bohužel, na konci války byl jako partyzán 
u Záseky zastřelen (jeho socha je u rybníka 
Jordánek – autorem je místní rodák aka-

Při příležitosti několika významných výročí 
České republiky letos město hodlá vrátit do 

původního stavu pomník obětem světové války 
naproti gymnáziu. Jeho současná podoba je 

totiž jiná, než byla při odhalení. Zejména chybí 
bronzový reliéf – hlava legionáře. Město žádá 

veřejnost o informace vedoucí k jeho nalezení.

Město hodlá obnovit pomník 
a hledá chybějící reliéf
TexT MarTina STrnadová foTo MuzeuM velké Meziříčí

HLAVA LEGIONÁŘE v helmě. Fotografie 
původního reliéfu o průměru 60 centimetrů.
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demický sochař Jiří Marek). A kam reliéfy 
ukryl, zůstalo v tajnosti,“ říká Pavel Stupka 
a dodává, že teprve v roce 1955 se podařilo 
jeden z nich objevit na nedaleké půdě pro-
vozovny pana Rause na Sokolovské ulici. 
Byl to reliéf kříže, který byl následně vrá-
cen na pomník. Nikoli však na své původní 
místo, ale na opačnou stranu směrem ke 
gymnáziu.
„Druhá ozdoba pomníku, hlava legionáře 
v helmici o průměru cca 60 cm, doposud 
chybí. Z tohoto důvodu se obracíme na 
širokou veřejnost s žádostí o jakékoli in-
formace vedoucí k nalezení zmiňovaného 
reliéfu. Obraťte se, prosím, na Městský 
úřad, odbor školství a kultury,“ žádá Pavel 
Stupka s tím, že pokud se původní odlitek 
nepodaří najít, bude nutné nechat jej zno-
vu vyrobit.
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Text Martina Strnadová
foto Jiří Michlíček

Nejoblíbenější rozhlednou České republiky 
je rozhledna na Fajtově kopci ve Velkém 
Meziříčí. Rozhodlo o tom hlasování veřej-
nosti.
Rozhledna na Fajtově kopci se zúčastni-
la ankety O nejoblíbenější rozhlednu ČR, 
kterou pořádá Klub přátel rozhleden ve 

spolupráci s časopisem Turista. Během 
loňského roku nejprve probíhala krajská 
kola, z nichž se do finále probojovalo 14 
rozhleden. Mezi nimi i ta na Fajtově kopci, 
která nakonec v celorepublikovém hlaso-
vání zvítězila s 251 hlasy. Na druhém mís-
tě je Hýlačka u Tábora s 210 hlasy a třetí 

Schillerova rozhledna – Kryry s 66 hlasy. 
Rozhledna na Fajtově kopci tak má již svůj 
druhý titul. Stala se totiž i Rozhlednou roku 
2015, což je anketa o rozhlednu postave-
nou v tom konkrétním roce.

Nejoblíbenější rozhledna ČR stojí na Fajťáku

Velkomeziříčská pobočka České spořitelny v budově na náměs-
tí po více než osmdesáti letech skončí. Přestěhuje se do nových 
prostor v Horácku.
„Česká spořitelna nám dala výpověď k 31. říjnu 2018,“ informo-
val starosta Josef Komínek a dodal, že město bude zvažovat, co 
s uvolněnými prostory podnikne. Nejspíš je využije pro potřeby 
městského úřadu.
Česká spořitelna aktuálně připravuje pro přemístění své pobočky 
ve Velkém Meziříčí nové prostory. Bude sídlit na náměstí v Ho-
rácku, v komerčních prostorech, kde je lékárna, ordinace lékaře 
a další služby. „Jde o prostor, který bude lépe vyhovovat součas-
ným požadavkům České spořitelny a kde budeme moci obyva-
telům Meziříčí a všem našim klientům nabídnout mj. komfortní 
zónu se samoobslužnými stroji pro provádění hotovostních i 
bezhotovostních operací přístupnou čtyřiadvacet hodin denně 
sedm dní v týdnu. Přesun na nové místo předpokládáme ve 4. 
kvartálu letošního roku a to tak, že provoz pobočky i bankomatu 
kromě nezbytných technických krátkodobých odstávek zůstane 
nepřerušen. O konkrétním termínu přesunu budeme informovat 
v dostatečném předstihu,“ uvedl pro Velkomeziříčsko za Českou 
spořitelnu Filip Hrubý.
Budova Městské spořitelny ve Velkém Meziříčí byla postavena v 
roce 1935 podle návrhu Josefa Poláška a Eduarda Žáčka. Josef 
Polášek patřil k nejvýznamnějším a nejplodnějším představite-
lům brněnské meziválečné architektury.
V přízemí se nacházela městská spořitelna, v patrech potom byty 
pro představitele spořitelny. V posledním a podzemním podlaží 
bylo zázemí budovy a byt domovníka. 
V roce 2005 budovu od České spořitelny koupilo město Velké Me-

ziříčí. Rok nato začala její rekonstrukce. Začátkem roku 2009 se 
do budovy přestěhoval městský úřad, konkrétně odbory správy a 
dopravy. Česká spořitelna zůstala v přízemí v nájmu. 

Česká spořitelna se přestěhuje do Horácka

Martina Strnadová
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Občané Velkého Meziříčí mají od února le-
tošního roku možnost třídit do speciálních 
nádob bílé barvy kovové odpady a kovo-
vé obaly. Například konzervy od potravin, 
plechovky od piva nebo nealkoholických 
nápojů, kovové obaly od kosmetiky, kte-
ré doposud končily v komunálním odpadu 
nebo v lepším případě ve sběrném dvoře, 
víčka od jogurtů a podobně. Stanoviště, 
kde jsou kontejnery pro sběr kovů umístě-
ny, jsou vytipovaná tak, aby byly k dispozi-
ci co nevětšímu počtu obyvatel v dostup-
né docházkové vzdálenosti.
Věříme, že si k novým nádobám najdete 
cestu, a toto zintenzivnění systému třídě-
ní odpadů bude dalším krokem ke snížení 
celkového ročního množství vyproduko-
vaného komunálního odpadu. 

UMÍSTĚNÍ BÍLÝCH KONTEJNERŮ
Velké Meziříčí
1. Bezděkov 71
2. Bezručova – trafostanice
3. Čechova 20
4. Čermákova 53
5. Demlova 1
6. Gen. Jaroše 6
7. Hornoměstská 22
8. K Novému světu 4
9. Kolmá 12
10. Na Spravedlnosti 2
11. Nad Kunšovcem – dole „u Peterků“
12. Nad sv. Josefem
13. Nad Tratí 7
14. Pionýrská – u Elišky
15. Pod Kaštany
16. Sluneční – bytovky 11
17. Školní – bytovky 5
18. U Statku 28
19. U Světlé 20
20. Zahradní 28
21. Záviškova 13
Místní části:
1. Lhotky
2. Mostiště Odbor ŽP, MěÚ Velké Meziříčí

Kovový odpad patří do bílé 
V souladu se zákonem o ochraně ve-
řejného zdraví se ve Velkém Meziříčí 
uskuteční od 26. 3. 2018 do 27. 4. 2018 
pravidelná ochranná deratizace. Jde o 
opatření směřující k ochraně zdraví osob 
a k ochraně životních a pracovních pod-
mínek před původci a přenašeči infekč-
ních onemocnění.
Městský úřad Velké Meziříčí, odbor život-
ního prostředí, zajistí provedení derati-
zace v objektech předškolních a školních 
zařízení v majetku města a na veřejných 
prostranstvích. Práce bude provádět 
specializovaná firma.
V souvislosti s potřebou aktualizace 
informací o rozšíření potkana žádáme 
občany, aby se s případnými poznatky 
o jeho výskytu na veřejných prostran-
stvích obraceli na odbor životního pro-
středí MěÚ Velké Meziříčí – tel.: 566 781 
087, 566 781 080, nebo přímo na telefon 
odborné firmy – tel.: 739 754 821, která 
bude práce provádět.

 Odbor ŽP, MěÚ Velké Meziříčí

V dubnu proběhne 
válka s potkany

Zastupitelé prodloužili termín podpisu 
smlouvy o dílo s architektem Miroslavem 
Cikánem na rekonstrukci centra Velkého 
Meziříčí do 31. prosince 2018.
Důvodem pro prodloužení termínu pod-
pisu smlouvy je rozhodnutí Úřadu pro 
ochranu hospodářské soutěže z 22. února 
2018, v němž městu Velké Meziříčí zakázal 
uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na ve-
řejnou zakázku Projektová dokumentace 

na rekonstrukci Náměstí a přilehlých ulic 
ve Velkém Meziříčí se společností  MCA 
atelier. Zákaz platí do doby, než budou 
pravomocně vypořádány námitky s archi-
tektem Davidem Mikuláškem. Město proti 
rozhodnutí ÚOHS podalo rozklad.
„Rozhodnutí ÚOHS samozřejmě musíme 
dodržet,“ okomentoval usnesení starosta 
Josef Komínek. „Za náš klub TPM ozna-
muji, že budeme hlasovat proti. Zejména 

proto, že dlouhodobě cítíme jako vítěze 
soutěže architekta Mikuláška a věříme, že 
antimonopolní úřad nakonec potvrdí naše 
přesvědčení v tomto smyslu,“ řekl před 
hlasováním zastupitel Radovan Necid.
Prodloužení termínu podpisu smlouvy s 
architektem Miroslavem Cikánem nakonec 
zastupitelé odsouhlasili patnácti hlasy. 
Proti bylo pět zastupitelů, jeden se zdržel.

Martina Strnadová 

Podpis smlouvy s Cikánem zastupitelé odložili
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Cena nového mostu přes Balinku na 
Třebíčské ulici se přehoupla přes dvacet 
milionů korun. Stavba a s ní související 
uzavírka může začít na přelomu dubna a 
května.
Další dva miliony a osm set padesát tisíc 
korun schválili zastupitelé na dofinan-
cování stavby nového mostu u Jelínkovy 
vily. Zdrojem jsou peníze vybrané z pokut 
za překročení rychlosti na D1. Původně 
vyčleněnou částku 17,3 mil. korun v zá-
kladním rozpočtu zvedla vyšší cena, kte-
rá vzešla z výběrového řízení, a k tomu 
1,119 mil. korun na přeložku sítí. 

Cesta po hrázi 
je zavřená

-mars-

Od 3. dubna do 31. července je úplně uza-
vřena účelová komunikace na hrázi vod-
ního díla Mostiště.
Důvodem uzavírky je oprava koruny hrá-
ze v celé její délce 340 metrů. Objížďka 
nebude stanovena. -red-

Most bude o bezmála 
tři miliony dražší

Lidé si stěžují 
na zničenou cestu
Členové sdružení vlastníků bytové-
ho domu U Světlé si stěžují na nákladní 
vozidla stavebních firem, která jezdí v 
blízkosti jejich domu na stavbu v areálu 
Lacrumu a poškozuje cestu. Město pro-
to hodlá firmě nabídnout jinou cestu na 
vlastním pozemku.
„Těžká technika jezdí přes náš pozemek a 
ničí nám cestu,“ přednesl v úterý 20. 3. na 
zastupitelstvu stížnost i za ostatní vlast-
níky bytového domu Tomáš Rapušák. 
Obyvatelé domu poslali i podnět na radni-
ci. „Na vámi zmiňovanou cestu je zřízeno 
věcné břemeno ve prospěch Lacrumu,“ 
odpověděl vedoucí odboru výstavby An-
tonín Kozina a dodal, že ve středu zástupci 
města stavbu navštíví v rámci kontrolního 
dne a situaci prověří. Na základě kontro-
ly na stavbě město přišlo s řešením, aby 
stavební technika jezdila jinudy. „Na dobu 
určitou bychom firmě Lacrum nabídli do 
pronájmu náš pozemek, který se nachází 
hned nad jejich halou,“ sdělil starosta Jo-
sef Komínek. -mars-

Několik studentů se 15. března v poledne sešlo před velkomeziříčským gymnáziem k 
výstražné stávce za dodržování ústavních zvyklostí.
Nelíbí se jim mnohé. Někteří stávku berou jako reakci na chování prezidenta a jeho 
inaugurační projev, v němž napadal novináře. „V inauguračním projevu popřel, co před-
tím slíbil, totiž že bude společnost spojovat, nikoli rozdělovat,“ uvedla jedna ze studen-
tek. Při stávce padaly další výtky na stranu vládních činitelů, studentům se také nelíbí 
trestně stíhaný premiér, či to, že na svobodu slova bude dohlížet komunista. „Dnes je 
také Mezinárodní den proti policejní brutalitě,“ připomněl ještě další ze studentů.
Studenty přišli podpořit také aktivisté z řad veřejnosti, kteří s nimi diskutovali a zejmé-
na jim připomínali, aby se nebáli být aktivní, nestyděli se říct svůj názor a zajímali se o 
dění. Poklidný průběh stávky narušil pouze jeden kolemjdoucí, který na studenty přes 
silnici pokřikoval, aby se šli raději učit.

