
ZALOŽENO r. 1919 • VYCHÁZÍ V NÁKLADU 5500 KS • ZDARMA ROČNÍK XXIX • ČÍSLO 5 • KVĚTEN 2018

Změna ve vedení 
našeho města
Místostarostu V. Lavického 
střídá J. Jurdová. Radním je 
František Komínek. 

Je těžší vyfotit 
srnu než lva 
Antonín Havlát z Velkého 
Meziříčí je v lese jako doma. 
Po zvěři ale nepálí z pušky. 

Ladislav Doležal se 
svobody nedočkal
Válečným křížem oceněný 
sportovec zemřel 
německou rukou u Balinky.

ZUŠ posílá do světa 
skvělé hudebníky 
Aktuální dění ze školy 
u řeky, z jejíž oken se linou 
příjemné melodie.    
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POMNÍK PADLÝM 
vydal svá tajemství

ZLEVNILI JSME INZERCI-20 %
více na str. 26
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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 3. května 2018.  
Uzávěrka příštího čísla je 28. května 2018.
Pokud jste zpravodaj neobdrželi do schrán-
ky, vyzvedněte si jej v recepci radnice nebo 
v redakci.
Foto na titulní straně: Martina Strnadová
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TÝDENÍK VELKOMEZIŘÍČSKO
souhrn událostí uplynulého týdne

ve vaší emailové schránce

VYCHÁZÍ KAŽDOU STŘEDU

zaregistrujte se na 
www.velkomeziricsko.cz

Mezi pořadatele letošních kulturních akcí rada města rozdělila 125.000 korun z grantu 
na podporu kultury.
Na základě doporučení kulturní komise dostane 15.000 korun Středisko volného času 
DÓZA na pořádání drakiády na Fajtově kopci, pořadatelé akce Muzikanti dětem získávají 
50.000 korun a Fajtfestu 30.000 korun. Pořadatelé Fajtfestu žádali také 50.000 korun, 
ale komise o 20.000 korun částku snížila. „Z důvodu, že jde o výdělečnou akci,“ upřesnil 
starosta Josef Komínek. Dalších 30.000 korun dostane ještě Mateřská škola Velké Me-
ziříčí na oslavy 40 let MŠ Sokolovská. „Návrh komise byl v tomto případě dotaci neudělit, 
podle nich by měly peníze jít z peněz na provoz mateřské školy, ale rada města nesou-
hlasila a dotaci přidělila,“ dodal starosta.
Podpora z grantového systému může tvořit maximálně 50 % uznatelných nákladů pro-
jektu. Vlastní podíl žadatele tak musí činit nejméně 50 % uznatelných nákladů. V přípa-
dě zcela nového projektu může pořadatel dostat až 70 % uznatelných nákladů. Přičemž 
maximální výše podpory pro jednotlivou žádost je 50.000 korun.
Vzhledem k tomu, že v grantu na kulturu peníze zbyly, budou moci další zájemci požádat 
o podporu ve druhém kole. To bude vyhlášeno do konce prvního pololetí 2018. -mars-

Z grantu na kulturu je zatím 
rozděleno 125.000 korun

Město připravuje další pozemky pro budoucí výstavbu rodinných domů na Hliništi ve 
Velkém Meziříčí.
Město hodlá se soukromým vlastníkem směnit pozemek o rozloze více než osm tisíc 
metrů čtverečních na Hliništi tak, aby získalo scelený prostor pro rozšíření další etapy 
výstavby rodinných domů. „Rada doporučuje zastupitelstvu směnu schválit,“ říká sta-
rosta Josef Komínek a dodává: „Pak bychom snad už příští rok mohli začít se zainvesto-
váním inženýrských sítí. Žádné stavební parcely už totiž město nemá.“
Nová lokalita pro výstavbu rodinných domů má vzniknout za stávajícími bytovými domy 
směrem k Jestřábci. „Ve finále by tam mohlo být až sedmdesát stavebních pozemků k 
prodeji,“ informuje vedoucí stavebního odboru Antonín Kozina s tím, že není nutné celou 
lokalitu zasíťovat a dokončit naráz, lze připravovat postupně jednotlivé ulice. Projekt je 
zatím ve fázi pro územní řízení. Varianta uspořádání lokality je již schválena. -mars-

Město připravuje nová 
stavební místa na Hliništi

Letos pátým rokem ve Velkém Meziří-
čí rozkvetou městské pásy trávy kolem 
silnic i jinde. Technické služby plo-
chy, které se jen těžko udržují 
pěkně zatravněné, opět 
osejí francouzskou tráv-
níkovou směsí květin. 
„Už máme z Francie 
objednané osivo,“ in-
formuje ředitel tech-
nických služeb Jaro-
slav Mynář. Kvetoucí 
trávníky budou opět 
kolem hlavního tahu 
městem, od okružní kři-
žovatky u Kauflandu přes 
Sokolovskou, Hornoměstskou 
až po Jihlavskou ulici, dále na Vrcho-
vecké, v sídlišti Čechovy sady u škol a na 

dalších místech. „Uvidíme, jak to dopad-
ne u pošty, protože práce související se 

stavbou mostu ještě nejsou do-
končeny a nevíme, zda nám 

firma plochu předá včas, 
abychom ji stihli osít,“ 

říká J. Mynář a dodává: 
„Každý rok se snaží-
me rozkvetlé tráv-
níky rozšiřovat, aby 
město bylo pěkné.“ 
Francouzský rozkvet-

lý trávník není třeba 
pravidelně sekat, jen 

pravidelně vyplet a podle 
počasí zalévat. Je tvořen 

směsí vybraných druhů rostlin 
tak, aby kvetl od jara do podzimu.

Trávníky rozkvetou i letos

-mars-
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Vilém Lavický zůstal řadovým členem 
zastupitelstva města a na své místo 
navrhl Jiřinu Jurdovou. Ta souhlasila v 
případě, že bude v neuvolněné funk-

ci. Jako druhý byl Michaelou Dvorskou do této 
funkce navržen Jiří Michlíček. Třinácti hlasy 
byla poté zvolena Jiřina Jurdová. Proti bylo 
šest zastupitelů, jeden se zdržel hlasování. 

„S touhle variantou jsem nepočítal, není to 
pro mě pozitivní. Na velikost tohoto města 
by měl být místostarosta v uvolněné funkci, 
protože práce je hodně,“ komentoval vývoj 
starosta Josef Komínek.
Novým radním se stal František Komínek. 
Byl zvolen také třinácti hlasy, jeden se 
zdržel a šest bylo proti.

Novou neuvolněnou místostarostkou Velkého 
Meziříčí je Jiřina Jurdová. Stala se jí poté, co se 

Vilém Lavický s okamžitou platností této funkce 
vzdal na dubnovém jednání zastupitelstva.

TexTa foTo MarTina STrnadová

V. Lavického střídá 
Jiřina Jurdová

NOVÝ RADNÍ, NOVÁ MÍSTOSTAROSTKA. František Komínek a Jiřina Jurdová na jednání zastupitelstva

Proč jste přistoupila na funkci místosta-
rostky na tak krátké období před komu-
nálními volbami? 
Pan Lavický se rozhodl na post místosta-
rosty rezignovat s okamžitou platností a 
byla jsem požádána, zda mne může na-
vrhnout místo sebe. Podle § 58 odst.2) 
zákona č.491/2001 Sb. v platném znění 
nelze v tomto případě již vypsat nové 
volby, tak jsem souhlasila. 

Čeho chcete ve své funkci dosáhnout? 
Moje působení na této pozici je omezeno 
pouze do podzimních komunálních voleb. 
Nejdříve se musím podrobněji seznámit 
s rozpracovanými úkoly, které jsem pře-
vzala od pana Lavického, a pokračovat v 
jejich dokončení.

Jak myslíte, že se vám bude dařit sklou-
bit práci místostarostky s vaším občan-
ským povoláním?
Věřím, že dobře. Budu se o to snažit, jak 
nejlépe budu umět.

MÍSTOSTAROSTKY J. JURDOVÉ 
jsme se bezprostředně po zvolení ptali: 
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Pomník byl odhalen 28. října 1933. O 
schránkách, které se měly nacházet 
v jeho základech, existoval záznam. 
Ale přesné místo jejich uložení zná-

mo nebylo. „Uprostřed mezi sloupy pomní-
ku byla ohraničená pískovcová deska, která 
naznačovala, že pod ní by mohl být otvor a 
jím vloženy zmiňované předměty,“ popsal 
začátek hledání vedoucí odboru školství 
Pavel Stupka. Kameník tedy desku vyřízl a 

odstranil, avšak pod ní našel silnou vrstvu 
betonu. Vypadalo to, že hledání je na špatné 
cestě. Teprve až po vrtání do hloubky více 
než třiceti centimetrů se zjistilo, že nějaká 
dutina překrytá dřevěnými deskami v zá-
kladech skutečně je. Až na třetí pokus se ji 
podařilo otevřít a z vody vytáhnout hledané 
věci. Byly to celkem tři plechové schránky 
se zeminou z bojišť, kde umírali čsl. legi-
onáři – Zborov, Terrone a Doss Alto. Další 

schránka obsahovala čtyři olověné destičky 
se jmény padlých. „Tenkrát těch jmen pad-
lých dali dohromady 144, víc už nezjistili,“ 
upřesnila historička Marie Ripperová. Mezi 
tabulkami byly vloženy dobové mince. „Je tu 
i jedna zlatá, kterou věnoval tehdejší ředitel 
spořitelny,“ dodala M. Ripperová. V posled-
ní, dlouhé schránce byl smotaný pergamen 
se zápisem o vzniku pomníku a nejspíš i o 
tehdejším životě ve městě. „Ten je v sou-

V pomníku obětem světové války na Lipnici ve Velkém 
Meziříčí se našly schránky s pergamenem, hlínou z bojišť, 

destičkami se jmény padlých a dobovými mincemi, jež tam 
vložili naši předci při stavbě pomníku.

V základech pomníku byly 
schované časové schránky

TexT a foTo  MarTina STrnadová

Pavel Stupka, Marie Ripperová a Lucie Volfová při odhalení nálezu
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časné době v péči restaurátorů, kteří se jej 
pokoušejí ošetřit tak, aby text šel přečíst,“ 
popsal Pavel Stupka. Voda v základech 
totiž vnikla do všech schránek, takže per-
gamen i kovové předměty poškodila. Mezi 
plechovými schránkami byla objevena ješ-
tě malá skleněná lahvička se zavoskova-
nou zátkou. Ovšem ta byla zpola rozpadlá, 
takže smotek papíru uvnitř byl vodou zcela 
zničen. 
Mince i destičky jsou již vyčištěny, ošetřeny 
a budou vráceny po obnově pomníku zpět 
na své původní místo. „Pergamen bude 
nejspíš uložen v muzeu a rada města roz-
hodne o novém textu, který bude do zákla-
dů vložen spolu se současnými mincemi,“ 
dodává Stupka. 
Město pomník obětem války obnoví do 
původního stavu. Na stranu od gymnázia 
vrátí bronzový reliéf s hlavou legionáře. 
Ten musí nechat znovu vyrobit, neboť 
původní se nenašel. Na spodní stranu od 
řeky bude přemístěn stylizovaný kříž s 
nápisem Padlým 1914–1919. Slavnostní 
odhalení pomníku spolu s vysazením lípy 
proběhne 28. října 2018 při příležitosti 
100. výročí založení Československé re-
publiky. 

Otevírání přístupu k časovým schránkám

Půda z bojišť

Schránka s pergamenem

Destičky se jmény padlých a mince

Pergamen - nálezový stav

FOTOGALERIE A VIDEO NA
www.velkomeziricsko.cz
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Akce Ukliďme Velké Meziříčí 2018, je sou-
částí již 10. ročníku Čisté Vysočiny, kterou 
vyhlašuje Krajský úřad Kraje Vysočina v 
rámci projektu Zdravý Kraj Vysočina. Jedná 
se o úklid veřejných prostranství a přírody 
na Vysočině.
Úředníci Městského úřadu Velké Meziříčí 
se ve čtvrtek 12. 4. odpoledne do této akce 
také aktivně zapojili. Při krásném, sluneč-
ném (trochu větrném) počasí jako již tradič-
ně uklidili od odpadků veřejné prostranství 
na Paloukách, podél řeky a protipovodňo-
vé zdi ke koupališti a zpět po druhém břehu 
Balinky přes spodní část ulice Družstevní a 
zkratku pod MŠ Nad Plovárnou směrem k 
pivovaru. Při úklidu nacházeli hlavně různé 
igelitové sáčky, papíry, kelímky, plastové 
lahve, sklo a skleněné lahve, krabičky od 
cigaret, obaly od sušenek, čokoládových 
tyčinek a jiných dobrot. Celkem nasbírali 
10 pytlů těchto odpadků. 
Z velkomeziříčského regionu se akce ofici-

álně účastnilo 41 organizací, obcí, zájmo-
vých sdružení, ale i samotných obyvatel 
regionu (o další dva účastníky více oproti 
loňskému roku). Přímo ve Velkém Mezi-
říčí nebo v místních částech to jsou tyto 
subjekty: ZŠ a MŠ Velké Meziříčí – Lhotky, 

Základní škola a Praktická škola Velké Me-
ziříčí, Nesa – denní stacionář Velké Meziří-
čí, Apoštolská církev – sbor Velké Meziříčí, 
44.PH Royal Rangers Velké Meziříčí, Junák 
– český skaut, středisko Velké Meziříčí, 
z.s., MS Stráž nad Oslavou,  Za Náměstí 
VM, Tomáš Pelíšek, Jakub Bezděk, Ru-
dolf Horák a spousta dalších, kteří nebyli 
oficiálně přihlášeni přes krajské webové 
stránky, ale do akce se zapojili až po jejím 
zveřejnění v místním tisku, na stránkách 
města nebo na vytvořené akci na face-
booku města. 
„Ráda bych poděkovala všem svým kole-
gům, také našemu malému pomocníkovi, 
který celou trasu absolvoval s námi, ale i 
organizacím, zájmovým skupinám a dob-
rovolníkům, kteří se do akce zapojili, a na-
sadili síly při tomto úklidu a pomohli tak 
k čistšímu prostředí, ve kterém všichni 
společně žijeme,“ řekla Zdislava Fialková z 
městského úřadu. -zdif-

Úředníci sbírali odpadky kolem řeky

Stavba nového mostu přes řeku Balinku na Třebíčské ulici bude 
zahájena ve druhé polovině května. Vzhledem k tomu, že jde o 
místní komunikaci, žádné oficiální objížďky určeny nebudou.
Původní most bude zbourán a na jeho místě postaven nový, širší, 
s chodníkem z jedné strany a cyklostezkou ze strany druhé. Cena 
je více než dvacet milionů korun.