Studenti vyšli ven i v Meziříčí

Martina Strnadová

Výstavba zázemí a rekonstrukce sportovních ploch na sportovišti za Základní školou 
Školní ve Velkém Meziříčí začala stavbou tribuny. 
Novostavba zázemí včetně nového osvětlení a ozvučení sportoviště, jejíž realizaci vy-
soutěžila firma SKR stav za 17,9 milionu korun, by měla být hotova do konce roku. Celé 
zázemí, tedy tribuna, která pojme 197 sedících sportovců a diváků, šatny, umývárny a 
sociální zařízení, bufet s venkovním posezením a další – vyroste na jihozápadní stra-
ně atletického oválu. V místě, kde se nyní nacházejí tři malá hřiště, z nichž dvě stavbě 
ustoupí.
Položení nové umělé trávy a opravy tartanového oválu se zhostí firma PROSTAVBY, 
která ve výběrovém řízení nabídla cenu 11,7 milionu korun. Práce provede během let-
ních prázdnin tak, aby co nejméně omezily uživatele hřiště. Jimi jsou hlavně školy, atleti 
a fotbalisté, ale i veřejnost.
Město Velké Meziříčí na výstavbu zázemí a rekonstrukci sportovních ploch získalo do-
taci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR až do výše šedesáti procent cel-
kových nákladů projektu. Martina Strnadová

Na hřišti začala stavba tribuny
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Seminář pořádalo město na základě 
přání samotných zastupitelů. Byl vě-
nován nejen obsahu měsíčníku, ale i 
jeho formě a financování. Zúčastnilo 

se jej osm zastupitelů a vedoucí redaktorka 
Velkomeziříčska Martina Strnadová. Lekto-
rem byl Jan Škraňka z firmy You story up!, 
kterého pozvali organizátoři semináře. 
„Seminář byl vynikající. Hodně důležité 
byly pro mě praktické ukázky různých pe-
riodik jiných měst a moudré rady jak docílit 
toho, aby byl měsíčník „vyvážený“ nejen 
tematicky, ale i morálně,“ pochvaluje si 
seminář členka zastupitelstva Pavla Ka-
manová. „Celý seminář byl velice přínos-
ný a poznatků a podnětů jsem si odnesla 
mnoho. Nejdůležitějším poznatkem o Vel-
komeziříčsku pro mne ale bylo, že město 
jako vydavatel nemá dosud žádnou směr-
nici pro vydávání svého periodika. To pova-
žuji za velký nedostatek, který je potřeba 
v nejbližší době napravit,“ uvedla po semi-
náři radní Jiřina Jurdová.
Vydavatelem Velkomeziříčska je Jupiter 
club, s.r.o. Redakce se při své práci řídí ze-
jména Statutem Velkomeziříčska, který 
sestavila redakční rada. Kromě taxativní-
ho vyjmenování možného obsahu periodi-
ka je ve statutu zakotven i postup při uve-
řejňování  neredakčních textů.  
„Napříč posledními 12 čísly, které jsem 
zkoumal, vidím, že zejména společenská 
témata jsou dostatečně dobře zpracová-
vána a je jim dáván dostatečný textový a 

zejména obrazový prostor. Jsem přesvěd-
čen, že by se dalo zapojit více spolků a ak-
térů k sepsání autorských příspěvků,“ uve-
dl Jan Škraňka s tím, že největší předností 
Velkomeziříčska jsou nejen rozhovory s 
osobnostmi města a okolí, ale i jeho aktu-
ální webové zpravodajství: „Na Velkomezi-
říčsku oceňuji zejména styl článků, kterým 
zcela určitě vévodí rozhovory a představo-
vání osobností města. Líbí se mi aktuál-
nost, která je provázaná s www stránkami 
(měsíčník nemá ze své podstaty možnosti 
denního zpravodaje). Taky oceňuji neby-
rokratický jazyk příspěvků. Z žánrového 
hlediska jsou nejoceňovanější právě roz-
hovory a témata přinášená skrze předsta-
vování osob,“ uvedl lektor Jan Škraňka. 
Seminář kromě samotného obsahu měst-
ského zpravodaje řešil i práci redakční 
rady. V té dnes zasedá vedoucí Turistic-
kého informačního centra Květa Hladíko-
vá, bývalá kronikářka a profesorka češti-
ny na gymnáziu Jiřina Kácalová (v letech 
1995–96 byla šéfredaktorkou Velkomezi-
říčska), předseda sportovní komise Stani-
slav Tvarůžek, student scénáristiky Radim 
Svoboda, ředitel Jupiter clubu Milan Dufek 
a s poradním hlasem vedoucí redaktorka 
Martina Strnadová. Podle lektora Škraňky 
má být redakční rada důraznější při tvorbě 
obsahu měsíčníku. S náměty na jednotli-
vé články by mělo prý aktivněji přicházet i 
samo město, tedy radnice. „Kvalitní šéfre-
daktorka, kterou paní Martina Strnadová 

bezesporu je, bude efektivní a nekonfliktní 
pouze v případě, že nebude magazín psát 
sama, sama diplomaticky obcházet palčivá 
témata a sama odhadovat potřeby komu-
nikace ÚSC, případně být zodpovědná za 
rozvíjení témat jednotlivých čísel,“ domní-
vá se Jan Škraňka a dále dodává: „Magazín 
se takovém případě nemůže stát nástro-
jem sporů a dohadování, co a za jakých 
podmínek vyjde, případně podezření na 
cenzuru. Nezapomínejme, že negativní té-
mata se stávají nebezpečnými zejména ve 
vyhrocených situacích.“
Sami zastupitelé by se pak neměli ome-
zovat na dosavadní sloupky radního a 
zastupitele, které v měsíčníku jsou. „Do-
poručoval bych zrušit politický sloupec a 
postavit jednotlivé zastupitele před výzvu 
uveřejnění názorů, a to buď formou vlast-
ních článků, nebo citace odpovědí na dota-
zy redakce,“ míní Jan Škraňka.  
Jedním z témat semináře byl i způsob vy-
dávání a peníze, které Velkomeziříčsko 
stojí městskou kasu. „Oceňuji strategii 
městské investice a distribuci jednotlivých 
čísel zdarma. Cena zhruba 900.000 korun 
ročně na provoz úseku medializace a ko-
munikace, který zajišťuje nejen tisk mě-
síčníku Velkomeziříčsko, včetně redakční 
práce, ale i provoz webu velkomeziricsko.cz, 
facebookové stránky, webových kalendá-
řů města Velké Meziříčí, a další činnosti je 
přiměřená, ne-li velmi dobrá,“ uzavřel Jan 
Škraňka.  

Měsíčník Velkomeziříčsko je pestrý, pravdivý a uvěřitelný 
časopis a respektuje život obce. Po lednovém semináři 

zastupitelů, věnovaném právě Velkomeziříčsku, to uvedl 
lektor semináře Jan Škraňka.

Milan Dufek, 
předSeda redakční rady

velkoMeziříčSka

Seminář doporučil aktivizovat redakční radu



DUBEN 2018

8 www.velkomeziricsko.cz

FOTOGALERIE NA
www.velkomeziricsko.cz

TexT PeTros MarTakidis

foTo MarTina sTrnadová a archiv Jana koTena

karel-may.majerco.net
WEB O KARLU MAYOVI:



DUBEN 2018

9www.velkomeziricsko.cz

Kdyby se tak jednou 
Rollins

netrefil

„To je přece proroctví jako hrom. To nemohl napsat člověk, který 
píše jenom plytké příběhy pro děti. Pohádky. Zejména po 11. září 

z těchto slov mrazí,“ říká Jan Koten z Velkého Meziříčí. Přední znalec 
a popularizátor života a díla německého spisovatele Karla Maye, 
průvodce po filmových lokacích v Chorvatsku a velkomeziříčský 

patriot každým coulem.

T
am leží Amerika, jíž omylem říkáte Nový svět. Žije tam rudý muž, 

o němž jste přesvědčeni, že je obětován zkáze. Ale tento rudoch nevy-
mře. Ani Španěl, ani Yankee, ani Angličan není sto, aby ho zahubil. Zdán-

livě vymírající Indián vstane z mrtvých. Je mocný a světodějný zákon, že člověk 
mečem porobený vítězí pluhem. Nynější Yankee zmizí a na jeho místo se postaví 
člověk, jehož duše spojí v sobě vyspělost evropské kultury se zdravými a čistými 

smysly přírodního člověka, s ctnostmi ryzího Indiána. 

Tato nová americká rasa bude obdařena duševně i tělesně dokonalými vlast-
nostmi a její vliv se neomezí jen na západní polokouli. Přejde do všech duševních 
i hybných sil Starého světa a ovlivní je a pak běda Starému světu, postaví-li se na 

odpor se svými starými hříchy a starými děly. 

I starý Orient jednou procitne. Východ již protahuje údy, zkouší svalstvo a sílu 
svých paží. Co dokáže Japonsko, dokáži také, myslí si zdánlivě umírající obr 

islámu, jehož mohutná postava dříme na hrudi tří starých světadílů. Přestane se 
bát technické převahy západních zemí, proti přesile západních zemí postaví sílu 
kismetu, sílu své víry. S dobrým vůdcem zvítězí. A nezvítězí-li, bude jeho zkáza 

i zánikem nepřítele.

Karel May, Ardistán a Džinnistán, v roce 1909
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Než se dostaneme mezi indiány a Škipe-
tary, povězte mi něco o Velkém Meziříčí.
Čím jsem starší, tím mám naše město ra-
ději. Vlastně jsem je poprvé začal pořádně 
vnímat až právě v souvislosti s Karlem Ma-
yem. Malíř Gustav Krum, který sem přijel 
navštívit moji výstavu, vystoupil z auta, 
rozhlédl se a řekl mi, že máme úžasné re-
nesanční náměstí. Tehdy jsem se na město 
začal dívat jiným pohledem. A dodnes jeho 
krásu pořád objevuji, oceňuji a žasnu. 
Nad čím?
Nad jeho krásou. Opravdu se nestačím vy-
nadívat. Dokonce jsem kvůli tomu ani ne-
změnil banku. 
Banku?
Mám účet v jedné nejmenované bance a 
i když by mi jinde třeba nabídli lepší pod-
mínky, neopustím ji kvůli velkému obrazu 
našeho města od Zdenky Vorlové, který 
tam u nich visí. 
Víte, většinou nečtu nic jiného než mayov-
ky. To proto, že v nich je vždy svět v pořád-
ku a pokaždé tam objevím něco nového ve 
vztahu k životu Karla Maye. Ale v poslední 
době jsem si přidal i knihy o našem měs-
tě - teď naposledy knihu o kostele, kterou 
mám připravenou k přečtení. 
Dobře, pojďme tedy ke Karlu Mayovi a 
mayovkám. Jak to začalo?
Už jsem to říkal mockrát a pro Velkomezi-
říčsko to klidně a rád zopakuji. Když přišel 
do kin Vinnetou - bylo mi zhruba pět či šest 
let a bydleli jsme v Ostravě - vzal mne tatí-
nek na třetí díl Vinnetoua do kina. 
Tam Vinnetou umřel.
Tam Vinnetou umřel. Mě to tak strašlivě 
dojalo, že jsem brečel ještě na ulici. Kolem-
jdoucí tatínka dokonce podezřívali, že mne 
bije. Tatínek mi sliboval, že půjdeme na film 
znovu, abych viděl, že Vinnetou zase žije. 
Zkrátka - byli jsme na tom asi čtyřikrát, ale 
nic platné, brečel jsem pořád. A tam někde 
se ten vztah zrodil. 
Uznávám, že je to silná scéna, se kterou si 
filmaři hodně vyhráli. Působí na vás i teď?
Neomylně. Dodnes, když to vidím, tak se mi 
v krku udělá knedlík. Někdy si řeknu: Kdyby 

se tak jednou ten Rollins netrefil a dopadlo 
to jinak... Starej chlap a takhle blbnu. 
Jak to bylo s Karlem Mayem ve vašem ži-
votě dál?
V první třídě jsem doma v knihovně objevil 
tři svazky Vinnetoua, tehdy vydané v edici 
KOD. Hned jsem po nich sáhl, ačkoliv jsem 
ledva uměl číst. Samozřejmě se mi to na 
první přečtení nelíbilo, protože se knihy od 
filmu podstatně lišily. Ale statečně jsem se 
knihami prokousal a už mne nepustily. 
Mými dalšími KODovkami byly Duch Llana 
Estacada a Černý mustang a v sedmde-
sátém roce jsem k Vánocům dostal Syna 
lovce medvědů. S úžasem jsem zjistil, že 
v nich je také Vinnetou s Old Shatterhan-
dem. Navíc to byly knihy volně přeložené 
Vítězslavem Kocourkem, který je spíše 
převyprávěl do mimořádně čtivé podoby, 
takže zapadly přesně do mého dětského 
vnímání. Mimochodem, dodnes Kocour-
kovy překlady považuji za vynikající. Vadí 
mi sice vypuštěné pasáže, ale chápu, že to 
bylo v zájmu lepší čtivosti.
Jaké vypuštěné pasáže?
Jednak jsou to víceméně nepodstatné od-
bočky od hlavního děje a pak takové ty fi-
losofické, někdy i zdlouhavé úvahy. Karel 
May byl totiž hluboce věřící člověk a filosof 
a měl tendenci do knih své úvahy podsou-
vat. Ostatně, v Německu vydavatelé do 
Mayových textů také masivně zasahovali. 
To jste ale byl čtenář, ale ještě ne „český 
král žánru“, jak vás kdysi někdo nazval; to 
jsem si někde přečetl.
Zlom nastal po roce 1989. Mayovky u nás 
začaly znovu vycházet a tak jsem k těm 
všem 32, které za socialismu vyšly a kte-
ré jsem doma měl, začal přidávat romány, 
které byly pro nás nové. Znovu jsem se do 
nich začetl, abych si je osvěžil. V roce 1994 
pak vyšla kniha od Klause Farina Karel May 
- první německá pop-hvězda. Byl jsem z té 
knihy nadšený, protože šlo o první objek-
tivní životopis Karla Maye vydaný u nás.
Kniha obsahovala mimo jiné také výzvu či 
prosbu čtenářům o připomínky a doplnění. 
Jedna z jejích kapitol se věnovala právě kri-