Původně měl být k Jelínkově vile postaven náhradní most, který 
by sloužil po dobu stavby. „Ten se stavět nebude. Povodí Moravy 
k tomu nedalo povolení,“ uvedl starosta Josef Komínek a dodal, že 
místo toho bude v místě ještě jedna lávka. Pro pěší tedy vzniknou 
dvě lávky přes Balinku. A to z levé i pravé strany mostu a budou 
dostupné z každého z obou parkovišť. -mars-

Stavba mostu má začít od poloviny května

Zemina z dálnice D1 bude využita k te-
rénním úpravám v Čechových sadech a 
na ulici Zahradní. Město uzavřelo smlou-
vu s firmou Colas, která pracuje na mo-
dernizaci dálnice D1 u Velkého Meziříčí, o 
využití zeminy při terénních úpravách ve 
Velkém Meziříčí. „Zemina bude mít všech-

ny potřebné atesty vyžadované odborem 
životního prostředí,“ uvedl starosta Josef 
Komínek. Firma údolí odvodní, zaveze ze-
minou a poté terén překryje ornicí a upraví. 
„Pozemek potom bude možné využít pro 
sportoviště nebo pro budoucí výstavbu 
bytových domů,“ dodal starosta.

Další místo pro využití zeminy z D1 je na 
ulici Zahradní, kde město buduje plochu 
pro cvičební jízdy motocyklů autoškoly. I 
tam firma naveze zeminu a plochu upraví 
do finální podoby pro následnou pokládku 
asfaltu. 

-mars-

Zemina z D1 poslouží k terénním úpravám
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Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal dne 13. dubna 
rozhodnutí, ve které sám z úřední povinnosti přezkoumal úkony 
zadavatele učiněné v jednacím řízení bez uveřejnění u veřejné za-
kázky „Projektová dokumentace na rekonstrukci náměstí a při-
lehlých ulic ve Velkém Meziříčí“. 
Jednalo se o následné řízení se společností MCA atelier, s. r. o. Úřad 
pro ochranu hospodářské soutěže shledal v rámci této veřejné za-
kázky několik nesrovnalostí a zatím nepravomocně rozhodl o zru-
šení jednacího řízení bez uveřejnění se společností MCA atelier, s. 
r. o. Mezi hlavní nesrovnalosti lze zařadit postup zadavatele, který 
zahájil jednací řízení bez uveřejnění před ukončením zadávacího ří-
zení na veřejnou zakázku se stejným předmětem (zadávací řízení s 
Ing. arch. Davidem Mikuláškem), a dále pak z důvodu zahájení ná-
sledného řízení s účastníkem soutěže, který nebyl vybrán. 

NA KONCI DUBNA MĚSTO PODALO ROZKLAD
Město Velké Meziříčí se po projednání rozhodnutí Úřadu pro 
ochranu hospodářské soutěže rozhodlo podat rozklad. Důvodem 
je zejména skutečnost, že Úřad se dostatečně nevypořádal se 
stanoviskem města a toto rozhodnutí může být vnímáno jako 
nepřezkoumatelné. Město Velké Meziříčí v rozkladu brojí zejména 
proti příliš formálnímu postupu Úřadu, který své rozhodnutí za-
ložil na formálním výkladu zákona a nezabýval se jeho smyslem. 
Smyslem podání rozkladu je zjištění konečného stanoviska Úřadu 
k výsledkům architektonické soutěže tak, aby se v budoucnu pře-
dešlo dalším případným nesrovnalostem s jednotlivými účastní-
ky soutěže.

Josef Komínek, starosta města Velké Meziříčí

Starosta Komínek komentuje dubnové 
rozhodnutí antimonopolního úřadu

Ve dnech 18.–24. března navštívilo 22 
studentů ze střední školy Liceo Scientifi-
co Statale Gobetti v Turíně žáky druhých 
ročníků našeho gymnázia. První výměnný 
pobyt, který se mezi školami uskutečnil, 
přinesl všem zúčastněným mnoho neza-
pomenutelných zážitků.
Italské studenty společně s jejich peda-
gogickým doprovodem přivítal na začátku 
týdne na městské radnici starosta města 
pan Josef Komínek a poté zavítali společ-
ně s českými partnery na prohlídku Muzea 
Velké Meziříčí, kostelní věže a také se pro-
šli centrem města. Během týdne se všich-

ni studenti výměnného pobytu vypravili na 
návštěvu významných památek našeho 
hlavního města, na prohlídku Punkevní 
jeskyně v Moravském krasu a do centra 
města Brna. 
Italští studenti  navštívili  společnost 
Poex Velké Meziříčí, kde byli  vřele při-
vítáni. I přes mrazivé počasí, které u nás 
po celý týden jejich pobytu vládlo, využi-
li příležitosti krásného výhledu na naše 
město z rozhledny na Fajtově kopci.
V podvečer posledního dne výměnného 
pobytu se uskutečnil rozlučkový večírek 
v aule gymnázia, jehož se zúčastnili také 

členové rodin našich žáků, kteří se během 
týdne o hosty z Itálie výtečně starali. Pro-
gram plný zábavy, hudby a tance byl tím 
nejlepším zakončením celého týdne. Ne-
jen studenti, ale také vyučující mají mno-
ho krásných vzpomínek a všichni se velmi 
těšíme na návštěvu svých nových přátel v 
Turíně v září tohoto roku.
Výměnný pobyt se uskutečnil za podpo-
ry města Velké Meziříčí a Sdružení rodi-
čů při Gymnáziu ve Velkém Meziříčí, z. s. 
Těmto organizacím patří naše poděko-
vání.

Dita Massey

Studenti z Itálie navštívili zdejší gymnázium
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TexT a foTo MarTina STrnadová a archiv anTonína havláTa

JE TĚŽŠÍ 
FOTIT SRNU
NEŽ LVA

„Šel jsem s lovci a stal se jedním z nich. Jsem stejně 
vzrušen, když se blíží zvěř a s ní vrcholná chvíle, kdy 
lovec proti ní stojí se zbraní v ruce. Ale mou zbraní není 
lovecká puška, jen fotografický přístroj. A zvěř, na kterou 
zacílím, neklesne k zemi, ale žije novým životem v mých 

fotografiích,“ cituje slova jednoho z našich největších fotografů přírody 
Slávy Štochla Antonín Havlát a dodává: „Stejně to cítím i já.“ 
Antonín Havlát je velkomeziříčský fotograf a znalec české přírody, ale 
také třeba i muzikant. Je členem Klubu fotografů přírody. Jeho snímky 
byly oceněny například v celostátní soutěži Zlatý jelen Slávy Štochla 
(2. místo) či Uměleckou cenou Českomoravské myslivecké jednoty.
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Co je na fotografování přírody to nejtěž-
ší?
Dostat se k fotografovanému objektu 
co nejblíž. A k tomu je potřeba mít dobré 
světlo. 
Co všechno by měl fotograf přírody znát 
a mít?
Určitě by měl znát něco o životě živočicha 
nebo rostliny, které jde fotit, protože bez 
toho by se těžko obešel. A rozhodně je 
potřebná dobrá technika, alespoň nějaký 
teleobjektiv, protože Ljubitělem srnce ne-
vyfotíte.
Ani při troše štěstí?
Při troše štěstí ano, pokud se k němu do-
stanete na dva metry.
Takže kdybyste to měl seřadit od nejdů-
ležitějšího?
Co se týká kvality fotografií, tak na první 
místo bych dal fotografickou techniku. Ta 
jde v poslední době hodně dopředu i kon-
kurence fotografů je čím dál větší. Takže 
fotka musí být technicky perfektní. 
A člověk pochopitelně musí mít přírodu 
rád, bez toho to nejde. 
Dřív nebyla technika tak dostupná jako 
dnes. Čím jste začal fotit vy?
Můj první foťák byl Efekta, takový lepší 
Pionýr. A moje první fotka byla velbloud v 
ZOO v Brně, který mě ještě ke všemu po-
plival. Bylo mi možná tak osm let. Potom 
na lesnické fakultě jsem poznal dva kama-
rády, kteří fotili zvěř. Jezdili jsme do Tater, 
na Pálavu. Jenže v té době jsem měl Ljubi-
těla, takže jsem spíš fotil je, jak oni fotí. A 
až na vojně jsem si koupil zrcadlovku Zenit, 

potom jsem přešel na Prakticu a k ní jsem 
si pořídil pětistovku teleobjektiv. Začal 
jsem chodit do Fotoklubu Vysočina ve Vel-
kém Meziříčí, který vedl Zdeněk Procház-
ka. Ten fotil v oboře zvěř a obecně přírodu, 
brával mě s sebou a mě to naplno chytlo. 
Tak jsem si pořídil 6x6 Pentagonsix, Prak-
tisix, k tomu nějaké objektivy. Nebyl to sice 
žádný zázrak, ale fotili tím i Sláva Štochl a 
Honza Rys, vyhlášení fotografové přírody. 
Na zahraniční techniku jsme tehdy neměli. 
Ve srovnání s tím, co máte dnes, jak hod-
notíte ty staré fotky?
Mám spoustu dobrých starých fotek, 
černobílých pochopitelně, protože barva 
byla ještě v plenkách. A hlavně hrozně rád 
vzpomínám na ty hodiny a hodiny stráve-
né v temné komoře, protože tam člověk 
tvořil. Ještě mohl fotku ovlivnit. Dneska to 
programy na úpravu fotek dělají za nás, i 
když člověk může vstoupit i do procesu 
vyvolávání, ale je to jiné. Fotokomora, to 
bylo magické místo, kde byla cítit vývojka 
a ustalovač. Měl jsem žluté prsty od che-
mikálií, sami jsme si míchali vývojky a mezi 
sebou jsme si vyměňovali poznatky, pře-
vyvolávali jsme fotky teplou vývojkou, na-
držovali rohy, abychom ovlivnili, kde bude 
fotka tmavší. V tom bylo kouzlo černobílé 
fotografie. Však z té doby si nejvíc cením 
jedné své fotografie jelenů v kališti.
Specializujete se ve fotografii přírody po-
stupem času na něco konkrétního?
Dřív jsem fotil všechno, co mi přišlo před 
objektiv, to je fakt. Ale v poslední době ve-
lice rád fotím makro. Kdo makru propadne, 

je to na celý život. Je v něm tolik možností. 
Nepřeberná škála hmyzu má v sobě tolik 
krásy. Tam je vidět boj v přírodě. Včela, 
když letí na květ, netuší, že na něm sedí 
pavouk – běžník kopretinový, který na 
sebe dokáže vzít barvu toho květu. A díky 
tomu má potravu. Každou vteřinu se tohle 
v přírodě děje. Na jedné straně je hladový 
živočich a na druhé jeho oběd nebo veče-
ře. To člověk normálně nevnímá, protože 
to nevidí. Proto doporučuji vzít si s sebou 
do přírody dalekohled a zvětšovací sklo. A 
uvidíte, co dravosti v přírodě je. Ta nezná 
dobro a zlo. Zákon přírody je o přežití.
A zase jsme u techniky. 
Samozřejmě, na makro potřebujete spe-
ciální objektivy. Značkové makro objektivy 
jsou dost drahé, ale dá se to obejít. Vyrobil 
jsem si perfektní makro objektiv ze dvou 
starých objektivů. Nebo stačí použít před-
sádkovou čočku, trochu kvalitnější než 
brýlovou, pochopitelně.
Máte svůj oblíbený fotografický model?
Poslední dobou pavouky. Je to velmi zají-
mavý hmyz, jejich život je úžasný. A z velké 
zvěře určitě jelena, je to náš král zvířat. A 
z ptáků jsou to orlové, majestátní tvorové.
Zaměřujete se na českou přírodu?
Rozhodně. Vůbec mě neláká třeba Afrika.
Možná je i těžší vyfotit srnce než lva.
Stoprocentně. V Africe vás dovezou na 
čtyři metry od lva, který se tam líně válí se 
smečkou, a z auta fotíte. Zato tady u nás 
vyfotit plachého srnce nebo jelena, to je 
rozhodně mnohem těžší. Navíc těch fotek 
lvů, zeber nebo krokodýlů je tolik, že urči-
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tě převyšují počty dobrých fotek jelenů a 
srnců od nás.
Je nějaká lokalita, která vám přirostla k 
srdci?
Velice rád chodím do místní obory, je v ní 
spousta krásné zvěře. Jinak jezdím po re-
publice. Měl jsem štěstí na dobré kamará-
dy z fakulty, kteří dělali myslivost jako já, 
měli jsme společné zájmy. A pak se rozešli 
do praxí různě po republice a já jsem za 
nimi mohl jezdit například do Brd, na Pří-
bramsko, Dobříšsko nebo Stříbrsko. Do-
dnes není problém se s nimi domluvit a tý-
den strávit na lovecké chatě. To je paráda, 
od rána do večera v lese.
Pak mám taky kamarády fotografy z Klubu 
fotografů přírody. Funguje mezi námi ta-
ková vzájemná ideová i fotografická spo-
lupráce. A vůbec, často je dobré, když při 
některých fotografických akcích není člo-
věk sám, ale jsou dva. Mohou se stát různé 
události a aspoň si pomůžou.
Laik si nejspíš představí, že fotografovat 
přírodu je taková pohodička, sedět si ně-
kde na slunci a čekat na srnce...
Vždycky to pohodička není. Většinou se 
člověk nesmí hýbat, tedy pokud nesedí v 
krytu. No a nesmět se hýbat třeba čtyři 
hodiny, ve vedru a s houfy komárů kolem. 
Nebo v dešti, zimě, mrazu… 
Měli jsme jednou jet s kamarádem fotit 
orly mořské na újedi na Novomlýnské ná-
drže. On onemocněl, tak jsem jel sám. A při 
cestě ke krytu jsem se propadl do ledu a 
těžce jsem se z něho dostával. Navíc tam 
nebyl ani telefonní signál. Ale nakonec to 
dobře dopadlo, přežil jsem to ve zdraví, ře-
šila to flaška slivovice.
A co fotky, stály aspoň za to?
Bohužel, přiletěla jenom káňata. Pršelo, 
do toho sněžilo, foukalo. Orla jsem sice vi-
děl, ale seděl 300 m daleko na ledě, snad 
dvě hodiny a blíž nepřiletěl. Ale to se stá-
vá. Nakonec jsem si orla mořského vyfotil 
tady u nás. Na Velkomeziříčsku hnízdí je-
den, možná dva páry. A z toho mám velikou 
radost.
Takže ne vždy vynaložené úsilí odpovídá 
skvělým fotkám.
Nikdy to neodpovídá. Fotografování zvě-
ře je časově náročná věc. A mezi časem a 
naježděnými kilometry na jedné straně a 
dobrými fotkami na straně druhé je velký 
nepoměr.
Je to i o štěstí? Stane se často, že pořídíte 
skvělou fotku za pár minut?
Někdy, zcela výjimečně. Je to vyloženě ná-
hoda, která se nestává často. A je potřeba 
té náhodě jít hodně naproti.
Znám „fotografy“, kteří chtěli být foto-
grafové. Koupili si solidní vybavení a jeli 
do Jeseníků s tím, že tam vyfotí rysa. To 
je nápad, když tam rys není. A na Šumavě 
chtěli fotit kamzíky. Takže nestačí spolé-
hat na štěstí, musí o tom člověk zkrátka i 
něco vědět.

Jaká fotografie vám v poslední době udě-
lala největší radost?
Mám radost z každé fotky, která se mi 
podaří. A vždycky je za ní potřeba vidět i 
ten zážitek. Když čekáte třetí, čtvrtý den 
v krytu, v mrazu a nakonec orel přiletí, 
to je adrenalin. A když se do fotky poda-
ří dostat i něco navíc než jen technickou 
dokonalost. Když má fotka náboj a člověk, 
který se na ni dívá, alespoň malinko cítí 
tu atmosféru, kterou zažil fotograf, to je 
radost.
Co se v přírodě změnilo za ty desítky let, 
kdy ji tak zblízka pozorujete a fotíte?
No, z pohledu fotografa se nejvíc změnila 
technika, o tom už jsme mluvili. Hodně se 
změnili lidi. Dneska si někdo koupí slušný 
foťák, udělá s ním první slušnou fotku a 
hned si myslí, že mu ji někdo někde otisk-
ne. Ale živit se teď fotografováním, zvlášť 
přírody, to je iluze. Je to koníček, ale na uži-
vení to není. Lze se živit přednáškami, ško-
leními, workshopy apod., ale ne fotkami.
A z pohledu pozorovatele se hodně změ-

nila i příroda. Sice se tady objevují druhy, 
které dřív vytěsnil člověk, a teď, když je 
začal chránit, vracejí se nazpět – například 
vlk, rys, vydra. Ale třeba takový zajíc. Ten 
potřebuje ke svému zdárnému vývoji ně-
kolik druhů trav. A co na tom kukuřičném 
nebo řepkovém poli najde? Je jiné země-
dělství, škodí hnojení… Druhů živočichů 
ubývá, takových druhů, o kterých se moc 
nemluví. Zpěvné ptactvo, hmyz, u něj je to 
markantní. Dřív byly na každé mezi desítky 
a desítky motýlů. A teď?
Kde všude mohou zájemci vaše fotografie 
spatřit?
Pořád jsou někde po republice putovní vý-
stavy, kde mám i své snímky, každoročně 
se podílím na mysliveckém kalendáři, při-
spívám fotkami i texty do časopisů Naše 
příroda, Myslivost. Nejnověji jsme vydali s 
kolektivem dalších autorů knihu Prchavé 
okamžiky fotoaparátem od jara do zimy. A 
teď se hodně věnuji našim dvěma zdejším 
řekám Oslavě a Balince, snad z toho taky 
něco bude. 
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7. června 
Přednáška prof. Ivety Radičové a prof. 
Igora Lukeše Československo mezi Vý-
chodem a Západem v rámci Evropského 
festivalu filozofie (pořádá Jupiter club).
8.  června
Přednáška doc. Jaroslava Šebka, doc. 
Michala Stehlíka a Josefa Nedvěda na 
téma Československo (100 let vzniku) 
v rámci EFF (pořádá Jupiter club).
8. června
Prvorepublikový letní ples v rámci EFF 
(pořádá Jupiter club a Muzeum Velké 
Meziříčí)
10. června
Přednáška prof. Vratislava Doubka, Dr. 
Miroslava Pauzy a Dr. Ondřeje Ševečka  
Osobnosti 1. republiky (Masaryk, Beneš, 
Baťa) v rámci EFF (pořádá Jupiter club).
1. a 2. září
Historické slavnosti První republika v 
areálu zámku včetně zámeckého parku 
(pořádá Muzeum Velké Meziříčí)
11. září
Den zdraví 2018 v duchu Života za první 
republiky ve Velkém Meziříčí (pořádá 
Zdravé město Velké Meziříčí)
18. a 25. září
Historická rozcvička paměti se zamě-
řením na regionální minulost, povede 
Mgr. Ivana Vaňková (pořádá Městská 
knihovna Velké Meziříčí a Vlastivědná a 
genealogická společnost).
2. října
Promítání filmu Nahodilá armáda o čsl. 
legiích a jejich státotvorném významu 
(pořádá Vlastivědná a genealogická 
společnost).
9. října
Slavnostní vernisáž výstavy První re-
publika, věnované dění ve Velkém Mezi-
říčí. Výstava potrvá do 2. prosince 2018 
(pořádá Muzeum Velké Meziříčí).
16. října
Přednáška Mgr. Zdenky Kubíčkové: 
Vzpomínky vojáka z 1. světové vál-
ky (pořádá Vlastivědná a genealogická 
společnost).
23. října
Přednáška Ing. Karla Hromka: 100. vý-
ročí republiky (pořádá Vlastivědná a 
genealogická společnost).
28. října
Slavnostní odhalení opraveného pa-
mátníku obětem 1. světové války 1914-
1919 na Lipnici a vysazení lípy (pořádá 
město Velké Meziříčí)
30. října
Beseda: Osudy legionářů a jejich ro-
din (pořádá Vlastivědná a genealogická 
společnost).

100 let od vzniku 
Československé republiky
AKCE VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ



Ačkoli výstavní sál je již od začátku roku v provozu, hlavní muzejní sezona začala 
1. května. Na zbytek roku je pak připravena řada zajímavých výstav a akcí. Muzeum se 
rovněž připojí i k připomínce vzniku Československé republiky.
Tradiční akcí, která nemůže chybět žádný rok, je bezplatný vstup v rámci Mezinárodní-
ho dne muzeí. V pátek 18. května budou expozice opět otevřeny zcela zdarma. 
Pro zájemce o podzemí a sklepy bude určitě zajímavý i víkend od 25. do 27. května. V 
tyto dny bude totiž v rámci Dnů soukromých hradů a zámků otevřena speciální trasa, 
která se bude skládat z návštěvy sálu s freskovou výzdobou a části sklepních prostor. 
Tradiční akcí je i Festival muzejních nocí, který se uskuteční již počtrnácté. Noční pro-
hlídky budou letos probíhat v sobotu 2. června, a to ve spolupráci s plzeňským Kočov-
ným divadlem strašidel.  
VÝROČÍ REPUBLIKY
Akce muzea budou samozřejmě připomínat i stoleté výročí založení Československé 
republiky. Prvorepublikovou atmosféru navodí tradiční historické slavnosti, které se 
letos uskuteční o víkendu 1. a 2. září v zámeckém areálu.
Další připomínkou významného výročí pak bude výstava, která přiblíží dění ve Velkém 
Meziříčí právě v prvorepublikovém období. Ta bude zahájena slavnostní vernisáží 9. říj-
na a potrvá až do 2. prosince. 
Kromě již zmíněných výstav a akcí připravuje muzeum také dvě výtvarné výstavy. V 
měsíci červnu ve výstavním sále představí svoji tvorbu Jiří Špaček, v srpnu pak sloven-
ský výtvarník Ľubomír Miča. Výstavní kalendář pak doplní výstavy Asie ve sbírkách 
velkomeziříčského muzea a vánoční výstava betlémů.
Aktuální informace k jednotlivým akcím budou zveřejňovány na webových stránkách 
muzea.

Sezóna v muzeu začala 1. května

V zahradě na Ostrůvku, která je malou divočinu uprostřed města, se nikdo z nich ne-
ztratil. Naopak, rodiny s dětmi zde našly bohatý program plný tvoření, třeba semínko-
vých bomb, dekorací z přírodnin, hmyzích hotelů. 
Zájemci mohli objevovat život v kompostu, v jezírku. Na zahradu mohli nahlédnout i z 
ptačí perspektivy z koruny prastarého smrku, kam vedla lezecká stěna oddílu Lezu v 
Mezu. K občerstvení byli hadi z těsta pečení na ohni. Akce se uskutečnila díky finanční 
podpoře Města Velké Meziříčí a Krajského úřadu Kraje Vysočina. 
Následoval tradiční Den Země pro sociální organizace z Velkého Meziříčí, který navští-
vilo 93 zájemců ze Základní a Praktické školy, Denního stacionáře NESA, Centra Koci-
ánka Březejc, Střediska Kamélie, Sociálních služeb města Velké Meziříčí a Domova pro 
seniory a Domova bez zámku Pucov. Akci podpořilo Město Velké Meziříčí z programu 
Zdravé město. 

-muz-

-red-

Lidé slavili Den země v ekocentru
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Mateřská ško-
la Velké Me-
ziříčí pořádá u 
příležitosti 40. 
výročí otevření 
mateřské ško-
ly Sokolovská a 
15. výročí vzni-
ku příspěvkové 
organizace MŠ 
Velké Meziříčí 
kulturní akce. Program je určený neje-
nom pro bývalé a stávající zaměstnance 
MŠ, ale i pro absolventy MŠ a veřejnost, 
která si ráda přijde zavzpomínat na 
„školkovské“ časy.
Kulturní program započne dne 6. 6. 
2018 v 16.00 v JC ve Velkém Meziříčí 
slavnostní akademií, na níž vystoupí 
děti z MŠ Sokolovská ve Velkém Mezi-
říčí. Dne 7. 6. 2018 ve 13.45 bude zahá-
jena vernisáž retro výstavy „Příjemné 
vzpomínky“, kde návštěvníci zhlédnou 
např. historické fotografie, výpovědi 
bývalých zaměstnanců a absolventů 
MŠ, dobové hračky, učebnice. Výstava 
„Teď a tady“, která bude uspořádána v 
přední části přírodní zahrady MŠ, zave-
de návštěvníky do současnosti. Výsta-
vu vytvoří různé kreativní výstupy dětí z 
výtvarných a pracovních aktivit. Pro děti 
i dospělé zájemce proběhne od 15.00 v 
přírodním amfiteátru zábavný program 
s Rádiem Vysočina. Od 17.00 je naplá-
nované setkání současných a bývalých 
zaměstnanců mateřské školy Sokolov-
ská a pozvaných hostů. Obě výstavy bu-
dou pro širší veřejnost otevřeny od 8. 6. 
2018, 11. 6.–14. 6. 2018 vždy od 14.00 
do 16.00. Kulturní akce je podpořena z 
Grantového systému podpory kultury 
města Velké Meziříčí.