tice oněch pozměněných překladů - napří-
klad napočítali v nejrůznějších překladech 
prvního dílu Vinnetoua 1100 nejrůznějších 
nakladatelských změn. Napsal jsem jim 
tedy, že svým způsobem je to dobře, pro-
tože těmito úpravami se Karel May udržuje 
čtivým pro další a další generace. Odpo-
věděli mi, že je to sice pravda, ale není to 
pravý Karel May - na druhou stranu prý 
mají pro ty, kdo takové mayovky hledají, 
reprinty původních vydání. A co hlavně, můj 
dopis postoupili Společnosti Karla Maye, 
která dnes čítá zhruba dva tisíce členů. 
Tak se stalo, že jsem se stal členem této 
společnosti, čímž se mi otevřely dveře k 
neskutečnému množství informací, včetně 
takových, že třeba existují setkání, kdy na 
některá jezdí i herci a další tvůrci filmových 
mayovek. Nu, začal jsem tam jezdit taky. 
Byl jsem velmi vítaný host, pro německé 
přátele tehdy trochu exotický; a abych i já 
jim měl co nabídnout, vozil jsem tam naše 
ilustrátory - české knihy se Zdeňkem Bu-
rianem a Gustavem Krumem pro ně byly 
vzácnost. Byl jsem vlastně jedním z prv-
ních Čechů, který se osobně setkal napří-
klad s autorem hudby k deseti mayovkám 
Martinem Böttcherem, představitelkou 
Nšo-či Marií Versini, Vinnetouovým vra-
hem Rikem Battagliou a mnoha jinými.
Začal tedy váš bezmála badatelský zájem 
o Karla Maye.
Spíš než badatelský bych řekl popularizační. 
Mým primárním cílem vždy bylo naprave-
ní pokřiveného obrazu Karla Maye. Totiž že 
nejde o autora brakové literatury pro mlá-
dež, ale o významného spisovatele, který 
zaslouží být zařazen do pomyslné síně slávy 
s klasickými autory. A to nejenom proto, že 
je podle statistiky UNESCO pátým nejpřeklá-
danějším autorem na světě a když odečte-
me Bibli, tak dokonce čtvrtým (údaj z r. 1967). 
Vždycky mne mrzelo, že jediné informace 
o Karlu Mayovi v našich médiích pravidel-
ně zněly: nikdy necestoval, kradl, seděl ve 
vězení, vyprávěl příběhy, které nikdy ne-
prožil. To ale není pravda. On to všechno 
prožil, ovšem ne v Orientu či na Divokém 
západě, ale v domácích poměrech svého 
Saska. Ovšem aby své zážitky mohl se 
svými čtenáři sdílet, tak je, jak sám říká, 
oblékl do hávu pohádky a poslal mezi lidi. 
Tento skutečný obraz Karla Maye mi pak 
pomohly šířit hlavně naše webové strán-
ky, které si kdysi založil kamarád Ondra 
Majerčík a jednu část měl věnovanou prá-
vě Karlu Mayovi. Začal jsem na ni spolu s 
Míšou Kroupovou přispívat a postupně 
jsme tyto stránky bezostyšně uzurpovali, 
což se mu zalíbilo. Dnes jde o tak mohutný 
zdroj informací, že jej využívají i Němci. 
Kromě toho, že jste mayovský populari-
zátor a badatel, jste i majitelem rozsáhlé 
sbírky artefaktů. Co v ní je?
Spousta kalendářů, pexesa, puzzle, kostý-
my, cizojazyčná vydání knih. Mám napří-
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klad mayovky v polštině, které jsou zají-
mavé tím, že v rámci poválečné averze vůči 
Němcům udělali ze všech Němců Rakušá-
ky. Dalším řekněme odvětvím je sekundár-
ní literatura, kterou si vozím z Německa a 
sám si ji překládám. Kdybych uměl dobře 
německy, četl bych ji v originále. Ale pro-
tože německy neumím, tak si ty knihy 
postupně pomocí kvalitních slovníků a tr-
pělivosti překládám do češtiny. V počítači 
je upravím, vytisknu, donesu příteli Jirkovi 
Michlíčkovi, on mi to zmenší a vytiskne. 
Pak to nechám vyvázat a mám z toho pro 
mě a mé kamarády takové unikátní knihy. 
Dnes tenhle můj soukromý samizdat čítá 
sedmnáct knížek, vesměs o životě Karla 
Maye, ale taky některá jeho díla, která u 
nás nevyšla a nikdy zřejmě nevyjdou. 
Když už mluvíte o Jiřím Michlíčkovi, prý 
spolu něco chystáte?
Je to jeho nápad - on má samé dobré ná-
pady. Chystáme promítání zajímavých a 
unikátních filmů z natáčení na nádvoříčku 
Staré pošty s tím, že bych k tomu řekl pár 
slov a byl k dispozici pro besedu. 
Kdy to bude?
To ještě nevíme, ale plánujeme to na přelom 
srpna a září. Tak aby bylo ještě hezky, ale 
nenarušilo to program Velkomeziříčského 
kulturního léta. Zkrátka v indiánském létu.
S turistikou po filmových lokacích jste za-
čal také v devadesátých letech?
Pro nás to mělo pořád takové to kouz-
lo odpíraného - mluvím o devadesátých 
letech, kdy jsme se teprve nadechovali 
svobody. Filmy běžely v kinech naposledy 
v sedmdesátých letech, pak dlouho nic a 
až na samém konci si komunisti mysleli, 
že se zachrání, když nám pustí Vinnetoua, 
Angeliku a Zlatovlásku s Janem Třískou. 
Němci měli Vinnetoua v televizi každé Vá-
noce, pro ně to vzácné nebylo, ale pro nás 
to byl obrovský návrat a znovu jsme si to 
prožívali. Takže když jsem se v Německu 
poprvé setkal s lidmi, kteří navštívili fil-
mové lokace, bylo to pro mne zase novým 
impulsem. Jenže jsem v té době učil a kvůli 
penězům Chorvatsko pro mě zas tak do-
stupné nebylo. Postupně jsem se tam ale 
začal dostávat, změnil jsem zaměstnání a 
dnes mohu říci, že mám zhruba devadesát 
procent míst, kde se v Chorvatsku mayov-
ky natáčely, navštívených. 
Jak taková místa hledáte?
Většinou máme s přáteli tipy od kamarádů 

Němců, ale jsou i místa, která jsme našli 
sami. Asi nejemotivnější byl objev místa, 
kde Vinnetou tušil svoji smrt; to neznali ani 
ti největší fandové z Německa. A pak také 
první výstup na místo smrti Vinnetoua. Tam 
jsme asi dvě hodiny vysekávali keře, kluci z 
Německa už to znali a tak si vzali nářadí, a 
pak jsme půl hodiny fotili, tiše, beze slova. 
Jako bychom byli v kostele. Filmaři byli vůči 
nám docela milosrdní, protože ta místa jsou 
většinou poblíž silnic. Ale naopak například 
tohle místo Vinnetouovy smrti bylo až v 
třetím údolí v pořadí pěší chůze pod štítem 
Maliho Alanu. Dnes už je to jinak - chodí tam 
davy milovníků mayovek, já sám tam dva-
krát až třikrát ročně přivádím zájezd, takže 
je tam upravený chodníček, ovšem ve své 
době to byla docela turistika. 
Kdybyste žil v mayovce, kým byste nejra-
ději byl?
Kdybych žil v mayovce, samozřejmě bych 
chtěl být Old Shatterhandem. Je nositelem 
nejkrásnějších lidských vlastností, ale při-
tom si i připouští lidské chyby. Je jakýmsi 
přirozeným Supermanem, bez jeho nad-
přirozených schopností. Mimochodem, k 
pověstnému úderu Old Shatterhanda se 
vztahuje jedna historka, která dokazuje, 
jak velký byl Karel May mystifikátor. May, 
jak jistě víte, v dobách své největší slávy 
nijak nezakrýval, že jde o autobiografie a 
tvrdil, že Old Shatterhandem je on sám. 
Nicméně měřil metr šedesát a nosil brý-
le pro krátkozrakost. Když se jej v jedné 
společnosti ptali, jak může s tak malou 
rukou někoho omráčit pěstí, bez váhání a 
uzardění odpověděl: „Nezáleží na velikosti 
ruky, ale na postavení kloubů.“ 
Jakou knihu byste doporučil tomu, kdo s 
Mayem začíná?
Začít by měl určitě Vinnetouem. Začíná 
tam ten celý příběh, kdy Karel May přijíždí 
na Západ jako greenhorn, jako domácí uči-
tel. A určitě bych doporučil právě Kocour-
kův překlad, a pro ty nejmladší spíš dvou-
dílné vydání, která vyšlo v Albatrosu. 
Kterou mayovku považujete za nejhod-
notnější?
Všechny mayovky jsou specifické nádher-
nými popisy prostředí. May byl mistr po-
pisů a mistr dialogů. Samozřejmě hlubší 
díla jsou z jeho pozdnějšího období, kdy, 
ovlivněn česko-rakouskou pacifistkou a 
spisovatelkou Berthou von Suttner, sklou-
zl k pacifismu. Je ovšem nutné přiznat, že 

ty knihy jsou trošku k nečtení. Není to ten 
dobrodružný Karel May, jak jej známe. 
Na druhou stranu mají mayovské myšlen-
ky, jako například zavržení kultu bohatství, 
vyzdvižení přátelství ras a národů a další 
pilíře jeho tvorby, obecný přesah do všech 
dob i společností. 
Nyní, po dvaceti letech práce, můžete 
říct, že se vám podařilo změnit obecný 
pohled na Karla Maye?
Do jisté míry ano. Národní muzeum, in-
stituce, která by ještě před dvaceti lety o 
Karla Maye ani nezavadila, o něm pořádala 
v roce 2013 velkou výstavu, na které jsem 
se podílel doprovodnými texty. Karel May 
už je v učebnicích, z toho mám opravdu 
radost. Zkrátka podařilo se to, aby neby-
lo dílo odtržené od autora, jako tomu bylo 
dříve - o Karlu Mayovi jsme kdysi vlastně 
věděli jen to, co bylo napsané na obalech 
knih: kradl, seděl, nikdy neprožil, nikdy ne-
cestoval. To už tak dnes není. 
Když jsem v devadesátých letech s Mayem 
vážně začínal a někomu jsem řekl, čím se za-
bývám, smáli se mi. Že to jsou knihy pro děti 
a pokleslá zábava. Dnes, po těch výstavách, 
webu, knihách, cestách po lokacích a tak 
dále, už se nikdo nesměje. Karel May je uzná-
vaným autorem, takže „Vinnetou svůj úkol 
splnil, můj bratře.“ Teď už můžu klidně odejít 
do mayovského důchodu a jen se bavit. 
Čeho byste ještě, kromě zábavy tedy, 
chtěl dosáhnout?
Mám takový sen, který se mi asi nesplní, a 
to vidět alespoň dvě dějiště mayovek – ne 
filmových, nýbrž knižních. Chtěl bych vidět 
skutečné Llano Estacado, byť už dnes ne-
existuje, je to zavodněná, osídlená krajina. 
A také slané jezero Šot al-Džeríd v Tunisu.
Řekněte mi ještě, má Karel May budouc-
nost?
Rád bych řekl, že má. Ale nějak ji v té zápla-
vě knih, filmů a komiksů dneška nevidím. 
Čekal jsem příliv čtenářů poté, co se v roce 
2016 objevil nový televizní Vinnetou, ale 
není to pravda. 
Na druhou strany ale má dílo Karla Maye 
takový přesah nad kulturami, národy i 
věky, že bych je ještě neodepsal. Teď napří-
klad vyšel v rámci edice Padesát nejkrás-
nějších knih Albatrosu první díl Vinnetoua 
jako naprosto úchvatné dílo s perovkami 
a současně i kvaši Zdeňka Buriana a měl 
takový úspěch, že vyjdou i další dva. A to 
je povzbudivé. 
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Putování od města k městu na podporu osvěty autismu se zasta-
ví i ve Velkém Meziříčí. Dne 7. dubna 2018 od 17.30 na malé scéně 
Jupiter clubu proběhne beseda Putování 2018 Nahoru a dolu a 
hned den nato, 8. dubna od radnice odstartuje další etapa cesty z 
Velkého Meziříčí do Třebíče.
Skupina dospělých na spektru autismu putuje městy České re-
publiky. Tam, kde se zastaví, uspořádá besedu o životě lidí s au-
tismem. Cílem je přiblížit veřejnosti problematiku autismu a vy-
vrátit zažité představy o lidech s autismem.
„Přijďte podpořit putující na start či se k nim připojte třeba ale-
spoň na část etapy. Srdečně vás všechny zveme.  Záštitu nad 
etapou ve Velkém Meziříčí převzal starosta Josef Komínek,“ zvou 
pořadatelé akce veřejnost k účasti a dodávají: „Podtitul letošního 
ročníku zní Nahoru a dolu a ne náhodou. Kromě toho, že trasa 

vede Vysočinou a oblastmi jako jsou Žďárské či Jihlavské vrchy, 
chceme poukázat i na to, že život s autismem není procházka rů-
žovým sadem, ale je drsný a krásný zároveň, stejně tak jako kraj, 
kterým Putování letos vede.“
Trasa Putování 2018 bude mít 283 km a putující tuto vzdálenost 
ujdou v období od 2. do 16. dubna. Letošní, šestý ročník akce vede 
Vysočinou. Navštíví Havlíčkův Brod, Chotěboř, Žďár nad Sázavou, 
Nové Město na Moravě, Ostrov nad Oslavou, Velké Meziříčí, Tře-
bíč, Moravské Budějovice, Želetavu, Telč, Horní Cerekev, Pelhři-
mov, Nový Rychnov a Jihlavu. Jednotlivé trasy měří v průměru 
kolem 25 kilometrů, nejdelší etapa má 35 km, nejkratší, odpo-
činková, 14 km.
Bližší informace o akci na www.adventor.org

Autistické putování zastaví i v našem městě

V Jupiter clubu proběhl již osmnáctý cha-
ritativní ples březejckého pracoviště Ko-
ciánka, který vynesl uživatelům dětského 
střediska 161.150 korun. Pořídí si za ně 
venkovní posilovnu.
„Ty jo, to bylo hodně dobrý,“ ohodnotil je-
den z diváků taneční vystoupení uživatelů 
Centra Kociánka a žáků březejckých škol. 
Jeho slova zanikala v bouřlivém potlesku, 
který vystupující sklidili od všech přihlížejí-
cích. Dali si na svých dvou tanečních číslech 
opravdu záležet. První si připravili v rytmu 

muzikálu Mamma Mia a ve druhém všech-
ny překvapili nápaditou hrou se světly. 
Vystoupení uživatelů dětského střediska 
nebylo jediným zpestřením programu ve-
čera. O další se postarala Vendula Přího-
dová, která zazpívala písně z muzikálu, či 
z repertoáru Lucie Bílé, Věry Špinarové, 
Adele nebo Edith Piaf. 
Dražba rukodělných výrobků uživatelů 
střediska v Březejci, ta je na charitativním 
plese vždy vrcholem programu. Nejinak ta 
letošní, která opět vynesla rekordní část-

ku. „Takovou jsme dosud nikdy neměli a 
strašně vám za ni děkuji. Získané pro-
středky použijeme na posilovací stroje do 
venkovních prostor,“ poděkovala vedoucí 
březejckého střediska Marie Doležalová a 
dodala, že stroje budou sloužit i veřejnosti: 
„Kdokoli z vás pojede kolem, třeba na kole, 
na houby, můžete si na nich zacvičit.“
Po mimořádně úspěšné dražbě se hudby 
a zpěvu chopila opět skupina PETRKYT 
band, která návštěvníkům plesu hrála od 
samého začátku. Martina Strnadová

-red-

Za výtěžek plesu si Březejčtí zřídí posilovnu

FOTOGALERIE A VIDEO NA
www.velkomeziricsko.cz
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V dnešní době, kdy cíleně vznikají zaříze-
ní pro seniory propojené už od základu s 
mateřskými školami, se i velkomeziříčský 
domov pro seniory tomuto oboustranně 
prospěšnému trendu rád v rámci svých 
možností přizpůsobuje. Děti z mateřské 
školy Oslavická pravidelně navštěvují 
místní seniory nejen s besídkami plnými 
básniček, písniček a tanečků, ale scházejí 
se s babičkami a dědečky i ke společnému 
tvoření. 
Tentokrát se v rámci mezigenerační spolu-
práce, po úvodní rozcvičce vedené dětmi, 
všichni pustili do výroby pestrobarevných 
květů v jídelně domova, které následně 
ozdobí celou budovu. Děti společně se 
seniory otiskovaly jednoduchou techni-
kou PET láhve na papír. Výtvarná tvorba 
všechny moc bavila, což dokazovaly ne-
jen rozzářené oči, ale i roztomilé zapatlání 
barvami všech zúčastněných. 

„Jsem moc ráda, že za námi děti chodí. S 
nimi čas krásně utíká. Jejich bezprostřed-
nost je ohromující. Rády si sednou i za 

námi na klín, aby nám šla práce lépe od 
ruky,“ sdělila jedna z obyvatelek domova. 

Děti ze školky opět navštívily domov seniorů

Kristýna Pokorná

Oslavou československé státnosti a zejména vzpomínkou na prvního prezidenta Čes-
koslovenské republiky Tomáše Garrigua Masaryka se stalo pásmo slova a hudby Jitky 
Baštové a Jindřicha Macka. Klubu přátel hudby ve Velkém Meziříčí je umělci představili 
v úterý 13. března v Jupiter clubu.
V pořadu Hudba v myšlenkách Masarykových a v podání loutny Jindřicha Macka a 
akordeonu Jitky Baštové zazněly skladby autorů, kteří byli Masarykovi blízcí, a to A. 
Dvořáka, B. Martinů a L. Janáčka. Nemohly chybět české a moravské lidové písně, mezi 
nimi samozřejmě Ach synku, synku. Hudbu prokládalo mluvené slovo přibližující život-
ní osudy prezidenta Osvoboditele. Umělci připomněli i citáty z děl TGM, jehož mnohé 
myšlenky jsou i dnes tak aktuální.
I tentokrát hlavnímu programu předcházelo vystoupení žákyně základní umělecké 
školy. Představila se Klára Pospíšilová, která na akordeon zahrála skladby od J. Bažan-
ta a E. Garnera.