MILÍ BÝVALÍ ZAMĚSTNANCI A AB-
SOLVENTI MŠ, budeme velmi rádi, po-
kud se s námi podělíte o své vzpomín-
ky, případně máte zajímavé fotografie 
ze školkovských let, které jste ochotni 
zapůjčit. Můžete i odpovědět na naše 
otázky. 
Pište na email: mssokolovska@cbox.cz, 
volejte na tel. číslo 566 522 832. 
Otázky pro pamětníky:
1. Na co si vzpomenete, když se řekne 
mateřské školka?
2. Pamatujete si veselou příhodu ze 
školky?
3. S čím jste si nejraději hrál/a?
4. Pamatujete si jméno vašeho kama-
ráda, kamarádky, p. učitelky?
Děkujeme.
Vedení Mateřské školy Velké Meziříčí

Školka vypravuje

První čtvrtek po Velikonocích se konal v Husově domě první letošní večer s hostem 
Ladislavem Heryánem – knězem, salesiánem, výborným biblistou a „pastorem under-
groundu“. Ladislav Heryán dovezl a představil svou knihu Stopařem na této zemi, která 
vyšla v prosinci (a na konci ledna byla vyprodána). V kratičkých příbězích, které lehkou 
rukou a otevřeným srdcem zaznamenává, ožívají zároveň příběhy a slova bible; a jejich 
leitmotivem je Boží velkorysost. Podobně jako v předchozí knize Exotem na této zemi 
se leitmotivem stává zase Boží milosrdenství.
Během večera zazněly myšlenky, které na první poslech provokují, a když si je připus-
títe, nutí přemýšlet. Např.: Ježíš byl do značné míry protináboženský – to, když kriti-
zoval „náboženskou mašinerii“ tehdejších náboženských představitelů. Vedl lidi k víře, 
k důvěře v Boha živého; nikoliv k víře v představu o Bohu, kterou náboženství jaksi ze 
své podstaty utváří… A nebo: každý, kdo čte bibli, má nějaký klíč. Klíčem bývají naše 
představy o Bohu, které mohou být falešné, dokonce si z nich můžeme udělat modlu…
Ladislav Heryán mluvil také o tom, jak snadné je přehlížet potřeby lidí, kteří žijí v men-
šině, a odsuzovat je. A dokazoval na jednom konkrétním příběhu, že to tak snadné není, 
když znáte někoho z menšiny osobně, komunikujete s ním a vidíte, s jakým přístupem 
většinové společnosti se potýká. V diskuzi jsme se dotkli i témat, které jsou ekumenic-
kými rozbuškami – homosexuality a interkomunia. 
Vzácný host dovezl také kytaru a zazněly písně Johna Lennona, U2, Paula McCartney-
ho.

Ladislav Heryán představil knihu 

Zavítat s pohádkovou Alenkou do tajuplné říše mohou všichni, kdo se rozhodnou na-
vštívit 12. či 13. května chystané představení divadelního souboru Ikaros – Za zrca-
dlem. Tentokrát se přitom nejedná přímo o muzikál, jak tomu bývá u Ikara zvykem, 
ale o multižánrové představení, které nabídne kromě osvědčených pěveckých výkonů 
také světelnou show či akrobatické kousky.
„O čem je knižní předloha Alenka v zemi za zrcadlem? Vlastně o ničem. Takže díky tomu 
my můžeme hrát o čemkoliv,“ svěřuje se režisérka představení Olga Pospíšilová s tím, 
že chtěla vytvořit tak všestranné představení, aby mohly vyniknout všechny talenty, 
které v souboru Ikaros objevila. „Úžasná Bety Mikysková se svými choreografiemi, Jus-
týna Ambrožová, jejíž akrobatické vystoupení na kruhu mě totálně nadchlo, pak také 
spousta hereckých talentů, Mia Ambrožová a její sbory, které se posouvají každým 
představením dál, artistické kousky Míry Chlubny, Karla Smejkala a Terky Kuřecové i 
úžasní sólisti,“ rozjímá Pospíšilová.
Kromě pobavení se nad muzikálem plným světelných efektů však mohou diváci v před-
stavení najít také politický přesah. „O svobodu můžeme přijít rychle a snadno. Nechci 
kazit veselý muzikál tím, že to bude politické, ale kdo si to tam bude chtít najít, ten si 
to tam najde. Nežijeme v sociálních bublinách, i když by to bylo hezké, určitý postoj a 
názor na současnou situaci tam vyjádřený je,“ přiznává Pospíšilová.
Multižánrové představení Za zrcadlem sehraje Ikaros v Jupiter clubu v sobotu 12. květ-
na v 19 hodin a v neděli 13. května ve 14 a 18 hodin. Vstupenky je možné zakoupit v 
předprodeji na programovém oddělení Jupiter clubu za 150 korun, na místě pak za 200 
korun.

Alenka zavede diváky za zrcadlo

Kateřina Karmazínová

Markéta Slámová
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Uplynul další školní rok a já stojím před no-
vými absolventy hudebního oboru. Letošní 
rok byl opět úrodný nejen v počtu absol-
ventů, ale i ve kvalitě jejich hudebních vý-
konů, které dokazují, že jejich mnohaleté 
snažení nebylo zbytečné. A nebylo to sna-
žení jenom našich žáků. K dnešním krás-
ným výkonům přispěli především jejich 
pedagogové, kteří je dovedli až k absoluto-

riu a vetkli do jejich života lásku k hudbě a 
umění jako takovému. 
Naše umělecká škola také vyprodukovala 
v posledních letech velké množství absol-
ventů, kteří se rozhodli pokračovat dál ve 
studiu hudby na konzervatořích a násled-
ně i vysokých školách uměleckého zamě-
ření. Právě tito studenti se vracejí poté 
zpět na naši školu, už jako hotoví učitelé, 

plní elánu a chuti pokračovat v našem díle. 
Dal jsem si tu práci a spočítal absolventy 
v jednotlivých oborech, a jen za hudební 
obor za dobu 14 let mé funkce ředitele stá-
lo na tomto pódiu 345 absolventů. To zna-
mená jedno jediné – že systém základního 
uměleckého školství, který je v Evropě oje-
dinělý, má skvělou budoucnost. 

Markéta Dvořáková, klavír, Tereza Dvořáková, klavír, Matěj Hampl, 
klavír, Kateřina Mladá, akordeon, Zdislava Zemanová, keyboard, Gréta 
Tesařová, klavír, Simona Eliášová, klavír

Žofie Bojanovská, housle, Nikol Karbanová, klavír, Barbora Lavičková, 
zobcová flétna, Tereza Lišková, kytara, Leona Pospíšilová, keyboard, Eliš-
ka Rozmarínová, saxofon, Adéla Strnadová, zpěv, Matyáš Zedníček, klavír

Absolventské koncerty hudebního oboru

Martin Karásek

HUDEBNÍ OBOR: 
4.–7. 6. 2018 (14. 00–17. 00)
(učebna č. 22 – 3. patro)
VÝTVARNÝ OBOR: 
4.–7. 6. 2018 (14. 00–17. 00)
(učebna č. 20 a 21 – 3. patro)
TANEČNÍ OBOR: 
5. 6. 2018 (15. 00–19. 00)
7. 6. 2018 (15. 00–18. 00)
(sál – přízemí)
LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR: 
8. 6. 2018 (14. 00–17. 00) (sál – přízemí)

TALENTOVÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 
NA ZUŠ PRO ŠKOL. ROK 2018/2019

Od 14. 00 do 17. 00 budou vystupovat na 
několika místech (např. v budově radnice 
u informačního centra, v Novém Svitu, u 
kostela sv. Mikuláše, v podchodu Fortna, 
uprostřed náměstí u památníku aj.) růz-
ná hudební uskupení naší ZUŠ, v prostoru 
vestibulu velkého sálu JC se bude prezen-
tovat výtvarný obor. Taneční a literárně 
– dramatický obor vystoupí od 17. 00 ve 
velkém sále Jupiter clubu. 
Věříme, že našim spoluobčanům 24. 5. 
2018 zpříjemníme každodenní shon v 
odpoledních hodinách a budeme rádi, 
když se alespoň na malou chvíli zastaví, 
poslechnou si nebo zhlédnou výkony na-
šich žáků a ocení je potleskem. 

ZUŠ OPEN: 24. KVĚTNA 2018

KRAJSKÉ KOLO VE HŘE NA DECHOVÉ 
NÁSTROJE V JIHLAVĚ
V úterý 27. března 2018 se na jihlavské ZUŠ 
konalo krajské kolo ve hře na dechové ná-
stroje. 
Žáci dechového oddělení ZUŠ Velké Meziříčí 
pod vedením učitelů Lenky Doležalové Kol-
dové, Kláry Kostelníkové, Radovana Hajné-
ho a Josefa Vaňhary, získali tato umístění: 
Julie Zezulová, zobcová flétna, 3. místo (V. 
kategorie)
Lenka Tomanová, zobcová flétna, 3. místo 
(X. kategorie)
Martin Neufuss, trubka, 3. místo (IX. kategorie)
Ema Kejdová, příčná flétna 2. místo (III. ka-
tegorie)
Jan Podrábský, saxofon, 2. místo (VI. kategorie)
Terezie Hortová, příčná flétna 1. místo (IX. 
kategorie)
Mikuláš Sedlák, saxofon, 1. místo (VII. ka-
tegorie)

Vít Nedoma, lesní roh, 1. místo s postupem 
do ústředního kola (II. kategorie) 
KRAJSKÉ KOLO VE ZPĚVU V JIHLAVĚ
Emma Kejdová – sólový zpěv 2. místo (0. ka-
tegorie) – ze třídy Zdeňky Němcové. 
Duo Eliška Dvořáková – Viktorie Heřmán-
ková 2. místo (komorní zpěv) – ze třídy 
Zdeňky Němcové. 
KRAJSKÉ KOLO CELOSTÁTNÍ POSTUPOVÉ 
PŘEHLÍDKY STŘEDOŠKOL. PĚVECKÝCH 
SBORŮ V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM
Pěvecký sbor Andante – stříbrné pásmo 
(pod vedením Heleny Valové)
Všem soutěžícím, jejich učitelům a korepe-
titorům gratuluji k vynikajícím úspěchům 
a děkuji za výbornou reprezentaci naší 
školy. Vítu Nedomovi přeji hodně úspěchů 
v ústředním kole, které se koná ve dnech 
3.–6. května 2018 na ZUŠ Jana Hanuše v 
Praze 6. 

Martin Karásek

Soutěže 2017/2018
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Vypravěč Jaroslav Dušek za hudebního doprovodu Pjér la Šé’ze a Zdeňka Kono-
páska humornou formou připomněl základní principy lidství. Nabídl možnost 
dojít k vnitřnímu osvobození uzavřením čtyř dohod se sebou samým. Dotkl se 
témat výchovy dětí, našeho vzdělávacího systému, partnerských vztahů, ma-

teriálního vlastnictví, vnitřního rozporu mezi egem a duší a naší honby za čímsi zdánlivě 
důležitým.
Jaroslav Dušek své představení Čtyři dohody vyprodává po celé republice na dlouhou 
dobu dopředu. Za necelých třináct let ho vidělo více než 200.000 diváků. Herec z vý-
těžku pravidelně přispívá na dobročinné účely. Nejinak tomu bylo ve Velkém Meziříčí. 
Padesát tisíc korun předal Petru Hladíkovi pro Domácí hospic Vysočina na činnost jeho 
střediska v našem městě.

S moudrostí starých Toltéků přijel do Jupiter 
clubu Jaroslav Dušek. V představení Čtyři 

dohody inspirovaném stejnojmenným 
bestsellerem mexického spisovatele Dona 

Miguela Ruize se pokusil divákům napovědět, 
jak vykročit na cestu za osobní svobodou 

a štěstím.

Fotograf Jiří Michlíček z Velkého Meziříčí a 
ředitel Domácího hospice Vysočina o.p.s. 
Petr Hladík chtějí pro pracovníky hospice 
získat nové auto. Od soboty 21. do neděle 
29. dubna šli pěšky na Říp a za každý metr 
ušlé trasy hodlali od dobrovolných dárců 
vybrat jednu korunu.
Trasa pěšího putování vedla z nejvýše po-
ložené obce na Vysočině - Studnice až na 
vrchol hory Říp. „Počet metrů přepočtený 
na koruny zhruba odpovídá ceně nového 
auta pro naše pracovníky v terénu,“ uvedl 
Petr Hladík.
Pro dobrovolné dary založili speciální sbír-
ku na webu darujme.cz. Prostřednictvím 
webu vybrali během osmidenního puto-
vání bezmála 57.000 korun. „Sbírka pokr-
čuje do konce května,“ dodal Hladík. 
Domácí hospic Vysočina je nezisková or-
ganizace, která působí v Novém Městě na 
Moravě, Velkém Meziříčí, Jihlavě a okol-
ních obcích. „Naše týmy jsou klientům k 
dispozici nepřetržitě 24 hodin denně, 7 
dnů v týdnu. Poptávka po našich službách 
rok od roku roste v průměru o 25 procent. 
Z tohoto důvodu také rozšiřujeme náš 
ošetřovatelský tým a musíme zajistit jeho 
dostupnost. Proto potřebujeme obnovit 
náš vozový park,“ vysvětlil ředitel Hladík.
Velkomeziříčský fotograf a dokumentari-
sta Jiří Michlíček je svými pěšími putová-
ními známý - například už v roce 2007 do-
šel po 3300 kilometrech pěšího putování 
do španělského Santiago de Compostela. 