Pásmo připomnělo myšlení TGM

Martina Strnadová

Ve 14. ročníku tradičního koštu pálenek 
se pořadatelům sešlo 163 vzorků desti-
látů. Šampionem se stala třešňovice Ja-
roslava Horkého z Rudy. Nejen ji můžete 
ochutnat 7. dubna od 15.00 v sále hasič-
ky ve Velkém Meziříčí při veřejném koš-
tu.Hodnotící komise a určily 9 kategorií 
(slivovice, jablkovice, hruškovice, vínovi-
ce, třešňovice, meruňkovice, černý bez, 
likéry a ostatní ovoce). Na výstavě letos 
mohou návštěvníci ochutnat velmi za-
jímavé destiláty. Například mrkvovici, 
pomerančovici, citronovou pálenku, 
malinovici nebo dokonce pálenku z řepy 
či z jahod.
Inu, neváhejte a přijďte ochutnat nej-
lepší pálenky či likéry ze širokého okolí, 
ale rovněž z Prostějovska, Lounska či 
Bučovicka. Veřejný Tradiční košt pále-
nek se letos bude konat dne 7. dubna od 
15 hodin v sále hasičky ve Velkém Me-
ziříčí. Za vstupné 150 Kč to stojí za to. 
Ochutnávka se neplatí, navíc na akci vy-
stoupí taneční skupina Kosatky a rovněž 
karatisté z Velkého Meziříčí.

Zvítězila Horkého 
třešňovice 

-japlo-
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Dvojkoncert kapel Mirai a Poetika si užili 
fanoušci v Jupiter clubu. Nenechalo si ho 
ujít na dvanáct stovek posluchačů. Mu-
zikanti byli návštěvností i atmosférou ve 
Velkém Meziříčí nadšeni.
„Byly doby, kdy na nás přišlo třeba jen 27 
posluchačů a vás je tu teď 1200,“ pozna-
menal zpěvák Mirai Navrátil. To svědčí 
o tom, že jak Mirai, tak Poetika se rychle 
stávají stálicemi naší hudební scény.
Večer odstartovala v podstatě domácí Po-
etika. Původní trio Ondřej Brejška z Velké-
ho Meziříčí, Eda Rovenský z Velké Bíteše 
a Daniel Hrdlička ze Žďáru se rozrostlo o 
dva nové členy a v Jupiter clubu představilo 
svoji směsici popu a rapu, v níž nechybě-
ly písně Každou vteřinou či Zkouším žít. A 
muzikanti je nezpívali sami, fanoušci jim 
vydatně pomáhali.
Po Poetice vtrhl na pódium živel, kapela 
Mirai. Ta už tak dost rozehřáté posluchače 
dostala do varu. Samozřejmě i jejich hity 
posluchači dobře znají, takže Cestu z měs-
ta nebo Když nemůžeš, tak přidej zpíval 
celý sál.

„Jak Poetika, tak Mirai byli skvělí! Ještě 
teď se mi chce tančit a zpívat!“ zhodnotila 
hned po koncertě jedna z posluchaček na 
facebooku @Velkomeziricsko. A ani další 
pochvalnými komentáři nešetřili.

Z Velkého Meziříčí míří turné Mirai&Poeti-
ka 2018 do Brna, Ostravy, Českých Budě-
jovic a končí ve Valašském Meziříčí.

Martina Strnadová

Na koncertu Mirai a Poetiky vládly emoce

Letos paní Vesnu probudíme ze snu, zvaly 
ženy v březnu na velikonoční výstavu do Ju-
piter clubu. Ta byla nejen oslavou a vítáním 
jara, ale také inspirací pro velikonoční oslavy. 
Výstava členek Českého svazu žen a Ju-
piter clubu nabídla nápady pro výzdobu 

domova, tipy na tradiční pokrmy, různé 
velikonoční dekorace či rukodělné výrobky 
ke koupi. 
Velikonoční výstavu navštívila dokonce 
legenda československého hokeje Milan 
Nový, který si z ní odnesl pomlázky pro 

své vnuky. Milan Nový je bývalý hokejový 
útočník, člen české hokejové síně slávy. Má 
stříbrnou medaili z olympiády v Innsbruc-
ku 1976, zlato z Mistrovství světa 1976 a 
1977 a stříbro z Kanadského poháru 1976.

Ženy přivítaly jaro velikonoční výstavou

FOTOGALERIE A VIDEO NA
www.velkomeziricsko.cz

FOTOGALERIE A VIDEO NA
www.velkomeziricsko.cz

Martina Strnadová
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TexT a foTo  MarTina STrnaDová

„Na tuto nepochybně dlouhou a náročnou 
cestu se vydali dva kamarádi, Jirka Mich-
líček a Pavel Pešek. Na konci je čekaly ne 
jeden, ale rovnou dva cíle. První duchovní 
– Santiago de Compostela – a druhý geo-
grafický – Cape Finisterre, kde se nachází 
milník s číslem 0,00 km a je to středověký 
konec světa. Obou dvou cílů dosáhli 26. září 
2007,“ přiblížila ředitelka muzea Irena Tro-
nečková cestu poutníků a připomněla úslo-
ví, na kterém se oba po dosažení cíle shodli: 
Chceš-li poznat Krista, vykonej pouť do Je-
ruzaléma. Chceš-li poznat papeže, vykonej 
pouť do Říma. A chceš-li poznat sám sebe, 
vykonej pouť do Compostely.

„Nerad mluvím na veřejnosti, raději se 
vyjadřuji obrazem. Takže jak to všechno 
probíhalo, můžete vidět na fotografiích. 
Ty nejmladší jsou jedenáct let staré, ty 
nejstarší patnáct. První cestu jsme totiž 
vykonali v roce 2003,“ upřesnil ještě Jiří 
Michlíček a podotkl, že celý obrazový zá-
znam cesty pořídil amatérskými fotoa-
paráty kvůli menšímu počtu kilogramů v 
batohu.
Výstavu a její vernisáž si nenechaly ujít de-
sítky návštěvníků. Se zájmem si prohlíželi 
jednotlivá kratičká zastavení poutníků na 
cestě do Compostely. Některé snímky jsou 
spíše dokumentárního charakteru. Mezi 

nimi se pak o to více vyjímají ty, které mno-
hé vypovídají o nitru autora. Třeba úzkým 
paprskem světla ozářená jeptiška sedící v 
potemnělém chrámu.
„Jiří Michlíček byl živnostníkem, fotogra-
fem a starousedlíkem mezi svými sou-
sedy. Pak se stal turistou, aby jej cesta 
proměnila v poutníka. Dnes je jiný. Není 
ani moudřejší, ani smířlivější a ani svatěj-
šího života. Jen se na cestě zbavil balastu a 
udělal si tak uvnitř sebe mnohem více mís-
ta,“ píše o svém kamarádu Petros Mar-
takidis na úvodním panelu expozice. A po 
zhlédnutí výstavy lze podotknout, že tak 
nějak to asi opravdu je.

Svoji tři tisíce tři sta kilometrů dlouhou cestu do 
Santiaga de Compostela zachytil Jiří Michlíček 

objektivem fotoaparátu. Nyní vystavuje fotografie 
z pouti ve velkomeziříčském muzeu pod titulem 

Santiago cestou necestou.

Jiří Michlíček 
vystavuje fotky v muzeu

FOTOGALERIE A VIDEO NA
www.velkomeziricsko.cz



DUBEN 2018

16 www.velkomeziricsko.cz#POVĚST

Jen jeden hospodář psa nechoval. Ale vše-
ho do času. Jakmile se mu začaly ztrácet 
různé věci ze stodůlky i ze dvora, klu-
ci přelézali plot zahrady, aby si natrhali 
třešně, a dokonce se ztratila jedna ovce, 
byl donucen si čokla taky pořídit. Avšak 
neměl v úmyslu vlastnit psa ledajakého, 
toužil po výjimečném hlídači. Po takovém, 
který by mu bez hlasitého hafání pohlídal 
nejen dvůr a zahradu, ale i penízky, které 
si za mnoho let našetřil, a o něž se nejvíce 
bál. Co kdyby mu je někdo ukradl? A také, 
aby svého páníčka na slovo poslouchal. To 
hlavně.
Chodil po vsi, navštěvoval sousedy, kteří 
mu nabízeli štěňata nejrůznějších ras, ale 
stále to nebylo ono. Zajel i na jarmark do 
Velkého Meziříčí, tam přece rovněž tr-
hovci občas nabízejí čistokrevná štěňata 
na prodej. Jenže, ani tam se žádné psisko 
hospodáři nezamlouvalo. „Samé obyčejné 
vořechy tady lze koupit, ale pořádného 
hlídače nikde nemají,“ brumlal si nespoko-
jeně cestou domů.
Jednou takhle večer, když se při večeři po-
řádně najedl, usedl na dvorku na lavici a 
usilovně přemýšlel: „Přece se říká, že po-
kud člověk neuspěje na tom božím světě, 
pomůže mu peklo,“ mihla se mu hlavou 
ošemetná myšlenka. Vzápětí úvahu o 
čertech zavrhl, ale ten nápad se mu znovu 
a znovu vkrádal na mysl. Svodům posléze 
podlehl. Odešel pozdě večer do stodůlky a 
začal čerta přivolávat. Ještě ani nedopo-
věděl poslední slovo, třeskla rána a roha-
tec stál před ním. Ponejprv se hospodář 
zalekl, chtěl vzít pozvání zpět, ale kdepak, 
čert byl zde a hotovo! Tenhle pekelník byl 
vcelku vstřícný, vypadalo to, že má slušné 
vystupování: „Co po mně žádáš, hospodá-
ři? Velmi rád ti vyhovím. Nuže, povídej.“ 
– „Dobře, když je to tak, řeknu, co mne 
trápí, ale ty budeš jistě chtít moji duši.“ – 
„Ano, to budu. Proto jsem přece tady. Ale 
jsi už starý, mnoho let ti do konce života 
již nezbývá. Zaručím ti, že deset let budeš 
spokojeně žít. Až po jejich uplynutí si pro 
tebe přijdu.“ Dohodli se. Hospodář žádal 
po čertovi psa podle svých představ a 
čert mu vyhověl. Za hospodářem se náhle 
ozvalo zavrčení a pes stál u jeho nohou. 
„Bude mne opravdu poslouchat na každé 
slovo?“ Hospodář se tázal nedůvěřivě. 
„Zkus to,“ odpověděl čert. A skutečně, pes 
na všechny ty povely „Sedni“ a „Lehni“ a 
další spolehlivě uposlechl. To už hospodář 
neváhal a smlouvu čertovi podepsal. Čert 

poděkoval, listinu podepsanou krví stočil 
do ruličky, uklonil se, slušně pozdravil a 
zmizel. Byl to vskutku řádně vychovaný 
čert.
Hospodář byl s novým domácím hlídačem 
velmi spokojen. Byl rád, že má někoho, 
kdo ho poslouchá. Pes dostal příznačné 
pojmenování „Čert“. Měl černou srst, byl 
nezvykle velký, z čelistí mohutné hlavy 

vyčnívaly špičaté zuby. Neštěkal. Jen ob-
čas zavrčel. Všude hospodáře doprovázel 
a ve všem se hospodáři podřídil, jakoby 
každému slovu člověka rozuměl. Sousedé 
a nejen oni, celá ves si na psa ukazovala s 
obdivem a závistí.
Do kraje přišla válka. Přes Vysočinu táh-
ly celé armády vojáků – pěšáci, husaři, 
dělostřelci, granátníci. Snad každá ves-
nice byla v průběhu mnoha válečných let 
nějak postižena. Někteří vojáci se chovali 
neurvale. Rekvírovali koně, mouku, seno 
a obilí, taky potraviny. Zbídačeným lidem 
zbyly často jen oči pro pláč. Ti majetněj-
ší uschovávali své cennosti do sklepů, za 
trámy, zakopávali do země.
Hospodář z Olší byl pracovitým a snaži-
vým člověkem. A dokázal šetřit, což, při-
znejme si, umí málokdo. Za mnoho roků 
naplnil uspořenými zlaťáky plný džbánek. 
Když znovu v okolí Velkého Meziříčí táhl 
vojenský pluk, rozhodl se svůj majetek 
zakopat. Zašel do nejzadnějšího koutu 
zahrady, pod jabloní vyhloubil jámu a do 
ní vložil džbánek s mincemi zabalený do 
kozí kůže. Věrný pes ho jako vždy dopro-
vázel. Hospodář, snad z ujištění, že pes by 
poklad mohl ochránit, k němu promlouval: 
„Čerte, dobře hlídej i tohle místo a nikdy 
nikoho k penězům nepouštěj!“
Přešla léta válčení a strádání, bídy a zby-
tečného krveprolévání. Hospodář se jed-
noho dne vydal pod jabloň s rýčem, že 
svoje zlaťáky konečně vykope a uloží opět 
do truhličky v komoře. Pes ho, samozřej-
mě, následoval. Když chtěl sedlák své bo-
hatství vykopat, psisko si sedlo pod jabloň 
a zběsile vrčelo. Nechtělo páníčka k místu 
pustit. Marně hospodář nařizoval, křičel: 
„Odejdi! Vrať se na dvůr! Zmiz!“ Kdepak, 
pes seděl jako zařezaný a vrčel ještě víc. 
Cenil zuby a naznačoval, že svého pána 
kousne, jestli se k němu přiblíží. Nazlo-
bený sedlák odešel znovu do stodůlky 
přivolat na pomoc čerta. Měl v úmyslu 
postěžovat si, že pes svého pána nepo-
slouchá, a že smlouva pozbývá platnosti. 
Pekelník se naráz objevil a vyslechl, co se 
zde přihodilo: „Špatně si vše vysvětluješ, 
hospodáři. Vždyť jsi psovi nařídil, jak jsi 
úspory zakopával, aby nikdy nikoho k mís-
tu nepouštěl. Nikdy a nikoho! Zapomněl jsi 
tehdy dodat, že kromě tebe. Smlouva je 
platná a za pět let si pro tebe přijdu.“ Čert 
zmizel. Pošetilý hospodář si teprve potom 
uvědomil, že pekelný pes opravdu poslou-
chá na slovo.
Uplynula léta, hospodář byl už dávno po 
smrti a hlídací pes Čert pošel. Nový majitel 
usedlosti vykopával po čase pařez po sta-
ré skácené a již neplodící jabloni. Nestačil 
se divit, když v zemi nalezl džbán vrchova-
tě naplněný dukáty.

V Olší u Velkého Meziříčí měli kdysi dávno v každém stavení psa. Někde jen malič-
kého puňťu pro radost dětí i dospělých, jinde velkého hafana na hlídání. V některé 
usedlosti pes štěkal od rána do večera na celou ves, v jiném dvoře pobíhal u plotu, 
nevydal ani hlásku, ale běda, když jste vlezli přes plot. Ihned se vám zakousl do nohy 
nebo i někam jinam. Řekněme to slušně – třeba do hýždě.

Pověst o smlouvě hospodáře z Olší s čertem

Jan Prchal

Z knihy Pověsti z Vysočiny, I. díl (vy-
dalo nakladatelství Novela bohemica 
Praha v roce 2016). II. díl vyšel loni na 
podzim. V každé publikaci je 100 po-
věstí z oblasti střední části Vysočiny. 
Knihy lze objednat přes internet nebo 
zakoupit v kamenných knihkupectvích. 
V tomto roce vychází již III. díl.
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VEZEKO s.r.o.
český výrobce přívěsů a nástaveb nákladních automobilů

přijme do pracovního poměru:

SVÁŘEČE
PRACOVNÍKY MONTÁŽE
OBSLUHU CNC – nůžky

OBSLUHU CNC – ohraňovací lis
OBSLUHU CNC – děrovací lis

OBSLUHU STROJNÍ PILKY
ELEKTRIKÁŘE

Nástup možný ihned, více na tel.: 777 736 753
nebo na  www.vezeko.cz/cs/kariera

Požadujeme:
- zodpovědnost a spolehlivost - čtení technických výkresů
- práce ve 2 směnném provozu

Nabízíme:
- zázemí stabilní společnosti - zaměstnanecké benefi ty
- odpovídající fi nanční ohodnocení

KONTAKT NA INZERCI

Inzertní manažerka:

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

Vážení klienti,
UZÁVĚRKA INZERCE 

   DO KVĚTNOVÉHO VYDÁNÍ 
VELKOMEZIŘÍČSKA 
 JE JIŽ 16. 4. 2018.

Máte-li zájem o umístění inzerce,
prosím volejte 

nebo pište na uvedený kontakt.
S
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	 KUCHAŘE,	
	 KUCHAŘKU
-	 příprava	pokrmů

-	 spolupráce	na	přípravě	rautů,		
	 slavnostních	hostin

-	 vyučení	v	oboru	podmínkou,	
	 praxe	na	pozici	1	rok

	 POMOCNOU		
	 KUCHAŘKU
-	 pomocné	práce	v	kuchyni

-	 spolupráce	pří	přípravě	pokrmů

-	 vyučen	v	oboru	výhodou,		
	 dobrý	zdravotní	stav	

NA	HOTEL	SKALSKÝ	DVŮR	
PŘIJMEME:

PKS	holding	a.s.

Brněnská	126/38		|		591	01	Žďár	nad	Sázavou	
tel.:	566	697	161

www.pks.cz

Aktuálně		
přijímáme		
i	další	kolegy

	 KTERÉ	VLASTNOSTI		
	 U	NÁS	UPLATNÍTE?	
	
-	 mít	rád	práci	v	kuchyni,	
-	 ochota	učit	se	novým	věcem
-	 pozitivní	přístup	k	práci

	 PROČ	SE	VÁM		
	 U	NÁS	BUDE	LÍBIT?	
	
-	 zajímavé	firemní	benefity

NÁBOROVÝ	PŘÍSPĚVEK		
VE	VÝŠI:	

15	000,-	Kč
Mgr.	Martina	Zedníčková

tel.:	725	576	057,	e-mail:	zednickova@pks.cz
ZAUJALA	VÁS	TATO	POZICE?		
VÍCE	INFORMACÍ	K	POZICI

S
C
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80
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9/

01
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Dne 4. 3. 2018 nás navždy opustil 
pan Jaroslav Podsedek.
Za tichou vzpomínku děkují manželka 
a děti s rodinami.

Vzpomínáme

Odešli z našich řad

Dne 16. dubna 2018 vzpomeneme 
5. smutné výročí od úmrtí manžela, 
tatínka, dědečka, zetě, strýce, švagra 
a bratra,
pana Josefa Vokurky.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte 
s námi. Stále vzpomíná zarmoucená 
rodina.

Blahopřání

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast a 
projevené kondolence při posledním rozloučení dne 17. 3. 2018
s panem Františkem Pokorným z Velkého Meziříčí. 
Zarmoucená rodina

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast a 
projevené kondolence při posledním rozloučení dne 24. 3. 2018
s paní Věrou Polovou z Velkého Meziříčí. 
Bratr s rodinou

František Pokorný, Čechova, Velké Meziříčí, 74 let, 12. 3. 2018 
Věra Polová, Velké Meziříčí, 87 let, 14. 3. 2018
Zdislava Koudelková, Lipnice, Velké Meziříčí, 68 let, 23. 3. 2018

MĚSTSKÝ PSÍ ÚTULEK DARUJE 
fenku NO 2,5letou, hodná, trošku bojácná; fenku - 1,5 roku; 
4 krásná štěňátka, křížence – k odběru 1. týden v květnu, 
2 pejsci, 2 fenky. 
Volat po 14. hodině na tel. 723 778 248.
Aktuality a zajímavosti z městského útulku na facebooku:  
Psí útulek Velké Meziříčí

na dobu neurčitou
s místem výkonu práce Městský úřad Velké Meziříčí a zařazením 
do 9. platové třídy dle platných právních předpisů.
Předpokládaná doba nástupu: květen 2018
Přihlášky v písemné podobě zašlete nejpozději do 23. 4. 2018 do 
12:00 na adresu: Město Velké Meziříčí, k rukám tajemníka Měst-
ského úřadu Velké Meziříčí Ing. Marka Švaříčka, Radnická 29/1, 
594 13 Velké Meziříčí. Obálku označte slovy: „Výběrové řízení – 
pozice referent sociálních věcí“
Kontaktní telefon: 566 781 003

PRACOVNÍKA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 
A ZDRAVOTNICTVÍ - referenta sociálních věcí

Tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí 
vyhlašuje výběrové řízení na pozici

Velké Meziříčí

více na www.velkemezirici.cz > úřední deska

Velké Meziříčí
Město Velké Meziříčí přijme

BRIGÁDNICI/BRIGÁDNÍKA K ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU 
TURISTICKÉHO INFORMAČNÍHO CENTRA,  

a to především o víkendech v období od 06 do 08 2018.

Podrobnější informace podá Ing. Pavel Stupka, vedoucí odboru 
školství a kultury městského úřadu, tel: 566 781 030. Přihlášky 
e-mailem na adresu: stupka@velkemezirici.cz do 20. 4. 2018.

více na www.velkemezirici.cz > úřední deska

Požadavky na uchazeče: orientace ve Velkém Meziříčí a okolí, 
znalost českého a anglického jazyka, znalost práce s PC (Word, 

Internet, Outlook), příjemné vystupování, komunikativnost, 
samostatnost, odpovědnost.

Hledám mámu. Jme-
nuji se Maruška, je 
mi 29 let, jsem na 
vozíku, bydlím v 
Břežanech u Znoj-
ma. 
Přes týden jsem v 
týdenním stacionáři 
v Centru Kociánka 
na Březejci. Mám 
jenom tátu, má mě 
rád, ale chybí mi 
máma, ta moje mi umřela.
Ráda bych objevila paní nebo slečnu, která by mě měla ráda, ob-
čas za mnou přišla na Březejc, popovídala si se mnou, pohladila 
mě a objala mě. 
Těším se, že se objevíte. 
Maruška
Kontakt: 721 844 335, Monika Doskočilová, sociální pracovnice

Chybí mi máma

V březnu oslavil významné životní 
jubileum 80 let dlouholetý profesor 
a v letech 1979-94 ředitel gymnázia
pan Zdeněk Porazil.
Blahopřejí bývalí studenti  
a kolegové z pedagogického sboru



DUBEN 2018

19www.velkomeziricsko.cz #INZERCE

Soukromá 
inzerce
PRODÁM
• Králíky na chov, maso. Vš, Vs, 
Br. Tel.: 604 909 857.
• Pneumatiky na Škodu 105-
120, 6 ks, Radiál 165 SR13 na 
discích a 2 ks na auto Corso 
165/70R13. Tel.: 603 738 082.
• Konzumní brambory Terka, 
6 Kč/kg, baleno po 25 kg. Tel.: 
733 193 270. 
• Šicí stroj – starý, na dekoraci, 
levně. Tel.: 724 851 044.

KOUPÍM
• Šicí stroj Lada – Minerva 
ENTL, bez stolku – bez motor-
ku, pouze hlavu, zachovalý (po 
babičce, mámě...). Spěchá. Tel.: 
605 178 302.
• Hoblovku s protahem KDR 
nebo ROJEK. Tel.: 603 165 320.
• 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.
• Staré hračky: plechové, 
dřevěné, retro autíčka Ško-
da 1203, 105,120 atd. šlapací 
autíčka Moskvič a jiné značky. 
Staré plechové trojúhelníkové 
krabice na olej Mobiloil, Shell 
atd. Staré pivní lahve s odlitým 
nápisem pivovaru např.: Gross 
Meseritscher, L. Heide a jiné pi-
vovary. Stará jízdní kola do roku 
cca 1945, veterány, motocykly 
a veškeré součástky k nim..., 
dále zajistím vyklizení vašich 
půd, sklepů atd. Děkuji za na-
bídky, 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, kraťase 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; skláda-
cí příbory; chlebníky, ruksaky, 
tašky, brašny, batohy z telecí 
kůži, pytle; oranžové bakelito-
vé dózy; ochranné brýle; kukly 
a ušanky; chrániče kolen; ply-
nové masky; polní lahve; helmy; 
celty; oboustranné maskované 
vaťáky; prošívané vaťáky, hliní-
kové nádoby na vodu, várnice, 
kanystry, polní lopatky; lékár-
ničky, ešusy; hodinky; kompasy; 
rádio-technika; letecké bundy, 
kalhoty a kombinézy s kožichem, 
výstroj se zipy značky Zipp, Ra-
pid, Elite, Ri-Ri;  výstroj s cvoky 
značky Prym, Stock; rukavice, 
pásky přezky, řemínky, postroje; 
muniční bedýnky plechové dře-
věné; nášivky; vyznamenání a 
medaile; zbytky z techniky jako 
pásy, kola, součástky, tachome-
try a přístroje, optiky, puškohle-
dy, dalekohledy, nářadí, zbraně 
a části zbraní, dýky, šavle a bo-
dáky, svítilny, baterky, karbidky; 
náboje a nábojnice; knoflíky; nitě 
a kusy látek;  dokumenty, po-
hlednice a pracovní knížky adre-
sované na Bekovku , fotografie 
z období protektorátu Velkého 
Meziříčí a okolí, noviny z období 
protektorátu; rád si i poslechnu 
zajímavé příhody a historická 
fakta z okupace a osvobození, 
nabídnete cokoliv i silně poško-
zené! Volejte, nebo stačí prozvo-
nit a zavolám zpět, na tel. 732 
400 672.

NEMOVITOSTI
• Prodám stavební pozemek ve 
Vídni u Velkého Meziříčí. Tel.: 
603 570 388.
• 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 za-
hradu 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 po-
zemek 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.

RŮZNÉ
• Nabízíme pokácení vzrostlých 
stromů i v blízkosti obydlí či plo-
tů. Tel.: 737 914 885.

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

DARUJI
• Darujeme pouze do dobrých 
rukou rotvajlera, kříženého 
s vlčákem. Je cvičený, hodný, 
hravý a mazlivý.  Stáří 6 let. Byl 
u špatného pána a my si ho bo-
hužel nechat nemůžeme, pro-
tože náš pes se s ním nesnese. 
Více informací na tel. 731 457 
371. 
SEZNÁMENÍ
• Důchodce 63 let hledá k se-
známení ženu od 50 do 60 let, z 
okolí Velkomeziříčska. Tel.: 603 
705 991.
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Přijďte k nám na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ochutnejte  přivoňte  nakupte

pátek 4. 5. 2018  9.00–17.00 hodin
Košíkov 72, 595 01 Velká Bíteš

baristická show  ochutnávka produktů  prohlídka firmy  možnost nákupu  dárek

www.agfoods.eu
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Dělníka nebo dělnici do dřevovýroby.
– životopisy zasílejte na info@actibois.cz, 

dotazy tel.: 604 737 506

      Slevu 200 Kč nelze sčítat ani kombinovat s jinými akcemi a slevami Vaší Optiky.
Slevu 200 Kč lze využít pouze při nákupu kompletních brýlí nad 3000 Kč. Tato akce platí do 30. 4. 2018.

pro nové zákazníky

pro získání slevy nahlašte KÓD: Z418

*

Novosady 2254/58, Velké Meziříčí, tel.: 775 898 592, www.vaseoptika.cz

NAJDETE NÁS ZDE

MĚŘENÍ ZRAKU
ZKUŠENÝM OPTOMETRISTOU
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Vítěze jednotlivých kategorií vybí-
rala sportovní komise. Jednotlivce 
a kategorie do 12 a 15 let vyhlá-
sila bez pořadí, u starších do 19 a 

nad 19 let ocenila první tři. Nejlepšími tre-

néry jsou David Stoklasa, házená, Milan 
Souček, fotbal a Ondřej Rosa, atletika.
Zvláštní ocenění v kategorii neaktivních 
sportovců převzali Vlastimil Vaverka (há-
zená), Pavel Klapal (házená), Alois Nováček 

(fotbal), Jan Fňukal (fotbal), Zdeněk Zmrhal 
(volejbal). Za kategorii aktivních sportovců 
byli vyhlášeni Jan Broža (BMX), Jakub Hejl 
(freestyle mountain bike), Lukáš Bronček 
(sport handicapovaných), Nikola Pólová 

Nejlepšími sportovci města Velké Meziříčí za rok 2017 
jsou v jednotlivcích volejbalista Roman Jaša a fotbalista 

Petr Dolejš. Mezi družstvy zvítězili volejbaloví junioři 
a fotbalový tým mužů A. Ocenění převzali při slavnostním 

vyhlášení v pátek večer v Jupiter clubu.

Sportovci města jsou 
fotbalisté a volejbalisté

TexT a foTo

MarTina STrnaDová
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(MMA) a Petr Peňáz (atletika).
Na již devatenáctém vyhlášení ročníku 
ankety Sportovec města 2017 pozdravil 
přítomné starosta Josef Komínek. Připo-
mněl, že město sportovce dlouhodobě 
podporuje. „Podívejme se, co nám vy-
rostlo na Tržišti,“ zmínil stavbu otevře-
nou před dvěma lety. „V těchto dnech 
začala výstavba tribuny, šaten a zázemí 
za třetí základní školou, kterou bude pro-
vázet samozřejmě výměna umělé trávy 
a tartanu v hodnotě třiceti šesti milio-
nů, kde dotace z ministerstva školství je 
19 milionů,“ dodal starosta a připomněl 
4,7 mil. Kč, které město dává na činnost 
sportovní mládeže a dalších 700 tisíc ko-
run dospělým. Josef Komínek poděkoval 
také trenérům i rodinám sportovců, mi-
mořádně úspěšným účastníkům zimní 
olympiády dětí a mládeže a závěrem i 
Zuzaně Villertové, která se o hladký prů-
běh ankety od samého začátku stará a 
dlouhodobě pro sport ve městě pracuje.
Moderátorem slavnostního večera byl Jiří 
Doležal.