TexTa foTo MarTina STrnadová

Dušek radil 
jak na  svobodu

PENÍZE PRO HOSPIC SBÍRALI I POUTNÍCI

-kid-

FOTOGALERIE NA
www.velkomeziricsko.cz

SBÍRKA POKRAČUJE
www.darujme.cz
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Vystupující kapely utvoří směsici 
různých hudebních žánrů, mezi 
stálice koncertu patří orches-
tr ZUŠ a pěvecký sbor Andante, 

loni se již velkomeziříčskému publiku také 
představila Poetika. Novým účinkujícím 
bude Roman Dragoun and His  Angels, Ei-
rik, Four Covers a Arrhytmia. Neznámým 
není pro stálé návštěvníky koncertu také 
Petr Bende Band.
Dvanáctý ročník této charitativní akce 
bude věnován Centru Kociánka, pracoviště 
Březejc, které je zařízením pro děti a mlá-
dež s tělesným, mentálním a kombinova-
ným postižením. Svým klientům nabízí so-
ciální služby na míru, poskytuje vzdělání, 
aktivizační činnost, rehabilitaci. Podporuje 

rozvoj jejich osobnosti tak, aby si každý 
dokázal najít svoji životní cestu.
„Výtěžek z koncertu využijeme na poříze-
ní venkovního fitness hřiště pro mládež a 
dospělé, bude se jednat o pět posilovacích 
strojů a celkový rozpočet včetně montáže 

je 300.000 korun,“ řekla vedoucí pracoviš-
tě Březejc Marie Doležalová.
Návštěvníci koncertu budou moci přispět 
vložením hotovosti do připravených ka-
siček nebo koupí drobných propagačních 
předmětů s logem koncertu. Také stánky 
s občerstvením odevzdají část svého vý-
těžku. Součet všech takto vybraných pří-
spěvků se objeví jako částka na šeku, který 
bude předán v závěru koncertu.
Ovšem nejen hudební představení bude 
čekat na návštěvníky této akce. Opět bu-
dou připraveny aktivizační programy pro 
děti, které jim budou přibližovat svět jejich 
postižených vrstevníků. 
Pro malé neposedy bude také připraven 
skákací hrad či nově lezecká stěna.

MUZIKANTI DĚTEM
sobota 26. května 2018

Náměstí ve Velkém Meziříčí

Orchestr ZUŠ, pěvecký sbor Andante, 
Four Covers, Arrhytmia,  
Petr Bende Band, Eirik,  

Roman Dragoun and His Angels.

Stalo se již tradicí, že poslední květnová sobota ve 
Velkém Meziříčí je věnována charitativnímu koncertu 

Muzikanti dětem. I letos se 26. května rozezní od 14.00 
hodin velkomeziříčské Náměstí hudební produkcí, která 

bude jako každoročně velmi pestrá.
TexT pořadaTelé

foTo JiTka kočí

Muzikanti dětem 
budou pomáhat i letos
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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:

MONTÉRA  
PLASTOVÝCH OKEN

DO NAŠEHO KOLEKTIVU PŘIJMEME:

Aktuálně  
přijímáme  
i další kolegy

 CO BUDE  
 VAŠÍ HLAVNÍ NÁPLNÍ? 
 
- montážní práce stavebních  
 okenních výplní na zajímavých  
 zakázkách
-  pravidelné služební cesty  
 ze ZR a zpět  

 JAKÉ POŽADAVKY  
 JSOU PRO NÁS DŮLEŽITÉ? 
 
- minimálně střední vzdělání  
 (vyučen)
- řidičské oprávnění skupiny B
- zkušenosti s montáží oken 
 (zednické zapravování výhodou)
 
 
 

 KTERÉ VLASTNOSTI  
 U NÁS UPLATNÍTE? 
 
- aktivní přístup k práci 
- spolehlivost, samostatnost
- smysl pro přesnost
- fyzická zdatnost 

 PROČ SE VÁM U NÁS BUDE LÍBIT? 
 
- získáte stabilní práci na HPP 
 v silné výrobní společnosti
- dostanete příspěvek na stravování,  
 5 týdnů dovolené
- máme pro Vás další zajímavé firemní benefity

Mgr. Martina Zedníčková

tel.: 725 576 057 
e-mail: zednickova@pks.cz

ZAUJALA VÁS TATO POZICE?  
VÍCE INFORMACÍ K POZICI

PKS okna a.s.

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

www.pksokna.cz
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Dne 29. dubna 2018 uplynulo 10 let  
od úmrtí 
paní Libuše Minaříkové. 
Kdo jste ji znali a měli rádi,  
vzpomeňte s námi.  
Kuchařky z bývalé závodní jídelny Kablo

Vzpomínáme

Odešli z našich řad

MĚSTSKÝ PSÍ ÚTULEK DARUJE 
• Fenku NO, 2,5 roku, hodná, trošku bojácná; 
• Fenku, 1,5 roku; 
• Fenku (Nela), křížence labradora
• Pejska (Diego), 1 rok, hodný, temperamentní, nalezen 
u Domu zdraví 
Volat po 14. hodině na tel. 723 778 248.
Aktuality a zajímavosti z městského útulku na facebooku:  
Psí útulek Velké Meziříčí

Anežka Procházková, Lhotky, 81 let, 8. 4. 2018
Alois Hájek, Měřín, 87 let, 11. 4. 2018
Marie Řezáčová, Bezručova, Velké Meziříčí, 86 let, 20. 4. 2018
František Vlach, Karlov, Velké Meziříčí, 72 let, 24. 4. 2018
Jiřina Chalupová, Kolmá, Velké Meziříčí, 61 let, 22. 4. 2018

Děkujeme všem příbuzným, přátelům, známým a sousedům za 
účast a projevené kondolence při posledním rozloučení  
dne 14. 4. 2018 
s paní Anežkou Procházkovou ze Lhotek. 
Zarmoucená rodina

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast  
a projevené kondolence při posledním rozloučení  
dne 27. 4. 2018 
s paní Jiřinou Chalupovou z Velkého Meziříčí. 
Zarmoucená rodina

Dlouho očekávaná návštěva španělských hostů z Autismo Bur-
gos zavítala ve čtvrtek odpoledne 12. 4. na CK pracoviště Bře-
zejc. Organizace Autismo Burgos se dlouhodobě specializuje 
na práci s lidmi s autismem. Jejich systém podpory lidí s PAS  je 
dobře propracovaný a důležitý je fakt, že se jim daří spolupraco-
vat se školkami, školami a se zaměstnavateli.  Na Březejc přijal 
pozvání také pan hrabě Podstatzký, který Španělsko a španěl-
štinu velmi dobře zná a vnesl do nabitého programu našich hos-
tů neformální atmosféru. Poté se uskutečnily dva workshopy, 
kde se účastníci dozvěděli více o Denním centru v Autismo Bur-
gos a o konkrétních příkladech využití struktury dne.  Druhý den 
nezbývalo příliš času na debatu, hosté si prohlédli prostory STD, 
TS, DS, OS a také se zajímali o způsob výuky v Základní škole a 
Střední škole Březejc.
Hostům se na Březejci líbilo rodinné prostředí a okolní příroda. 
Poznatky, které jsme načerpali se pokusíme využít i u některých 
uživatelů s PAS na našem pracovišti.  Jana Štáfová

Na Březejc zavítali 
hosté ze Španělska

PAVEL ŠPORCL A JEHO CIMBÁLOVÁ KAPELA GIPSY WAY ENSEMBLE 
přivezli do Jupiter clubu hudbu plnou vroucí cikánské krve.
Čech Pavel Šporcl, dva Slováci a jeden Maďar spolu koncertují už 
sedm let. Publikum si získali od samého začátku temperamentní 
muzikou. Zněly cikánské melodie, ale i klasika, třeba Brahmsův 
Uherský tanec nebo Montiho čardáš. Úspěch slavila i ruská lido-
vá píseň Kalinka, kterou Šporcl zařadil záměrně. -mars-
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PRODÁM
• Vari s motorem Honda s 
dvoukolovým vozíkem. Stroj je 
nový, nejetý, se zárukou. Cena 
dohodou. Tel.: 608 634 984.
• Traktor RS09 čtyřválec s hyd-
raulikou, žací lištou a korbičkou 
na trávu. Tel.: 608 634 984.
• Králíky na chov i na maso. Vš, 
Vs, Br. Tel.: 604 909 857.

KOUPÍM
• 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, 
vojenské helmy, kožené vojen-
ské řemeny, opaskové přezky, 
kožená pouzdra na pistole, 
plechové – dřevěné muniční 
bedýnky, zásobníky do zbraní, 
nábojnice, vojenské uniformy 
(i potrhané), maskovací celty, 
maskovací oblečení, vatované 
kabáty, vyznamenání, vojenské 
nášivky, masky, vojenské če-
pice, brigadýrky, bodáky, dýky, 
šavle a pochvy k nim, staré fo-
tografie vojáků, staré žehličky, 
hmoždíře atd. z vaší půdy, sto-
doly, pozůstalosti. Za nabídky 
předem děkuji. Tel.: 776 776 
007.
• Staré hračky: plechové, dře-
věné, retro autíčka Škoda 1203, 
105,120 atd. šlapací autíčka 
Moskvič a jiné značky. Staré 
plechové trojúhelníkové krabice 

na olej Mobiloil, Shell atd. Staré 
pivní lahve s odlitým nápisem 
pivovaru např.: Gross Meserit-
scher, L. Heide a jiné pivovary. 
Stará jízdní kola do roku cca 
1945, veterány, motocykly a 
veškeré součástky k nim..., dále 
zajistím vyklizení vašich půd, 
sklepů atd. Děkuji za nabídky, 
které pomohou rozšířit sbírku 
a plánovanou expozici. Volejte, 
nebo stačí prozvonit a zavolám 
zpět, na tel. 732 400 672.
• Vojenskou výstroj z vašich 
půd, sklepů a stodol do roku 
cca 1950: německé, sovětské, 
rumunské, italské a české ar-
mády. Pro potřebu plánované 
výstavní expozice VELKOME-
ZIŘÍČSKO ZA PROTEKTORÁTU 
1939–1945. Například výstroj 
z bývalé Bekovky Feldbeklei-
dungsamt der Luftwaffe 1/
XVII (nyní Motorpal): vysouvací 
nože i poškozené a součástky k 
nim; tropické klobouky; blůzy, 
košile, kalhoty, kraťase písko-
vé, zelené a modré barvy; čepi-
ce, kšiltovky a lodičky; okované 
boty s koženou podrážkou, ho-
línky, 12dírkové kanady boční i 
přední šněrování, boty kombi-
nované s plátnem nízké i vyso-
ké; skládací příbory; chlebníky, 
ruksaky, tašky, brašny, batohy 
z telecí kůži, pytle; oranžové 
bakelitové dózy; ochranné brý-
le; kukly a ušanky; chrániče ko-
len; plynové masky; polní lah-
ve; helmy; celty; oboustranné 
maskované vaťáky; prošívané 
vaťáky, hliníkové nádoby na 
vodu, várnice, kanystry, polní 
lopatky; lékárničky, ešusy; ho-
dinky; kompasy; rádio-tech-
nika; letecké bundy, kalhoty a 

kombinézy s kožichem, výstroj 
se zipy značky Zipp, Rapid, 
Elite, Ri-Ri;  výstroj s cvoky 
značky Prym, Stock; rukavice, 
pásky přezky, řemínky, postro-
je; muniční bedýnky plechové 
dřevěné; nášivky; vyznamená-
ní a medaile; zbytky z techni-
ky jako pásy, kola, součástky, 
tachometry a přístroje, optiky, 
puškohledy, dalekohledy, nářa-
dí, zbraně a části zbraní, dýky, 
šavle a bodáky, svítilny, bater-
ky, karbidky; náboje a nábojni-
ce; knoflíky; nitě a kusy látek;  
dokumenty, pohlednice a pra-
covní knížky adresované na 
Bekovku , fotografie z období 
protektorátu Velkého Meziříčí 
a okolí, noviny z období pro-
tektorátu; rád si i poslechnu 
zajímavé příhody a historická 
fakta z okupace a osvobození, 
nabídnete cokoliv i silně poško-
zené! Volejte, nebo stačí pro-
zvonit a zavolám zpět, na tel. 
732 400 672.

NEMOVITOSTI
• Prodám byt 1+1 v osobním 
vlastnictví, 55 m2. Volejte po 
15. hodině. Tel.: 605 562 133.
• Prodám stavební pozemek 
ve Vídni u Velkého Meziříčí. Tel.: 
603 570 388.
• Pronajmu garáž. Tel.: 702 
537 229.
• Prodám stavební pozemek 
ve VM, cca 1 500 m2, cena 800/
m2 + DPH, kompletní sítě, klid-
ná část. Tel.: 731 457 371. 
• Prodáme rodinný dům 3+1 se 
zahrádkou a stodolou ve Vel-
kém Meziříčí. Více info na tel. 
608 271 522.
• Prodáme stavební pozemek 
v Křižanově. Tel.: 731 457 371. 
• Koupím pozemek nebo zahra-
du ve Velkém Meziříčí nebo v 
okolí. Hotově. Tel.: 608 271 522.
• Koupím obyvatelný byt nebo 
menší rodinný dům ve Velkém 
Meziříčí nebo blízkém okolí. 
Platba hotově.  Tel.: 608 271 
522.
• Prodáme krásný stavební 
pozemek v Olešné u Nového 
Města n. M. Dobrá investice! 
Tel.: 608 271 522.

• Prodám nový byt se zahrád-
kou, garážové stání, klidná lo-
kalita, k nastěhování 2018. Tel.: 
605 054 470.