FOTOGALERIE A VIDEO NA
www.velkomeziricsko.cz

Naším krajem, tak je nazvaná výstava obrazů Lidmily Dohnalové, která byla slavnostně 
zahájena v neděli 25. března 2018. Kresby autorky provedou zájemce malebným kra-
jem Tasova a Velkého Meziříčí.
Vernisáž výstavy zahájila přednesem vlastní básně Hledání identity ze sbírky Mollové 
tóniny Eva Vodičková. O hudební vystoupení se postarali sourozenci Bradáčovi.
„Přesně rozpoznáme obrazy Lidmily Dohnalové – přírodní zákoutí, lesní zátiší, otevřené 
nebe, zurčící vodu, stromy jako pevné opory lidského žití, ptáci oněmělí úžasem, květi-
ny, stavby lidských rukou doprovázené pokorou, cesty a místa, kde usínají motýlové,“ 
uvedla vystavené ilustrace, kolorované kresby či linoryty Eva Kočí Valová a poskládala 
názvy vystavených děl do příběhu. Vypráví o křižovatce života, hledání klidu ve smírčím 
kříži, rašeliništi života, zvonech z Mostišť, zřícenině kaple sv. Víta, jarním lese i letních 
mácích, zpěvu stehlíků a otevřené náruči krajiny s řekami Balinkou a Oslavou.
„I obrázky do naší kroniky Vlastivědné a genealogické společnosti nám laskavě maluje 
paní Lidmila Dohnalová,“ připomněla ještě Helena Švecová další práci autorky, s níž 
připravuje na podzim besedu.
Výstava je otevřena od pondělí 26. března do středy 25. dubna 2018 od 8 do 16 hodin a 
v pátek do 14 hodin ve výstavní síni Jupiter clubu.

Lidmila Dohnalová svými 
kresbami provází naším krajem

Martina Strnadová

FOTOGALERIE A VIDEO NA
www.velkomeziricsko.cz
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Město pořádá jarní řemeslný trh. Prodejní 
stánky letos poprvé zaplní velkomeziříč-
ské náměstí ve středu 16. května 2018. To 
proto bude po celý den uzavřeno. -red-

JARNÍ TRH 
BUDE V KVĚTNU

Setkání 
bývalých pracovníků SVIT 

se koná ve středu 25. dubna 2018 
v 9.30 hodin 

v hostinci U Kozů.

Horácký hokejový klub Velké Meziříčí, 
spolek tímto oznamuje, že 

VALNÁ HROMADA 2018 
se bude konat ve čtvrtek 12. 4. 2018 v 
18.00 hodin v sídle společnosti – Vrcho-
vecká 1091/37 - Zimní stadion Velké 
Meziříčí.
Program valné hromady:  
1.  Úvod
2. Zpráva o činnosti a sportovní výsledky  
 za sezónu 2017/2018
3. Výsledky hospodaření za rok 2017,   
 schválení účetní závěrky 2017
4. Diskuze
5. Závěr

Srdečně zve výkonný výbor

Je možné se přihlásit na předplatné Ho-
ráckého divadla na sezonu 2018/2019. 
Je nazvaná Československá, a zahrnuje 
šest představení. Hracím dnem je středa, 
autobus bude odjíždět v 17.45 hodin od 
zámeckých schodů nebo zastaví kdekoli 
po trase.
Ako tisícročná včela – rodinná historická 
sága
Svatý Václav - dramatická féerie o sym-
bolu české státnosti
Škola základ života - nestárnoucí retro 
komedie, s chutí se vrátíme do školních 
lavic, hlavně neztrácet nadhled a humor
Šakalí léta - český rokenrolový muzikál o 
době, kdy jste ještě nevzdali sen o lepším 
světě a bojujete za něj. Třeba kytarou.
Žebrácká opera – gangsterská groteska 
Václava Havla
Zahrádky – česká premiéra komedie na-
psané speciálně pro HDJ jihlavským au-
torem
Bližší informace na www.hdj.cz nebo 
M. Drápelová, tel.: 737 565 009.

PŘEDPLATNÉ 
DO HORÁCKÉHO DIVADLA

-md-

Co můžete přinést? 
Letní a zimní oblečení /dámské, pánské, dětské/, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, záclo-
ny a látky.
Prosíme, aby oblečení bylo zabalené do igelitových pytlů.
 Co nenosit?
Vatové i péřové přikrývky, deky, kožichy, ledničky, televize, počítače, nábytek, jízdní 
kola, šicí a pletací stroje, hračky, knihy, nádobí či znečištěný a vlhký textil.
Co se děje s vybranými věcmi?
Sbírku převeze Textilní banka Baltazar, Diecézní charita Brno do svého střediska. Vy-
braný materiál třídí klienti z okraje společnosti, kteří tímto získávají práci. Sbírkový ma-
teriál je vytříděn, balen a expedován podle konkrétních požadavků sociálních odborů 
měst, obcí a organizací, které o pomoc požádají. Část použitelného ošacení, pro které 
už v České republice není využití, se posílá na recyklace.
Kdy věci do sbírky donést?
Sbírka bude probíhat ve spolupráci s Městem Velké Meziříčí v prostorách sběrného 
dvora v areálu Technických služeb VM, Karlov 97, Velké Meziříčí, v úterý 24. 4. 2018 a ve 
středu 25. 4. 2018 vždy od 8,00 do 17,00 hodin.

Děkujeme, za tým Textilní banky Baltazar Filip Habrman

Sbírka šatstva pro Textilní banku

MAS MOST Vysočiny oznamuje zahájení příjmu žádostí o podporu v Operačním progra-
mu Zaměstnanost (OPZ), a to v rámci Podpora zaměstnanosti a Prorodinná opatření.

Podpora zaměstnanosti 
- podporované aktivity: Vytváření nových pracovních míst, Podpora umístění na uvol-
něná pracovní místa, Zahájení podnikatelské činnosti, Flexibilní formy zaměstnání, 
Zprostředkování dočasného přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli, Podpora 
zaměstnanců.

Prorodinná opatření
- podporované aktivity: Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní 
vyučování, Doprovody na kroužky a zájmové aktivity, Příměstské tábory, Společná do-
prava dětí do/ze školy.
Žadateli mohou být: Obce; Dobrovolné svazky obcí; Organizace zřizované obcemi; Ne-
státní neziskové organizace; Obchodní korporace; OSVČ; Školy a školská zařízení.

Sociální podnikání
- podporované aktivity: 
1. Integrační sociální podnik: vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit 
v oblasti sociálního podnikání 
2. Environmentální sociální podnik: vytvoření a zachování pracovních míst, vzdělávání 
zaměstnanců, marketingu sociálního podniku, provozování sociálního podnikání, pod-
pora environmentálních auditů a strategií, zajištění péče o děti a další závislé osoby 
znevýhodněných pracovníků, zajištění dopravy znevýhodněných pracovníků apod. 

Žadateli mohou být: OSVČ, Obchodní korporace, Nestátní neziskové organizace (spol-
ky, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, nadační fondy).

Sociální služby

Bližší informace naleznete na: http://www.masmost.cz/2015-03-07-16-53-44/
strategie-2014-2020/vyzvy/opz

Termín seminářů pro žadatele ve výzvě Podpora zaměstnanosti, Prorodinná opatření a Soci-
ální podnik bude zveřejněn na www.masmost.cz  dále na www.mikroregionvmb.cz.

MAS MOST Vysočiny upozorňuje 
na vyhlášení výzev v OZP
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NázvoSloví
OSOBNOSTI
Díl 17: 
JUDr. František hrabě Harrach 
(1888-1986) - rodný dům
TexT Marie ripperová

foTo Jiří Michlíček

49.3578308N, 
16.0123606E

TexT eva kočí valováDíl 20

#SERIÁLY

František Harrach byl příkladem aristokrata s  rozhledem až renesančním. Vystudoval 
práva, cestoval, psal cestopisy, básně i divadelní hry. Po převzetí rodinného majetku se 
z něj stal uznávaný odborník na lesy i rybářství. V Meziříčí založil Rybářsko-hydrobio-
logickou stanici, na jejíchž výzkumech se podíleli přední vysokoškolští odborníci. Zapojil 
se do práce červeného kříže i dalších humanistických organizací. 
Známý se však stal díky dvěma událostem zcela jiného rázu. V roce 1909 při konání cí-
sařských manévrů hostil na svém zámku v Meziříčí rakouského císaře Františka Josefa 
I. i jeho hosta německého císaře Viléma II. A událost číslo dvě? Jako pobočník násled-
níka trůnu arcivévody Františka Ferdinanda d‘ Este se zúčastnil i manévrů v Sarajevu 
v roce 1914. Když byl při vyjížďce v Harrachově autu následník při atentátu smrtelně 
zraněn, otřel mu krev svým kapesníkem, který potom uchoval na památku. Na zámku 
je k vidění dodnes.

Majitel velkomeziříčského zámku 
se angažoval v řadě oborů.

OSLAVICE
NA ČTVRTKÁCH
Původní drobné parcely luk (čtvrtečky).
NA LÓČKÁCH
Úrodná pole u přilehlých louček.
NA ŠIROKÉCH
Les s terénem tvaru široké mísy. 
NA ŽLEBĚ
Pastviny v údolí potoka.
NA ŽLEBĚ
Velmi staré označení, domy postavené ve 
žlebě, kterým protéká potok.
NA ŽLÍBKE
Leží za žlíbky a zahumenicemi. 
NOVÁČKŮV LES
Majitelem lesa býval Nováček.
ROHLÍK
Pole s tvarem rohlíku. 
U VRBOVY STODŮLKE
V sousedství pole stávala došková sto-
dola, jejímž majitelem byl Vrba. 
POLEDNÍČEK
Poluden – jižní vítr, zn. tedy místo, kde 
vál jižní vítr. Větrem poledníčkem bývalo 
odnášeno seno. 
O LIPKE
Pozemky okolo staré lípy (dnes skupina 
3 lip).
O HROŠKE
Pole v místech, kde stávala stará, osa-
mocená planá hruška
SCHNILÁ
Půda zde byla mokrá a bahnitá. 
ZA HÁTKE
Pole ležící za pozemky nazvanými Hádky. 
VIDLÁČEK
Pozemky rozdělené cestou do tvaru vidlí. 
ZADNÍ DÍLE
Ty části půdy, které jsou značně vzdáleny 
od obce. 
VLČÍ DAME
Místo, kde se dříve zdržovali vlci.
POD PAŽOURKEM
Pastviny pod lesem Pažourkem, patřící k 
sousední obci Osové. 
PŘEDNÍ NIVA
Kus rovné země zcela nově vzdělané, le-
žící v blízkosti obce. 
PEKÁT
Louky a pastviny se jménem zřejmě od slo-
va péci (místo, kde pasáci opékali brambory).
SKALNATÁ
Na louce jsou ojedinělé balvany. 
VOCHOZA
Úsek lesního majetku stanovený obeji-
tím, obcházením.
HORNÍ LÓKE
Louky umístěné na vyšším místě svahu 
(nad Dolními loukami).
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Oznamujeme rodičům, že zápis dětí do 1. tříd 
pro školní rok 2018/2019 se bude konat v zá-
kladních školách ve městě v pátek 20. dubna 
2018 v době od 14.00 do 18.00.

Rodiče jsou povinni přihlásit své dítě k povin-
né školní docházce. K zápisu se dostaví děti 
narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012, popří-
padě ty děti, které měly odloženou povinnou 
školní docházku k 1. 9. 2017. Vezměte s sebou 
rodný list dítěte a průkaz totožnosti. Pokud 
uvažujete o odkladu školní docházky pro své 
dítě, předejte při zápisu doporučení školského 
poradenského zařízení a doporučení pediatra 
nebo odborného lékaře. 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLOVSKÁ:
Rodiče si mohou dotazníky k zápisu vyzved-
nout v budově ZŠ Komenského, a to ve školní 
družině v přízemí od úterý 17. 4. do čtvrtka 
19. 4. od 14.00 do 16.00. Dotazník bude také 
připraven ke stažení na webových stránkách 
školy www.zssokolovska.cz v sekci Formuláře 
a dokumenty. Spádový obvod školy je tvořen 
ulicemi: Boční, Čechova, Fortna, Hřbitovní, 
K Haltýři, K. Pánka, Komenského, Kostelní, 
Mlýnská, Moráňská, Nad Gymnáziem, Ná-
městí, Novosady, Poříčí, Poštovní, Radnická, 
Rozkoš, Sokolovská, U Bašty, U vody a V Pod-
loubí.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSLAVICKÁ:
Dotazník se bude vyplňovat při zápisu. Lze ho 
také stáhnout na webových stránkách školy 
www.zs-oslavickavm.cz. Spádový obvod ško-
ly je tvořen ulicemi: Bezručova, Čermákova, 
Demlova, Družstevní, Dubová, Em. Zachardo-
vé, Habrová, Jedlová, Jižní, K Novému nádraží, 
Kolmá, Krškova, Malá stránka, Markova, Mí-
rová, Nad Kunšovcem, Nad Sv. Josefem, Nad 
Plovárnou, Nad Tratí, Nádražní, Na Vyhlídce, 
Na Výsluní, Oslavická, Ostrůvek, Pionýrská, 
Pod Strání, Školní, Třebíčská, V Jirchářích, Ve 
Vilách, Zahradní, Zelený kout a Zd. Vorlové.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ:
Dotazník se bude vyplňovat při zápisu. Lze ho 
také stáhnout na webových stránkách školy 
www.3zsvm.cz v odkazu Naše škola – Zápisy 
do 1. třídy. Spádový obvod školy je tvořen uli-
cemi: Arch. Neumana, Bezděkov, Františkov, 
Fr. Stránecké, Gen. Jaroše, Hliniště, Horno-
městská, Jana Zahradníčka, Jestřábec, Jihlav-
ská, Karlov, K Buči, Ke Třem křížům, K Novému 
světu, K Rakůvkám, Krátká, Křenice-samota, 
Křižní, Lesní, Lipnice, Loupežník-samota, Luč-
ní, Nábřeží, Nad Lalůvkou, Nad Pilou, Nad Sýp-
kami, Na Pískách, Na Spravedlosti, Nesměř – 
samota, Nová, Nová říše, Obůrka, Podhradí, 
Pod Hradbami, Pod Kaštany, Pod Lesem, Pod 
Sýpkami, Polní, Průmyslová, Příční, Příkopy, 
Skřivanova, Slepá, Sluneční, Smrková, Spor-
tovní, Strmá, Střední, Tichá, U Cihelny, U Elek-
trárny, U Světlé, U Statku, U Tržiště, U Zlatého 
křížku, Uhřínovská, V Potokách, Vrchovecká, 
Za Horou, Zámecká, Zámecké schody a Zá-
viškova.
Zápis dětí do 1. tříd v základních školách Mos-
tiště a Lhotky se bude konat ve stejném ter-
mínu, tzn. v pátek  20. dubna 2018 v době od 
13.00 do 16.00.