RŮZNÉ
• Nabízíme pokácení vzrost-
lých stromů, i v blízkosti obydlí 
či plotů. Tel.: 737 914 885.

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

DARUJI

• Darujeme pouze do dobrých 
rukou rotvajlera kříženého s 
vlčákem. Je cvičený, hodný, hra-
vý a mazlivý.  Stáří 6 let. Byl u 
špatného pána a my si ho bohu-
žel nechat nemůžeme, protože 
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.

Soukromá 
inzerce

soukromá inzerce ZDARMA 
www.velkomeziricsko.cz

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.

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.

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

 letničky 
a balkónové rostliny 

okrasné dřeviny, 
jehličnany

20 let s Vámi
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DOBRONÍN:Prodejna Biomac Velké Meziříčí
Třebíčská 1678/60, Areál firmy PKS
594 01 Velké Meziříčí
mob.: 773 110 045, 777 947 014
e-mail: prodejna.velkemezirici@biomac.cz
Provozní doba: Po – Pá 8:00 – 12:00,13:00 – 15:30

DO 30.6.2018
OD 1.5.2018

Bez názvu-1   1 11.04.2018   9:48:20
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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
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Kontakt:
Ing. Mátl, tel: 602 305 226, e-mail: jamatl@seznam.cz

Přijme:
• obráběče/ky kovů
• dělníky/ce do výroby

Podmínky:
• Pracovitost, pečlivost a ochota se učit 

Nabízíme:
• Práce v 1 směně
• 6 dní dovolené navíc
• závodní stravování
• platové ohodnocení dle dovedností 

zaměstnance
• přátelský kolektiv
• 13. plat

PALMOTORS s.r.o.
Tradiční výrobce vstřikovacích trysek

Velké Meziříčí, Příkopy 1228/39

(bývalý Motorpal)

Kontakt:
ing. Zich, 602 976 768, 566 501 229

mail: agro@agro-merin.cz

Přijmeme pracovnici na pozici 
ÚČETNÍ

Požadujeme:
• SŠ/VŠ ekonomického zaměření
• zodpovědnost, znalost práce na počítači
• řidičský průkaz sk. B 
• praxe vítána

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

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

nova zelena usporam.ai   2   18.10.2017   23:07:56
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na facebooku?

@velkomeziricsko
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Narodil se 18. dubna 1923 ve Vel-
kém Meziříčí. Po absolvová-
ní měšťanské školy se v letech 
1937–1940 vyučil strojnímu zá-

mečnictví a automechanictví u Jindřicha 
Lišky v auto-moto-dílně ve Velkém Mezi-
říčí. Hudebně se vzdělával a v roce 1933 se 
začal učit na housle v hudební škole Hlahol, 
kterou tehdy vedl ředitel Maršál. Později 
hrával na jazz trubku a také rád zpíval. Po 
vyučení krátce pracoval u stavební firmy. 
V prosinci 1941 odešel jako automechanik 
do Prahy k Fiat servisu, jehož majitelem 
byl Rudolf Schroth, a zde působil do února 
1942. V dubnu téhož roku nastoupil jako 
zámečník ve firmě Skodawerke Adam-

sthal, zde také hrával kopanou se škodo-
váckým okřídleným šípem na dresu. Své 
působení zde ukončil v září 1944.
Tak jako řada vrstevníků ročníku 1923, ne-
vyhnul se oni on totálnímu nasazení. V říj-
nu 1944 nastoupil jako řidič a zámečník v 
továrně Ostland chemische reinigungsbe-
triebe. Zde pracoval až do 9. 4. 1945.
Láďa byl sportovec tělem i duší. Vynikal 
zvláště jako útočník v kopané i v hokeji. Byl 
mistrem table-tenisu, lyžařským běžcem i 
skokanem. Dne 18. února 1940 získal plné 
uznání za účast a dokončení běhu na lyžích 
na 10 km. Byl to první závod pořádaný v 
Křižanově místním Sokolem. V té době mu 
bylo 17 let a jako dorostenec se 25. února 

1940 umístil v závodě na 6 km na 2. mís-
tě v čase 26:32 min. Zvítězil Jiří Špaček a 
třetí byl Vlastík Milostný. Desátého března 
téhož roku vítězí v table-tenisovém tur-
naji. Bez porážky, nikým neohrožen se 17 
vítězstvími s poměrem setů 34:5 získává 
titul přeborníka Velkého Meziříčí. V dalším 
roce 16. února 1941 v závodě ve skoku na 
přírodním můstku v zámecké rokli obsazu-
je 2. místo skoky 19, 17 a 15 metrů. Zvítězil 
Vlastimil Štipák delším skokem 20 metrů. 

Ladislav Doležal
Vzpomínka na sportovce, 
kteří se svobody nedočkali

Všestranný sportovec, 
v letošním roce by se dožil 95 let.
TexT peTr ZeZula

foTo archiv auTora

HOKEJOVÉ UTKÁNÍ DSK TŘEBÍČ – SK VM 16:5 V TŘEBÍČI 
V ROCE 1942. Láďa Doležal je uprostřed. Dále zleva 
Herbhoh, brankář Flek, čtvrtý zleva Koš. Napravo od Ládi  
Pavlíček, Navrátil, Tonda Kirsch, Vetiška.
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Mimo soutěž nám již známý František Za-
jíček skoky 23, 21,5 a 21 metrů. František 
Zajíček po více jak 30 letech, v roce 1973, 
na Láďu Doležala vzpomíná: „Když se ská-
kalo v zámecké rokli na přírodním můstku, 
tak jsem obdivoval odvahu těch druhých 
lidí. Já jsem měl tehdy jako jediný skočky. 
Ostatní, kteří teprve druhou sezonu stojí 
na lyžích a dovolí si něco letět vzduchem 
bez patřičné výzbroje pro provádění sko-
ků. Ještě tam taky závodil Láďa Doležal, 
byl to výborný fotbalista, střední útočník 
za Velké Meziříčí. Byl to houževnatý a za-
pálený kluk pro ty skoky.“ František Zajíček 
byl o 11 let starší, jako sdruženář SK Nové 

Město na Moravě v té době na klasických 
můstcích skákal až 45 metrů. 
Láďa Doležal se zúčastnil 2. března 1941 
závodu na 14 km kolem Velkého Meziříčí 
jako člen hlídky společně s Vlastíkem Mi-
lostným a Milanem Polákem. Tato hlídka 
zvítězila v čase 1:13:26 hod. 
V období protektorátu vyrůstalo v našem 
městě mnoho mladých sportovců, mezi 
ně patřili i tři věrní kamarádi Láďa Doležal, 
Jarda Pospíchal (studující, narozen 10. 2. 
1923) a Mirda Krejčí (automechanik, na-
rozen 5. 6. 1923). Společně hrávali kopa-
nou, Láďa jako střední útočník, Jarda křídlo 
a Mirda v obraně. Společně hrávali hokej, 

Láďa ve středu, Mirda a Jarda většinou v 
obraně. Společně snili o lepší budoucnos-
ti a společně nabídli své služby v květnu 
1945 k osvobození naší vlasti. Nebylo jim 
dopřáno, aby se dožili splnění těchto snů. 
Tak jak společně žili, tak společně v před-
večer osvobození města nalezli smrt z 
rukou nacistických vrahů na břehu říčky 
Balinky.
Dne 4. března 1946 udělil prezident Re-
publiky Československé Ladislavu Dole-
žalovi, příslušníku skupiny „Tau“ Českoslo-
venský válečný kříž 1939 in memoriam.
Děkuji rodině Doležalových za poskytnutí 
podkladů pro zpracování této vzpomínky.

#SPOLEČNOST

Skoky v zámecké rokli Tři fotbalisté, uprostřed Láďa Doležal

Zleva Láďa Doležal, Jan Janků, Zajíček a Koten, s hlásnou troubou Laďa Hrbek.
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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

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

Svými podněty 
ovlivněte budoucnost města

PŘIJĎTE DISKUTOVAT S VEDENÍM MĚSTA

28. května 2018 v 15.30
Jupiter club – koncertní sál

Pojďte se vyjádřit k tématu, které vás
nejvíce zajímá:
• Veřejná správa
• Zdravotnictví a sociální služby
• Životní prostředí
• Kultura a památková péče
• Sport a volný čas
• Vzdělávání a osvěta
• Podnikání, ekonomika a cestovní ruch
• Zemědělství
• Doprava

Na co se můžete těšit? 
občerstvení zdarma 

výherní tombola
OPĚT „STŮL MLADÝCH“

Desatero problémů Velkého Meziříčí

S VÁMI O VŠEM!

Centrum Kociánka, pracoviště Březejc 
nabízí volná místa v pobytové odlehčo-
vací službě v termínech 2. 7.–8. 7. 2018 
(2 místa), 2. 7.–5. 7. 2018 (1 místo), 23. 
7.–31. 7. 2018 (1 místo). Vzhledem k re-
konstrukci prostor pracoviště Březejc bu-
dou letos letní prázdninové pobyty probí-
hat na Kociánce Brno, adresa Kociánka 2, 
Brno - Královo pole.
Kapacita pobytů je 10 uživatelů/den, ve 
službách budou zaměstnanci pracoviště 
Březejc, k dispozici budeme mít auto, v 
nabídce pestrý program - kromě příro-
dy a pobytů u vody plánujeme účast na 
kulturních akcích v Brně a výlety do okolí 
Brna i dále.

Centrum Kociánka
Sviny 13

Velké Meziříčí 594 01
Vedoucí služby Březejc: 

566 522 089 
720 118 147

Sociální pracovník Březejc: 
721 844 335

Další důležité informace naleznete na 
www.kocianka.cz

Poslední volná místa na Březejci

Dne 17. 3. 2018 proběhl ve Velkém Meziříčí Benefiční koncert pro Nesu, jehož výtěžek 
činil 7.457 Kč.
Děkujeme všem vystupujícím – Chrámovému sboru z Velkého Meziříčí, Sáře Sukové a 
Jakubu Tomáši Hladíkovi. Naše poděkování patří i dětem ze ZŠ Sokolovská, které vy-
robily dárkové předměty k prodeji a všem štědrým návštěvníkům benefice. Největší 
poděkování patří slečnám Kristýně Krátké a Angelice Barákové, které tuto akci v rámci 
své závěrečné práce s velkým nadšením zorganizovaly. Výtěžek benefice bude použit 
na dopravu uživatelů do denního stacionáře Nesa ve Velkém Meziříčí. Velmi děkujeme!

Alena Poulová, vedoucí denního stacionáře Nesa

Nesa děkuje za benefiční koncert

MIMOŘÁDNÁ AKCE VGS
Genealogické setkání s Paulem Makouskym z USA. 

V pondělí 7. května v 16 hodin v Jupiter clubu.
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NázvoSloví
OSOBNOSTI
Díl 18: 
Zdenka Vorlová Vlčková 
(1872–1954) - dům s ateliérem
TexT Marie ripperová

foTo pavel STupka

49.3512728N, 
16.0192514E

TexT eva kočí valováDíl 21

#SERIÁLY

Její výtvarné nadání rozpoznal už otec – učitel. Po studiích složila zkoušky a jako prv-
ní žena v Rakousku-Uhersku se stala profesorkou kreslení. Později se věnovala pouze 
výtvarné činnosti. Malovala drobné motivy i rozsáhlá plátna přes celou stěnu. Ilustro-
vala knížky pro děti, vytvořila i oltářní obraz. Zajímala se o historii a národopis, cvičila v 
Sokole. Ilustracemi doplnila i otcovu sbírku písní, která vyšla tiskem pod názvem Naše 
písně.

Akademická malířka byla první profesorkou 
kreslení v Rakousku-Uhersku.

OSLAVICE
O LOŽE
Pozemky poblíž místa, kde se dříve na-
cházela vodní tůňka bez odtoku. 
O PAZDÍRNE
Pozemky poblíž místa, kde dříve stávala 
obecní pazderna (domek, v němž se třel len).
O REBNÍČKA
Pole v blízkosti Malouškova rybníčka. 
O SVAČINE
Nepravidelný pozemek s polem, loukou a 
lesem. Zde se při polních pracích svačívalo.
O VOVČÁKOVÝHO MOSTO
Těžká půda se skálami, v blízkosti místa je 
most, přes který se kdysi přeháněly ovce.
O LIP
Pozemky poblíž mohutných lip. 
ÓLEHLE
Úlehle – úhor, tj. neobdělaný pozemek 
porostlý travou. 
O ŘEK
Pozemky ležící u řeky. 
PADĚLKE
Malé díly pozemku, které zbyly. 
PAŘEZNÁ
Místo, kde se dříve zpracovávaly stromy 
a zůstalo zde mnoho velkých pařezů.
POD JAZINE
Pod místem, kde jsou jezinky. Pozemky 
pod místem nazvaným jaziny.
POD ÓLEHLAMA
Pozemky pod úhorem. 
POD VOCHUZKÓ
Pozemky pod lesem (ochoz – lesní ma-
jetek, jehož velikost je stanovena obchá-
zením).
POSPÍŠILKA
Louka, nyní les, jejímž dřívějším majite-
lem byl Pospíšil.
SLEPIČKA
Mělký rybníček, často vyschlý, kde hra-
bávají slepice. 
SV. MIKULÁŠ
Kaplička s dřevěnou sochou sv. Mikuláše. 
ŠTOKSOVO BOROVÍ
Borový les, jehož majitelem byl Štoksa.
ŠTOKSŮV KŘÍŽ
Kříž, který nechal vystavět Štoksa.
TOMŠÍKŮJ REBNÍK
Rybníček na návsi nesoucí jméno protěj-
šího majitele zemědělské usedlosti. 
TRNKŮV KŘÍŽ
Kříž nechali postavit manželé Trnkovi v 
roce 1928.
U POMNÍKU
Pomník padlým v 1. světové válce. 
U ZASTÁVKY
V roce 1886 zde byla postavena železnič-
ní trať se zastávkou. 