ZÁPIS DĚTÍ 
DO 1. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Ing. Pavel Stupka, 
vedoucí odboru školství a kultury

V souladu s ustanovením § 34 odst.1 a 2 školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a dále 
dle novely školského zákona č. 178/2016 Sb. § 34 odst.1 vyhlašuje ředitelka MŠ Mgr. Suchánková 
Božena zápis dětí předškolního věku do Mateřské školy Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, 
Čechova 1523/10, 594 01 Velké Meziříčí.
Zápis se koná ve dnech 2. 5. a 3. 5. 2018 vždy od 12.00 do 17.00 hodin na všech odloučených 
pracovištích MŠ. Předškolní vzdělávání se organizuje zpravidla pro děti od 3 do 6 let, nejdříve 
však pro děti od 2 let.
Ve dnech 25. až 26. 4. 2018 proběhnou ve všech odloučených pracovištích MŠ návštěvní dny rodi-
čů a to od 9.00 do 15.00 hodin. Zde si mohou rodiče vyzvednout tiskopisy pro přijetí dítěte. Rodiče 
si vyberou mateřskou školu, na kterou se chtějí dát zapsat. Žádost o přijetí se podává pouze jed-
nou na vybrané odloučené pracoviště. O přijetí dítěte rozhoduje ředitelka školy.
Dle novely školského zákona č. 178/2016 Sb. je zavedeno povinné předškolní vzdělávání. Před-
školní vzdělávání se organizuje zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.
Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace má pět odloučených pracovišť:
Dle obecně závazné vyhlášky města Velké Meziříčí č. 2/2017 jsou stanoveny pro zápis dětí škol-
ské obvody.
Kontakty jednotlivých odloučených pracovišť MŠ:
MŠ Sokolovská 1568/29, 594 01 Velké Meziříčí, tel. 566522832
e-mail mssokolovska@cbox.cz, ved. uč. Mgr. Bourková Věra
MŠ Sportovní 1794, 594 01 Velké Meziříčí, tel. 566522833
e-mail skolkasportovni@cbox.cz, ved. uč. Čechová Zdeňka
MŠ Čechova 1523/10, 594 01 Velké Meziříčí, tel. 566522834
e-mail mscechova@cbox.cz, ved. učitelka Krčová Naděžda
MŠ Nad Plovárnou 1569, 594 01 Velké Meziříčí, tel. 566523362
 e-mail: ms.velox@seznam.cz, ved. uč. Kopečná Věra
MŠ Mírová 1810/38, Oslavická 1800/20, 594 01 Velké Meziříčí, tel. 566523483,
 e-mail: m.skola@cbox.cz, ved. uč. Kadlíková Blanka
Mgr. Božena Suchánková, ředitelka školy, Obecník – kancelář 566 781 035, e-mail: matskola@cbox.cz
Rodiče postupují při zápisu svých dětí do MŠ následovně:
Zápis dětí provádí osobně u vedoucí učitelky odloučeného pracoviště MŠ, rodiče zastupují dítě.
Vzhledem k tomu, že přijímání dětí do MŠ probíhá ve správním řízení, obdrží v MŠ formuláře nutné 
k zápisu, vyplní je v mateřské škole – odloučeném pracovišti, které si zvolili. Zde jim bude během 
zápisu k dispozici vedoucí učitelka. Tiskopisy jsou také ke stažení na webových stránkách školy 
www.skolkavm.cz. Rodiče musí odevzdat potvrzení o řádném očkování dítěte v evidenčním listu 
dítěte, který je součástí školní matriky. Evidenční list dítěte jim bude vydán u zápisu v MŠ. Dítě bez 
řádného očkování dle očkovacího kalendáře nemůže být přijato.
Rodiče budou poučeni o právech odvolání, nahlížení do spisu, budou seznámeni s kritérii přijímání 
dětí pro školní rok 2018/2019. Kriteria k přijetí dítěte stanoví ředitelka školy do 31.3.2018.
Rodiče mají právo na informace ohledně obsahu předškolního vzdělávání, činnosti a provozu MŠ, 
kapacity, stravování dětí, školného, kritérií pro přijímání dětí.
Informace podává vedoucí učitelka, ředitelka, vedoucí školní jídelny odloučeného pracoviště MŠ. 

ZÁPIS DĚTÍ 
DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

Zápis dětí do 1. třídy Základní školy a Střední školy Březejc pro školní rok 2018/2019 proběhne v 
pátek 20. dubna 2018 od 13 do 16 hodin v prostorách školy.
V případě, že se nemůžete v určený den dostavit, kontaktujte ředitelství školy pro stanovení ná-
hradního termínu (mob.: 774 449 319). 
V oboru vzdělání základní škola speciální nabízíme školní vzdělávací program pro vzdělávání 
žáků se středně těžkým mentálním postižením a školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků 
s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami.
K zápisu si připravte občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte, doporučení škol-
ského poradenského zařízení (speciálně pedagogické centrum – dále SPC). Pro povolení odkladu 
školní docházky je nutné doložit doporučení školského poradenského zařízení a doporučení od-
borného lékaře nebo klinického psychologa.
Ve školním roce 2018/2019 dále nabízíme střední vzdělávání v těchto oborech vzdělání:
Praktická škola jednoletá
Praktická škola dvouletá
Učební obor Textilní a oděvní výroba
Kontakty škola: tel.: 566 521 516, mob.: 774 449 319, e-mail: skola.brezejc@seznam.cz
Kontakty SPC: U Tržiště 2191/3, 594 01 Velké Meziříčí, mob.: 773 145 732 (speciální pedagog), 
778 761 650 (psycholog), e-mail: spcvmeznam.cz
www.skoly-brezejc.cz Ředitelství školy

ZÁPIS DĚTÍ 
DO 1. TŘÍDY ZŠ A SŠ BŘEZEJC

Mgr. Božena Suchánková, ředitelka školy         
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Příspěvek na dopravu 

Firemní autobusovou dopravu

Dotované závodní stravování

13. mzdu

A další benefity

Zavolejte a přijďte se k nám podívat!

Docházkový bonus 6 000 Kč 

HLEDÁME KOLEGY / KOLEGYNĚ NA POZICI

ITW PRONOVIA, s.r.o.
Vlkovská 595
595 01 Velká Bíteš
Česká republika

kariera@itwcz.com
+420 566 688 602

www.itwpronovia.cz
www.itw.com

ITW PRONOVIA, s.r.o.
Velká Bíteš

Jsme součástí nadnárodní americké korporace ITW, která ve Velké 
Bíteši zaměstnává již přes 1 400 lidí. Vyrábíme díly pro automobilový 
průmysl. Dodáváme do všech prestižních automobilek jako jsou 
např. BMW, VW, Audi, Porsche, Ford, Mercedes Benz, Jaguar aj.

Rozjeď to s námi v:

Navíc nabízíme:

Stavební fi rma 
KOSTELNÍK 

hledá stavební 
dělníky se základními 

znalostmi 
stavebních prací.

 Kontakt: 
 tel.: 
 777 236 107 
 e-mail: kostelnik@kostelnik.cz

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

nova zelena usporam.ai   2   18.10.2017   23:07:56

Ing. Ladislav Molnár
Zahradní centrum 

v Budišově

Otevřeno: po–pá 9–17 hod.
so 8–12 hod. 

Tel. 568/875 403, 
736/484 434, 736/ 484  435

ovocné stromky, 
růže

okrasné dřeviny, 
jehličnany
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KULTURNÍ AKCE MĚSÍCE

#SERVIS

Kulturní a společenské akce na měsíc duben 2018                                                                                              
tel. 566 782 004, 566 782 001 
www.jupiterclub.cz | program@jupiterclub.cz

Výstavní síň, potrvá do 25. 4. 2017.
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.

Sobota 7. 4., malá scéna, 15.00 hodin
Perníková chaloupka
Loutkové divadlo pro děti a rodiče. Pro vel-
ký zájem je přidáno ještě jedno představe-
ní.

Pondělí 9. 4., velký sál, 19.30 hodin
ČTYŘI DOHODY a JAROSLAV DUŠEK – Vy-
prodáno!

Úterý 10. 4., koncertní sál, 16.00 hodin
VGS pořádá přednášku
PŘÍRODA MÝM OBJEKTIVEM
Přednáší Ing. Antonín Havlát

Pátek 13. 4., velký sál JC, 20.00 hodin
SOUBOJ REBELŮ TOUR 2018  - Vyprodá-
no! TUBLATANKA & CITRON

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

Úterý 17. 4., velký sál, 19.30 hodin
Divadelní sezona jaro 2018/3. představení
VZPOMÍNKY ZŮSTANOU
Hra o lásce i o rodinných poutech, jímavý 
milostný příběh i strhující rodinné drama.
Hrají: Z. Adamovská, P. Štěpánek, J. Stry-
ková/L. Štěpánková, V. Udatný/P. Kikinčuk.
Platí permanentky, jednotlivé vstupné.

Středa 18. 4., koncertní sál, 19.00 hodin
KRUH PŘÁTEL HUDBY
KLAVÍRNÍ RECITÁL PAVLA ZEMENA
Platí abonentní předplatné. Vstupné: 
150 Kč/120 Kč (děti, studenti, senioři)

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

PROGRAM KINA NA DUBEN

Pátek 6. 4. v 18.30 hodin
READY PLAYER ONE: HRA ZAČÍNÁ
Hrají: T. Sheridan, O. Cooke, V. Diesel, S. 
Pegg, B. Mendelsohn, M. Rylance. Akční 
sci-fi thriller USA 2018, český dabing.
Vstupné: 110 Kč, 140 minut, mládeži pří-
stupný od 12 let.

Neděle 8. 4. v 16.00 hodin
JO NESBØ: DOKTOR PROKTOR A VANA 
ČASU
Rodinná dobrodružná komedie Německo, 
Norsko 2015, český dabing.
Vstupné:  90 Kč, 95 minut, mládeži pří-
stupný.

Neděle 8. 4. v 18.30 hodin
TÁTOVA VOLHA
Hrají E. Balzerová, T. Vilhelmová, E. Va-
šáryová, V. Cibulková, E. Holubová, J. Plod-
ková, H. Maciuchová, M. Myšička, B. Polív-
ka. Komediální drama, Česko 2017.
Vstupné: 130 Kč, 90 minut, mládeži pří-
stupný.

Středa 11. 4. v 19.30 hodin
ZTRATILI JSME STALINA
Komediální drama Francie, Velké Británie 
2017, české titulky.
Vstupné: 120 Kč, 106 minut, mládeži pří-
stupný od 12 let.

Sobota 14. 4.  a 21. 4. v 19.30 hodin
FAKJŮ PANE UČITELI 3
Komedie Německo 2017, český dabing.
Vstupné: 130 Kč, 120 minut, mládeži pří-
stupný od 12 let.

Neděle 15. 4. v 16.00 hodin
SHERLOCK KOUMES
Dobrodružná animovaná detektivní ko-
medie pro děti, USA, Velké Británie 2018, 
český dabing.
Vstupné: 125 Kč, děti do 15 let 100 Kč, 90 
minut, mládeži přístupný.
Neděle 15. 4. a 22.4. v 18.30 hodin
PEPA
Hrají: M. Suchánek, P. Špalková, F. Bla-
žek, A. Stropnická, M. Pechlát, J. Kohák, N. 
Grossová, A. Bendová, M. Vašut. Komedie 
Česko 2018.
Vstupné: 120 Kč, 90 minut, mládeži pří-
stupný od 12 let.

Čtvrtek 19. 4. v 19.30 hodin
RAMPAGE: NIČITELÉ
Hrají: D. Johnson, J. Dean Morgan, M. Åker-
man, J. Manganiello a další. Akční, dobro-

družný sci-fi film, USA 2018, české titulky.
Vstupné: 120 Kč, minut, mládeži přístupný 
od 12 let.

Středa 25. 4. v 19.30 hodin
VADÍ NEVADÍ
Horor USA 2017, české titulky.
Vstupné: 120 Kč, 103 minut, mládeži pří-
stupný od 12 let. 

Sobota 28. 4. v 18.30 hodin
AVENGER: INFINITY WAR
Hrají: Hrají: R. Downey Jr., Ch. Evans, J. Bro-
lin, M. Ruffalo, Ch. Hemsworth, T. Hiddles-
ton, S. Johansson, J. Renner.
Akční fantasy, sci-fi film, USA 2018, český 
dabing.
Vstupné: 130 Kč, 110 Kč děti do 15 let, 155 
minut, mládeži přístupný od 12 let.

Neděle 29. 4. v 16 hodin
V HUSÍ KŮŽI
Animovaná komedie pro děti, USA 2018, 
český dabing.
Vstupné: 120 Kč, 91 minut, mládeži pří-
stupný.

Neděle 29. 4. v 18.30 hodin
DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA
Hrají: A. Polívková, E. Geislerová, E. Holu-
bová, B. Klepl, J. Plesl, J. Dolanský a další.
Komedie Česko, 2018.
Vstupné: 130 Kč, 90 minut, mládeži pří-
stupný od 12 let.

Změna programu vyhrazena.

PŘIPRAVUJEME

Sobota 12. 5., velký sál, 19 hodin
Neděle 13. 5., velký sál, 14 a 18 hodin
Divadlo Ikaros uvede multižánrové před-
stavení ZA ZRCADLEM
Na motivy knihy Carrolla Lewise Alenka v 
zemi za zrcadlem na hudbu Christophera 
Tina, Roba Cantora a dalších.
Režie: O. Pospíšilová, hudební nastudování 
M. Ambrožová, choreografie B. Mikysková, 
vzdušná akrobacie J. Ambrožová.
Prodej vstupenek zahájen.

Pondělí 14. 5., velký sál, 19 hodin
Divadelní sezona jaro 2018/4. závěrečné 
představení LISTOPAD
Nekorektní politická fraška... Hrají M. 
Dlouhý, J. Vlach, L. Zbranková, Z. Vencl. 
Divadelní představení v provedení Divadla 
ABC Praha.
Platí permanentky, jednotlivé vstupné.
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Další akceStředa 16. 5., velký sál, 19.00 hodin
KRUH PŘÁTEL HUDBY - závěrečný kon-
cert sezony 2017/2018
RENDEZ – VOUS s Radkou Fišarovou
Radka Fišarová – zpěv, Aliaksandr Yasin-
ski – akordeon, Miroslav Linka – kytara
Platí abonentní předplatné. Vstupné v 
předprodeji: 200/150 Kč (děti, studenti, 
senioři), na místě 250/200 Kč

Pondělí 21. 5., velký sál, 19.30 hodin
DEŠTIVÉ DNY
(náhradní termín za 15. 1. a 20. 2. 2018)
Hrají R. Krajčo, D. Švehlík.

Středa 23. 5., velký sál, 17.30 a 20 hodin
PARTIČKA NA VZDUCHU
Skvělá improvizační show tak jak ji všichni 
známe. M. Suchánek, R. Genzer, I. Chme-
la, M. Novotný, D. Dangl a M. Čurko vždy 
rozesmějí. 
Prodej vstupenek v síti Ticketstream. 

Úterý 29. 5., velký sál, 19.30 hodin
CELEBRITY 
Celovečerní stand-up comedy Ondřeje 
Sokola!