OPRAVA A OMLUVA. Technickým nedopatřením jsme v minulém čísle uvedli chybně 
datum narození a úmrtí u Františka Harracha. Správně měl nadpis seriálu znít: JUDr. 
František hrabě Harrach (1870–1937). Čtenářům i autorce seriálu se omlouváme. 

redakce

GYMNÁZIUM
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Je čas na změnu
Trvale jsme snížili ceny
Celostrana (189×255 mm) 13 500 Kč
Půlstrana (178×123 mm) 6 500 Kč
1/4 strany (87×123 mm) 3 500 Kč
1/8 strany (87×59,5 mm) 2 100 Kč
1/16 strany (41,5×59,5 mm) 1 300 Kč
1/32 strany (41,5×25,5 mm) 500 Kč

Jdeme k vám blíž
Inzerci od května objednávejte přímo v redakci:
Velkomeziříčsko
úsek medializace a komunikace
JUPITER club s.r.o.
Náměstí 17, Velké Meziříčí

Proč inzerovat 
ve Velkomeziříčsku?

nejVýhodnější 
REKlaMa VE MěsTě

Váš inzerát se do-
stane na stůl 5.051 
domácností ve Vel-
kém Meziříčí, Hrbově, 
svařenově, Olší nad 
Oslavou, Mostištích, 
Dolních Radslavicích, 
lhotkách a Kúskách. 

nejVěrohodnější 
REKlaMa VE MěsTě

Velkomeziříčsko po-
važuje za spolehlivý 
zdroj informací 56 % 
obyvatel města.*
*Dotazníkové šetření 2017

spojíte jméno své fir-
my s profesionálním 
časopisem, držitelem 
ocenění Zlatý středník 
2015.

nejdůstojnější 
REKlaMa VE MěsTě

-20 %
+420 775 944 229
velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz

Máme pro vás neho-
ráznou letní slevu!
Když si objednáte 
inzerci do 20. května, 
máte ji za polovinu.

nejleVnější 
REKlaMa VE MěsTě

-50 %

MyslElI JsTE sI, žE Už Vás VElKOMEZIříčsKO NEMůžE NIčíM PřEKVaPIT?

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

Kompletní podmínky akce se dozvíte přímo na optice nebo na www.vaseoptika.cz/akce

měření
zraku na 
optice
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www.nakupdomu.imaxi.cz

Rozvoz 
nákupů 

ve Velkém
Meziříčí

Na vaše 
dotazy rádi 
odpovíme:  

nakupdomu@
atlas.czww

w.n
ak

up
do

mu
.im

ax
i.cz

http:// www.
nakupdomu.

imaxi.cz
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DOMÁCÍ HOSPIC Vysočina, o.p.s.
Středisko hospicové péče ve Velkém Meziříčí

přijme pracovníka na pozici

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ SESTRA
v domácí hospicové péči

Náplň práce: 
Péče o vážně nemocné a umírající klienty. Poskytování zdravotní 
ošetřovatelské péče bez odborného dohledu dle indikace lékaře.

Požadavky:
- způsobilost k výkonu práce bez odborného dohledu
- praxe u lůžka v délce trvání min. 2 let
- místo bydliště Velké Meziříčí a okolí
- zodpovědnost, samostatnost, schopnost týmové práce, fl exibilita
- řidičský průkaz sk.B-aktivní řidič
- čistý trestní rejstřík
- dobrý zdravotní stav

Nabízíme:
-  zajímavou práci ve zkušeném kolektivu na dohodu o provedení 

práce nebo na dobu určitou
- systematické vzdělávání v oblasti paliativní péče
- fl exibilní pracovní dobu
- možný i zkrácený pracovní úvazek

Písemné nabídky s životopisem a motivačním dopisem 
zasílejte na: info@hhv.cz . 

Více informací na www.hhv.cz 
nebo na telefonním čísle 739 507 587.

S
C
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80
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KAM
KULTURNÍ AKCE MĚSÍCE

#SERVIS

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

Pátek 4. 5., výstavní síň
VÝSTAVA ABSOLVENTŮ VÝTVARNÉHO 
OBORU ZUŠ DOPLNĚNA PRACEMI 
OSTATNÍCH ŽÁKŮ
Otevřeno: 
po–čt 8.00–12.00, 12.30–16.00
Pá 8.00–12.00, 12.30–14.00. 
Potrvá do 25. 5. 2018.

Sobota 12. 5., velký sál, 19.00
Neděle 13. 5., velký sál, 14.00 a 18.00
Divadlo Ikaros uvádí 
multižánrové představení
ZA ZRCADLEM
Na motivy knihy C. Lewise Alenka v zemi 
za zrcadlem na hudbu Ch. Tina, Roba Can-
tora a dalších.

Pondělí 14. 5., velký sál, 19.30
Divadelní sezona jaro 2018
4. představení
LISTOPAD
Jak být znovu zvolen americkým preziden-
tem, když popularita klesá k nule. Neko-
rektní politická fraška. Hrají M. Dlouhý, J. 
Vlach, L. Zbranková, Z. Vencl. Divadlo ABC 
Praha.
Platí permanentky, jednotlivé vstupné

Úterý 15. 5., koncertní sál, 16.00
Vlastivědná a genealogická společnost 
pořádá přednášku
FALERISTIKA – POMOCNÁ VĚDA HISTO-
RICKÁ
Přednáší Mons. Thomas Töpfer

Středa 16. 5., velký sál, 19.00
KRUH PŘÁTEL HUDBY – závěrečný kon-
cert 
RENDEZ-VOUS S RADKOU FIŠAROVOU
Aliaksandr Yasinski – akordeon, Miroslav 
Linka – kytara. Jedna z nejlepších českých 
šansoniérek v novém pořadu s vůní Fran-
cie zazpívá české i francouzské šansony 
nejen z repertoáru Édith Piaf či francouz-
ské filmové melodie.
Platí abonentní předplatné. Vstupné v 
předprodeji 200 Kč/150 Kč (děti, studenti, 
senioři), na místě 250/200 Kč

Čtvrtek 17. 5., velký sál JC, 19.30
Divadelní představení 
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
Příběh rodiny hraběte Kostky, který se 
vrací z emigrace, aby převzal rodinné sídlo. 
S ním „zdědí“ i zpátečnického kastelána, 
hypochondrického zahradníka nebo ku-
chařku, která si ráda přihne.
Hrají: A. Polívková, J. Hrušínský, M. Šplech-
tová. Divadlo Na Jezerce.

Pondělí 21. 5., velký sál, 19.30
DEŠTIVÉ DNY
Americké drama je hrou o přátelství a zá-
roveň kriminálním příběhem. Drsní chlapíci 
Denny a Joey jsou přáteli od dětství, kte-
ré oba strávili na chicagském předměstí. 
Hrají R. Krajčo, D. Švehlík.

Úterý 22. 5., koncertní sál, 16.00
Vlastivědná a genealogická společnost 
pořádá přednášku
CESTY POUTNÍKA JANA
Přednáší Mons. Jan Peňáz

Středa 23. 5., velký sál, 17.30 a 20.00
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. 

Úterý 29. 5., velký sál, 19.30
CELEBRITY
Celovečerní stand-up comedy  ONDŘEJE 
SOKOLA

PROGRAM KINA NA KVĚTEN

Pátek 4. 5. v 19.30
SCREAM FOR ME SARAJEVO
Příběh naděje uprostřed války.
Příběh o neuvěřitelném rockovém kon-
certu, který odehrál frontman kapely Iron 
Maiden Bruce Dickinson v roce 1994 upro-
střed obléhání Sarajeva. 
Dokumentární, hudební film Velké Británie, 
Bosny a Hercegoviny 2017, české titulky.
Vstupné 150 Kč, 140 minut, mládeži pří-
stupný od 12 let.

Sobota 5. 5. v 18.30
READY PLAYER ONE: HRA ZAČÍNÁ
Lepší realita tě teprve čeká.
Děj nového filmu legendárního režiséra 
Stevena Spielberga je zasazen do roku 
2045, kdy se svět ocitá na pokraji chaosu 
a kolapsu. Lidé však nalezli spásu v OASIS, 
rozsáhlém světě virtuální reality, který 
vytvořil geniální a excentrický James Halli-
day. Když Halliday zemře, odkáže své ne-
smírné bohatství prvnímu člověku, který 
najde Velikonoční vajíčko ukryté někde v 
OASIS. Odstartuje tak zběsilý závod, kte-
rý pohltí celý svět. 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 6. 5. v 16.00
KRÁLÍČEK PETR
Už Vám strouhá mrkvičku. I králík může 
mít zaječí úmysly.
Rebelský králíček Petr žije veselý bezsta-
rostný život spolu s ostatními zvířátky na 
farmě. Nový majitel statku se však o svůj 
životní prostor dělit nemíní – a už vůbec 
ne se zvířaty. A tak začíná bizarní válka o 
teritorium – mezi ním a obyvateli zahrady. 
Animovaná, rodinná, dobrodružná fantasy 
komedie pro děti, USA 2017, český dabing.
Vstupné: 100 Kč, 95 minut, mládeži pří-
stupný.

Neděle 6. 5. v 18.30
AVENGERS: INFINITY WAR
Děj filmu završuje neuvěřitelnou desetile-
tou cestu filmovým světem studia Marvel a 
přináší na stříbrná plátna nejsmrtonosnější 
a nejultimátnější válku všech dob. Avengers 
a jejich superhrdinští spojenci musí risko-
vat úplně vše a pokusit se porazit mocného 
Thanose dřív, než jeho bleskový útok, pro-
vázený ničením a zkázou, zničí vesmír jed-
nou provždy. Hrají: R. Downey Jr., Ch. Evans, 
J. Brolin, M. Ruffalo, Ch. Hemsworth, T. Hid-
dleston, 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.

Úterý 8. 5. v 16.00
PLANETA ČESKO
Naše příroda je pestrá jako málokde na 
světě. Dokument Česko 2017.
Vstupné: 80 Kč, 81 minut, mládeži přístupný.
Středa 9. 5. v 19.30
NEZNÁMÝ VOJÁK
Film vznikl podle knižního bestselleru 
Väinö Linny, který pro jeho příběhy čerpal i 
z vlastní zkušenosti. Válečné drama Finska 
2017, české titulky.
Vstupné: 110 Kč, 135 minut, mládeži pří-
stupný od 12 let.

Čtvrtek 10. 5. v 19.30
HASTRMAN
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Další akcePříběh jedné lásky, jedné vášně a jedné kra-
jiny. Hrají K. Dobrý, S. Zmrzlá, D. Novotný, J. 
Lábus. Romantický thriller Česko 2018.
Vstupné: 110 Kč, 100 minut, mládeži pří-
stupný od 12 let.

Pátek 11. 5. v 19.30
TICHÉ MÍSTO
Když tě uslyší, tak tě uloví. 
Obyčejná rodina se snaží přežít ve svě-
tě, kde i ten nejtišší zvuk může znamenat 
rozsudek smrti. Ticho nejen léčí, ale je na-
víc jedinou možností, jak přežít další den. 
Lee a Evelyn Abbottovi vychovávají tři děti. 
Všichni jsou zatím naživu. Velmi rychle si 
totiž osvojili pravidla, která začala platit 
po Jejich příchodu na Zemi. Kdo jsou ti Oni? 
Nikdo neví. Ví se jen to, že mají mimořádně 
vyvinutý sluch a každičký zvuk přiláká jejich 
pozornost. A jejich pozornost pro lidi zna-
mená jistou smrt, což záhy na vlastní kůži 
poznají i Abbottovi. V hlavní roli J. Krasinski, 
E. Blunt. Horor USA 2018, české titulky.
Vstupné: 120 Kč, 90 minut, mládeži pří-
stupný od 12 let.

Pátek 18. 5. v 19.30, pátek 25. 5. v 19.30
DEADPOOL 2
Všechno bude větší.
Připravte se na druhý příchod Wade Wil-
sona alias Deadpoola. Možná s ním pro-
žijeme okamžiky, kdy jako kuchař přeží-
vá skoro smrtící hovězí útok a hned poté 
prahne po splnění svého velkého snu: stát 
se nejvyhledávanějším barmanem v Ma-
yberry. A zároveň se chce vyrovnat s tím, 
že zcela ztratil chuť a snaží se tedy zno-
vuobjevit správné životní koření. Pátrá i po 
nějakém nestabilním kondenzátoru, boju-
je s nindži i japonskou jakuzou a vzdoruje 
smečce sexuálně agresivních čoklů. Dead-
pool také vyráží do světa, aby objevil pro 
něj významné životní body: rodinu, přátel-
ství, novou chuť prožívat dobrodružství a 
také, aby si zasloužil vytoužený hrneček 
s nápisem „Nejlepší milovník na světě“. 
Nebo taky ne. V hlavní roli R. Reynolds. 
Akční komedie USA 2018, české titulky.
Vstupné: 130 Kč, mládeži přístupný od 15 let. 