CONCENTUS MORAVIAE
XXIII. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL 
13 MĚST
Téma: HUDBA A HUMOR
Středa 13. 6., velký sál, 19.30 hodin
ALEKSEY IGUDESMAN – housle
HYUNG-KI JOO – klavír
A Little Nightmare Music
Vstupné: 500 Kč

Neděle 13. 5., 8.00 hodin
Schůzka filatelistů

Úterý 24. 4., 15.00 hodin
Zasedání městského zastupitelstva

VÝSTAVY

Fotografická výstava Jiřího Michlíčka  
Santiago cestou necestou
Do 29. dubna
Muzeum, Zámecké schody 4, Velké Meziří-
čí, www.muzeumvm.cz

Výstava žáků ZUŠ „Na zahradě“
Od 10. dubna do 4. května 8.00-16:00 
Výstava výtvarných prací žáků ZUŠ Velké 
Meziříčí. Vernisáž se koná 10. 4. v 16.30. 
Výstavní síň Městské knihovny.

Jarní výstava žáků z Kociánky
20.-27. dubna 8:00-16:00 
Základní škola a Střední škola Březejc si 
vás dovoluje pozvat na jarní výstavu prací 
žáků školy. Ve všední dny od 8 do 16 hodin 
v prostorách Centra Kociánka, pracoviště 
Březejc. 

OSTRŮVEK

Den Země ve Velkém Meziříčí aneb Divo-
čina ve městě
22. dubna 13:00–17:00
Může ve městě existovat divočina? Možná 
to zní jako nesmysl, ale příroda nezná hra-
nic. Ekocentrum Chaloupky Velké Meziříčí, 
Ostrůvek 288, www.chaloupky.cz

SPORT

Házená
7. dubna 11:00 I. liga starší dorostenky, HC 
Zlín 13:00 - I. liga ženy, HC Zlín “B“ 
8. dubna 9:00-14:00 turnaj Liga Vysočiny 
mladší žáci „B“ 
14. dubna 17:00 II. liga muži, Tatran Bohunice, 
19:00 - II. liga st. dorostenci, Tatran Bohunice 
21. dubna 11:00 I. liga starší dorostenky, 
SHK Veselí nad Moravou, 13:00 I. liga ženy 
22. dubna 8:00–13:30 Liga Vysočiny ml. žá-
kyně, 14:00–19:00 Liga Vysočiny st. žáci “B“ 
28. dubna 15:00 II. liga st. dorostenci, HBC 
Olomouc, 17:00 II. liga muži, Sokol Telnice 
Sportovní hala „za Světlou“, Sportovní, Vel-
ké Meziříčí, www.hazenavm.estranky.cz

Fotbal
8. dubna 15:30 FC VM – Mohelnice
22. dubna 16:00 FC VM – Valašské Meziříčí
Stadion U Tržiště

OSTATNÍ

Večer s hostem Ladislavem Heryánem
5. dubna 17:00 
Českobratrská církev evangelická zve na Ve-
čer s hostem na téma: Stopařem na této zemi. 
Vstupné dobrovolné. Husův dům, U Světlé 24, 
Velké Meziříčí, www.evangelicivm.cz

14. Tradiční košt pálenek
7. dubna 15:00 
Vystoupí taneční skupina Kosatky, členové 
karatistického oddílu a hudební skupina 
Akordeon Band Vysočina. Hasička, Nad 
Gymnáziem 17.

Babička v trenkách
7. dubna 2018 18:00 
Divadelní inscenace ochotnického divadelní-
ho spolku ze Šlapanic u Brna – HerKa, Vídeň.

Otevírání silnic 
Sobota 7. dubna 13:00
Náměstí Velké Meziříčí

Kurzy poslušnosti a agility tréninky
8. dubna 9:00 
Info hodiny pro zápis do kurzů: 8. 4. v 9:00, 
27. 6. v 18:00, 16. 9. v 9:00; tel.: 732 624 
817. Info hodina pro zápis na agility trénin-
ky: 8. 4. v 11:00, 16. 9. v 11:00, Jana Krčá-
lová, tel.: 601 341 131,  www.agilityvm.cz

Miniškolička ZŠ Oslavická
11. dubna 15:00-16:30 
Zveme všechny budoucí prvňáčky, kteří se 
chystají do naší školy na tradiční miniško-
ličku. Seznámíte se s prostředím školy a za-
hrajete si na malé školáky. ZŠ Oslavická

Dějiny křižanovské farnosti
13. dubna 19:00 
Beseda s Ing. Karlem Hromkem na téma 
Dějiny křižanovské farnosti. Dobrá Voda 

Festival osobnostního rozvoje
20. dubna 12:00 - 22. dubna 16:00 
Víkendový festival s workshopy zaměře-
nými na osobnostně sociální rozvoj.
RS Křižanov, www.rozvojfest.cz

Návštěvní dny v MŠ
25.-26. dubna 9:00 - 15:00 
Všechna odloučená pracoviště MŠ pořá-
dají návštěvní dny rodičů, a to od 9.00 do 
15.00 hodin. Zde si mohou rodiče vyzved-
nout tiskopisy pro přijetí dítěte. 

ČARODĚJNICE 2018
30. dubna 17:00

Fajtův kopec, sraz u katovny
Program: 
•  Soutěže pro děti DÓZA SVČ  
 a Městská knihovna
•  Šermířské vystoupení TAS
•  Ohňová show Sarcina
•  Netradiční zapálení hranice
•  Stetson hraje do noci
•  Špekáček s pečivem zdarma  
 pro kostýmované
Do pěšího průvodu s odsouzenci, čarodějnicemi 
a ozbrojeným průvodem se můžete připojit 
kdekoli po trase Ostrůvek - Nábřeží - Lipnice - 
Nad Gymnáziem - Fajtův kopec

Město Velké Meziříčí

Vás srdečně zve na  
pietní vzpomínku 

obětí II. světové války 
a Velkomeziříčské tragédie.

Dne 4. května 2018 
na hřbitově Karlov 

u památníku padlých.
Začátek v 17 hodin.

Odjezd autobusu v 16.30 od Jupiter 
clubu se zastávkou „U Kozů“.
Organizováno ve spolupráci 
s Českým svazem bojovníků 

za svobodu.
Josef Komínek 

starosta Velkého Meziříčí
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Křížovka o ceny
auTor křížovky vladiMír pařil

Správné znění zašlete e-mailem na adresu redakce velko-
meziricsko@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 firmy Wiegel.  
Výherci z minulého čísla jsou Dana Janečková a Josef Kolhamr 
z Velkého Meziříčí a Aleš Krchňavý ze Lhotek.
Řešení z minulého čísla: Strážná hora, Ambrožný, Kopaniny, 
Rohovec.

NÁZVY ULIC. Také máte rádi náš seriál NázvoSloví od Evy Ko-
čí-Valové? Vychází už 20 měsíců a právě teď se věnuje názvům 
polních tratí v okolních obcích. Začínali jsme ale na ulicích na-
šeho města, tak si některé názvy můžeme v křížovce oživit.  

NÁP: RED, SEJK, 
OULU, KISUČ, 

LAT, NANKING, 
NAURU, ATA

PRIMITIVNÍ 
PLAVIDLO

DOMÁCKY 
ADOLF DOBROTIVÁ   KMITNUTÍ KRVE-

SMILSTVO
RYBÁŘSKÝ 

PYTEL
UBÝT 

TÁNÍM
ČESKÁ 

ARMÁDA     POHODNÝ
FINSKÉ 

POBŘEŽNÍ 
MĚSTO

NÁLEŽEJÍCÍ 
SOUROZENCI ZÁMEZÍ

SLOVENSKÁ 
ŘEKA      

DRUH 
LOSOSA            

NÁŘ. ŽENA
       

PŘÍBUZNÁ

SLOVENSKÁ 
PŘEDLOŽKA      

DÁVNÝ 
ČES. KNÍŽE

         

OSTROV. STÁT 
V OCEÁNII

         
VELKOMĚSTO 

NA VÝCH. ČÍNY
ČES. HEREC 

(SOBĚSLAV)

1. TAJENKA                

POSLAT 
SHŮRY

           
POVRCHOVÉ 

DOLY

 

JEDNA 
ZE STANIC 

PRAŽSKÉHO 
METRA

TUMÁTE
       

HNÍT
       

LATINSKY ABY
    CHEM. ZN. 

AMERICIA
5. TAJENKA KŮŇ PTAČÍ ZVUK

STÁT 
NA ARAB. 

POLOSTROVĚ
       

SLOVENSKÁ 
PŘEDLOŽKA

   

OPOTŘEBOVAT 
JÍZDOU

       

HEYERDAHLŮV 
ČLUN

   
KOZÁCKÝ 

DŮSTOJNÍK EMILIE STAROSLOVAN. 
KNĚZ

LUDOLFOVO 
ČÍSLO    

2. TAJENKA
                       

SPZ TŘEBÍČE

NÁŠ VÝROBCE 
LYŽÍ            

NAŠE OSOBY
    POETOVÉ OMETENÍ

INIC. FRANC. 
REŽ. VADIMA

     
SOLENÍ SLEDI 

V OLEJI RUBATI

BATOH          

ZN. 
MILIAMPÉRU

   
NEOBUTĚ

        PRASEČÍ 
KŘIK

SLOVENSKÝ 
SOUHLAS

OLEJOVAT NÁSTROJ V 
KOST. VĚŽI

INICIÁLY 
REŽISÉRA 

VÁVRY
   

PRYŽ
        3. TAJENKA              

POMALÝ 
ČLOVĚK

KUCHYŇSKÁ 
DESKA

     

MEZINÁR. KÓD 
LOTYŠSKA

      VETNUTÍ        

VOJENSKÁ 
NEMOCNICE

   
ÚDIV KONČETINA

  SPODKY 
NÁDOB

OKRESNÍ 
ÚŘAD

   

INIC. PÍSNIČK. 
JANOUŠKA

   

KANADSKÁ 
PROVINCIE

             
ANGLICKY 
ČERVENÝ

SPZ 
STRAKONIC PŘEDLOŽKA

4. TAJENKA                    
MASTNOTA

      ZNAČKA 
VOLTAMPÉRUCITOSLOVCE 

VRČENÍ

BRÁNITI SE                
Č. NÁZEV PRO 
NĚM. MĚSTO 

ZWICKAU
           

DRUH 
POUŠTNÍ 

ANTILOPY
        TVOJE 

OSOBA
      OSTROVAN    

ZNAČKA 
ČISTÍCÍHO 

PROSTŘEDKU
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Již 8. ročník turnaje hráčů nad 50 let sehráli fotbalisté 10. března v hale házené 
ve Velkém Meziříčí.
Zúčastnilo se jej deset družstev, a to Šefča tým Martinice, Staří páni Velká Bíteš, 
SKS Rudíkov, Klasici Jihlava, Lesáci Velké Meziríčí, Kodak Třebíč, Staří páni Velké 
Meziříčí, Dukla Brno, Bago Žďar n. S. a Lech Poznaň jako zahraniční účastník. 
Bojovná utkání řídili pánové Radek Teplý a Martin Vaněk. Vrcholem turnaje byla 
utkání o třetí a první místo. 
V urputném boji o bronz zvítězilo až na penalty mužstvo Starých pánů Velkého 
Meziříčí. O zlato se utkala družstva Lechu Poznaň a Klasiků Jihlava. V dramatic-
kém souboji byl šťastnějším tým Klasiků Jihlava, který souboj o první místo také 
rozhodl v penaltovém rozstřelu.
Individální ocenění převzali: nejlepším hráčem se stal Andrzej Ostaňski Z Lechu 
Poznaň, nejlepším střelcem Slawomir Golak také z Lechu Poznaň a nejlepším 
brankářem byl vyhlášen Josef Nevosad z družstva Klasiků Jihlava.
Poděkování patří sponzorům, tím generálním bylo Město Velké Meziříčí, další 
pak Agados V.M., Falco V.M., Poex V.M., Pivovar Litovel p. Prokeš, Alpa V.M. a 
řeznictví Malec.

V Abraham cupu získalo Meziříčí bronz

Svatopluk Pokorný, Milan Todorov, Josef Rosický

V první půli března proběhly ve ski areálu Fajtova kopce ly-
žařské poháry i přebory Jihomoravského kraje a Vysočiny.
Ski klub pořádal pro brněnské lyžaře finále Lyžařského 
přeboru Jihomoravského kraje a Lyžařský a snowboardový 
přebor základních a středních škol Jihomoravského kraje.
Pro Vysočinu pak finále Lyžařského a Alpského poháru 
Vysočiny a Lyžařský a snowboardový pohár základních a 
středních škol kraje Vysočina. Při něm padl i další rekord v 
počtu lyžařů Vysočiny. Zúčastnilo se 447 závodníků, z toho 
99 snowboardistů.
Oživením akce bylo vyhlašování vítězů lyžařského a snow-
boardového poháru škol Vysočiny, které proběhlo v retro 
stylu při příležitosti Mezinárodního dne žen.

Březen patřil zejména lyžařským závodům

V sobotu 10. března se v pivnici Na Lipnici 
odehrál v pořadí už pátý ročník předjarní-
ho turnaje v karetní hře zvané „prší“.
Hlavními pořadateli se znovu stali Lenka 
Marková (provozovatelka zmíněného re-
stauračního podniku) a Stanislav Dočkal. 
Startovné obnášelo 70 Kč, avšak v této 
částce bylo zahrnuto i velice vítané občer-
stvení. 
Na startu základního kola se sešlo přesně 
čtyřicet předem přihlášených zájemců ve 
věku nad 18 let; mezi nimi bylo i šest žen. 
Všechny čekala jednak kvalifikační a po-
stupová klání u stolů, a to vždy ve čtveřici 
či pětici hráčů, nu a jednak také nejedna 
pěkná cena od štědrých sponzorů. 
V jednotlivých položkách, totiž při dílčích 
hrách, se přidělovalo vždy 3-2-1-0 bodů, a 
to až do vítězných celkových pětadvaceti 
(později ale už jenom do dvaceti) bodů u 
nejlepších dvou hráčů v každé skupině.

KONEČNÉ POŘADÍ NEJÚSPĚŠNĚJŠÍCH:
1. Jiří Bula | 2. Pavel Paprskář | 3. Michal 
Troščák | 4. Vladimír Pařil |5. Karel Kujínek
6. Zdeněk Bobek | 7. Jana Černá | 8. Petr 
Janák | 9. Zdeněk „Jim“ Pospíšil | 10. Tomáš 
„Kléma“ Klíma | 11. Milan „Gustav“ Hladík | 
12. René Kurečka | 13. Jaroslav Chytka | 
14. Jiří „Medvěd“ Vaňkát | 15. Jiří „Ježek“ 
Kašpar - všichni z Velkého Meziříčí.

SPONZORY VĚCNÝCH CEN BYLI:
Alpa VM, AND Motor VM, truhlářství Do-
ména Dočkal & Dohnal, Zelenina Smejkal, 
Zelenina Kališ, Nápoje Dlouhý / Měřín, Tra-
fika Malcová, restaurace Jívoví (V. Ďásek), 
Jaroslav „Zvonda“ Horký / Jívoví, Oděvy 
Iva, pivnice Lipnice (L. Marková), Měšťan-
ský pivovar v Poličce, Pivovar Starobrno, 
P. Janšta Orchidea, K. Kujínek, Z. Pospíšil, 
V. Pól, P. Psohlavec, V. Pařil.
Velkomeziříčsko bylo mediálním partne-
rem akce.

Prší: Na Lipnici se opět mazaly karty

-vp-

Petr Zezula
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