Sobota 19. 5. v 19.30
DEN CO DEN
Den co den jiné tělo. Den co den jiný život. 
Den co den zamilovaný do té samé dívky.
Romantický film, natočený podle úspěš-
ného bestselleru D. Levithana, vypráví pří-
běh 16leté dívky Rhiannon, která se zami-
luje do někoho, kdo se probouzí každý den 
v jiném těle a každý den žije život někoho 
jiného. S pocitem, že jsou si souzeni, se 
den co den snaží najít jeden druhého, aniž 
by věděli, co nebo koho jim přinese příš-
tí den. Čím více se milují, tím více je těžší 
smířit se se skutečností, že jeden z nich je 
každých 24 hodin někým jiným. Nyní musí 
čelit nejtěžšímu rozhodnutí, které kdy mu-

seli udělat… Romantický film USA 2018, 
české titulky.
Vstupné: 110 Kč, 95 minut, mládeži pří-
stupný od 12 let.

Neděle 20. 5. v 16.00
HLEDÁ SE PRINCEZNA
Ruslan, kočovný herec, který sní o titulu 
rytíře, potkává nádhernou Milu a na první 
pohled se do ní zamiluje. Jejich štěstí ale 
nemá dlouhého trvání, čaroděj Chornomor 
potřebuje Milinu moc lásky, aby ji přemě-
nil v magickou temnou sílu. Vykouzlí proto 
obrovský vír a unese Milu přímo před Rus-
lanovýma očima. Ten nemá ani tušení, že 
Mila je dcerou krále. Ruslan se bez okolků 
vydává na záchranu své milé. Podaří se 
mu zdolat všechny nástrahy a dokázat, 
že skutečná láska je silnější než jakékoliv 
čáry? Animovaný fantasy film Ukrajiny 
2018, český dabing.
Vstupné: 110 Kč, 85 minut, mládeži pří-
stupný.

Neděle 20. 5. v 18.30
PŮLNOČNÍ LÁSKA
V noci se sny stávají skutečností.
Sedmnáctiletá Katie přecitlivělostí na 
denní světlo, vzácnou život ohrožující cho-
robou. Od dětství je celé dny zavřená ve 
svém domě a ven může vyjít jedině v noci. 
Její život se změní, když jedné letní noci po-
tká Charlieho, svou platonickou lásku, se 
kterým začne prožívat neobyčejný vztah. 
Hrají B. Thorne. P. Schwarzenegger. Ro-
mantické drama USA 2018, český dabing.
Vstupné: 110 Kč, 91 minut, mládeži pří-
stupný.

Čtvrtek 24. 5. v 19.30
KAZIŠUCI
Komedie o holkách, které chtějí přijít o pa-
nenství, a o rodičích, kteří jim v tom chtějí 
zabránit doslova za každou cenu.
Hrají: J. Cena, L. Mann, I. Barinholtz, K. 
Newton, G. I. Viswanathan, G. Adlan. Ko-
medie USA 2018, české titulky.
Vstupné: 120 Kč, 102 minut, mládeži pří-
stupný od 15 let.

Neděle 27. 5. v 18.30
SOLO: STAR WARS STORY
Naloďte se na Millennium Falcon a vydejte 
se do předaleké galaxie ve zbrusu novém 
dobrodružství nejoblíbenějšího syčáka v 
galaxii. V řadě troufalých eskapád hlubo-
ko v temném a nebezpečném zločineckém 
podsvětí potkává Han Solo nejen mohut-
ného Chewbaccu, svého budoucího kopi-
lota, ale narazí i na nechvalně známého 
hazardního hráče Landa Calrissiana. Na 
této cestě se zrodí jeden z nejnepravděpo-
dobnějších hrdinů ságy Star Wars. Akční, 
scifi, fantasy film USA 2018, český dabing.
Vstupné: 130 Kč, 135 minut, mládeži pří-
stupný.

MUZEUM 
Mezinárodní den muzeí
18. května 9:00-16:00 
Zdarma přístupné šlechtické salony a 
muzejní expozice ve druhém patře zám-
ku. Otevřeno bude od 9.00 do 12.00 a od 
13.00 do 16.00. Poslední prohlídka vždy 
hodinu před koncem. 
Dny soukromých hradů a zámků
25.-27. května 9:00-16:00 
Prohlídky prostor, které nejsou součástí 
běžného návštěvnického okruhu (kaple, 
sál s freskovou výzdobou, sklepení). Bližší 
informace na www.muzeumvm.cz.

SPORT
Fotbal: 
6. května 16:30 FC VM – Hodonín 
20. května 17:00 FC VM – Kroměříž 
27. května 17:00 FC VM – HFK Olomouc 
fotbalový stadion Tržiště, Velké Meziříčí 

Házená
12. května 9:00–15:00 - turnaj Liga Vyso-
činy minižactvo, 17:00 – II. liga muži Sokol 
II. Prostějov, 19.00 hodin – II. liga starší 
dorostenci Sokol Telnice   
13. května 9:00 Liga Vysočiny st. žáci „A“ 
19. května 13:00 Jiskra Havlíčkův Brod 
26. května 15:00 II. liga starší dorostenci, 
SHK Polanka nad Odrou 
27. května 9:00-14:30 turnaj Liga Vysoči-
ny mladší žáci „A“ 
sportovní hala za Světlou 
www.hazenavm.estranky.cz

RŮZNÉ
Zápis do MŠ Velké Meziříčí
3. května 12:00-17:00 
Na všech odloučených pracovištích MŠ. 
Tiskopisy ke stažení na webových strán-
kách školy www.skolkavm.cz. 

Dny otevřených dveří HZS Kraje Vysočina
3.-5. května 8:00-17:00 
V souvislosti s oslavami svátku sv. Flori-
ana, patrona hasičů, kominíků a vlastně 
všech profesí, které mají co dočinění s 
ohněm, se široké veřejnosti otevřou brány 
všech jedenadvaceti stanic profesionál-
ních hasičů v kraji. Stanice budou otevřeny 
od 8 do 17 hodin. www.hzscz.cz/vysocina

Noc kostelů 2018
25. května 
kostely ve Velkém Meziříčí 

Muzikanti dětem 2018
26. května 14:00 
Účinkují: Orchestr ZUŠ, pěvecký sbor An-
dante, Four Covers, Arrhytmia, Petr Ben-
de Band, Eirik, Roman Dragoun and His 
Angels 
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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 28. května 2018.
Tři vylosovaní výherci získají propagační dárky.  
Výherci z minulého čísla jsou Alena Cenková a Marcela Komín-
ková z Velkého Meziříčí a Mojmír Rovenský z Velké Bíteše.
Řešení z minulého čísla: Radnická, Mírová, Ke Třem křížům, 
Zámecká, Družstevní.

NEBEZPEČNÁ VÝPRAVA. Dnešní tajenka vás zavede až do 
sousedního kraje. Připomeneme vám jedno tajemné a nebez-
pečné místo, které je spojeno s celou řadou tragických, záhad-
ných a nepochopitelných událostí, ba i paranormálních jevů, 
které zdánlivě nemají rozumné vysvětlení.  

NÁPOVĚDA: 
AMA, KEA, IŽA, 
OŠ, AAL, ALEKO, 

KAVA, STOCH

ZVÍŘECÍ 
STAVITEL 

HRÁZÍ

OMÝT 
VODOU

VEŘEJNĚ 
VOLIT LYŽE NÁM 

PATŘÍCÍ

POLSKÝ 
SKOKAN 

NA LYŽÍCH 
(KAMIL)

KRÁTKÁ 
TEXTOVÁ 
ZPRÁVA

ČERNÁ 
KÁVA

VÝROBNA 
KUCHYŇSKÉ 

SOLI

OPERA 
SERGEJE 

RACHMANI-
NOVA

ITALSKÉ 
MĚSTO SE 

ŠIKMOU VĚŽÍ

CHEM. ZN. 
ASTATU

SLOVENSKY 
BŮH

NÁSTUPCE 
PO SSSR CHEMICKÁ ZN. 

SAMARIA

SPOJOVACÍ 
ZÁKOP

INIC. PREZ. 
NOVOTNÉHO

TESKNĚ 
TOUŽIT

LÍTOSTIVĚ 
OŽELET

JEDEN VELKÝ 
KUS KAMENE

POSLEDNÍ 
ROŽMBERK

1. ČÁST 
TAJENKY

POHODNÝ DĚDIČNÝ 
PRVEK

OZVĚNA STAVEBNÍ 
FIRMA VE VM

SLOVEN. UK. 
ZÁJMENO

URČITÉ 
V POŘADÍ

AFRICKÝ STÁT POUZDRO NA 
PROPRIETY

ZKRATKA 
PRO KUSY OHRANIČEN 

BRÁZDOU

SLOVENSKÁ 
PŘEDLOŽKA 5. (POSLEDNÍ) 

ČÁST TAJENKY

JAPONSKÁ 
LOVKYNĚ 

PERELHORNICKÁ 
SVÍTILNA REZ

BÁSNICKY 
POT

EXTRAVILÁN DÁMSKÝ 
KLOBOUČEK HOVOROVÉ 

PŘITAKÁNÍ
OPAK NÍŽE SLEPIČÍ 

CITOSLOVCE

2. ČÁST 
TAJENKY

DOVEDNOST

ANGL. 
PŘEDLOŽ. „V“

SPOJOVACÍ 
SOUČÁSTKA 

PLECHŮ

SLOVENSKÁ 
OBEC U 

KOMÁRNA

HNUSNÁ 
OMÁČKA ANGLICKY 

NEBO

BĚLOVESKÁ 
KYSELKA

SYNTETICKÁ 
DROGA ZNÁ

KYRGYZSKÉ 
MĚSTO

JMÉNO 
HURNÍKA NĚMEČKY 

ÚHOŘ

PŘÍMO
POSVÁTNO

MPZ 
HOLANDSKA

ANGLICKY 
KRISTUS

3. ČÁST 
TAJENKY

INICIÁLY 
HERCE 

SATORAN-
SKÉHO

SLOVAN
POŘÁDEK

EXISTOVAT

MUŽSKÉ 
JMÉNO NOVOZÉLAND-

SKÝ PAPOUŠEK 
NESTOR

OKRESNÍ 
VÝBOR

ORGÁNY 
ZRAKU POVZDECH AFRICKÝ NÁR. 

KONGRES

SPZ ROKYCAN ŠPANĚLSKÝ 
URČITÝ ČLEN

CHEM. ZN. 
SELENU

INDONÉSKÝ 
OSTROV

INICIÁLY 
ZPĚVAČKY 
OLMEROVÉ

POLYNÉSKÝ 
OPOJ. NÁPOJ

INIC. SPIS. 
NOVÉHO

INIC. HEREČKY 
BAAROVÉ

4. ČÁST 
TAJENKY

MINERÁL 
„MĚSÍČNÍ“ 

KÁMEN

ANGLICKY 
TICHÝ

ANGLICKY 
TABÁK
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TexT a foTo MarTina STrnadová

Teprve šestadvacetiletý Pavel Ze-
men je laureátem mnoha klavírních 
soutěží. Mimo jiné se například stal 
absolutním vítězem Young Acade-

my Award v Římě či od loňského podzimu 
je držitelem první ceny v Mezinárodní sou-
těži Leoše Janáčka v Brně. „Shledal jsem 
ho velice talentovaného. Jeho muzikální a 
technické schopnosti naznačují skvělé vy-
hlídky pro jeho mezinárodní kariéru,“ řekl o 
něm mezinárodně známý pianista Igor Ar-
dašev. I posluchači ve Velkém Meziříčí oce-
nili opravdovou kvalitu a upřímný prožitek 

Zemenovy hry a vyžádali si dva přídavky, 
od Leoše Janáčka a Johannese Brahmse. 
„Byl to silný hudební zážitek. Klavírista 
ho umocnil i tím, že před každou skladbou  
nám nejen nesmírně kultivovaným způso-
bem řekl něco málo o jejím skladateli, ale 
nevtíravě upozornil i na to, čeho bychom 
si měli při poslechu všimnout,“ zhodnotila 
posluchačka Jiřina Kácalová.
Vedle Pavla Zemena se však neztratil ani 
žák zdejší umělecké školy Matěj Hampl 
ze třídy učitelky Hany Doležalové, který 
program večera uvedl. Za svoji Fantasii od 

Fryderyka Chopina sklidil u posluchačů ob-
div. „Čekalo nás velké překvapení. Třinác-
tiletý Matěj zahrál Chopinovo Impromtu 
cis moll na svůj věk skutečně mistrně, a to 
nejen technicky,“ nešetřila chválou Jiřina 
Kácalová a dodala: „Asi všichni přítomní, 
škoda, že nás nebylo víc, jsme odcházeli 
udiveni, co dokáže vyjádřit deset lidských 
prstů na jediném hudebním nástroji.“
Posledním představením Kruhu přátel 
hudby této sezony bude Rendez vous s 
Radkou Fišarovou ve středu 16. května 
2018.

Mladý klavírní virtuóz Pavel Zemen ve Velkém Meziříčí 
představil dílo Sergeje Rachmaninova, Alexandra Skrjabina 

i Johanna Sebastiana Bacha. Se svým klavírním recitálem 
vystoupil v Jupiter clubu v rámci Kruhu přátel hudby.

Silný hudební zážitek, 
hodnotí lidé klavírní koncert

PAVEL ZEMEN představil Rachmaninova, Skrjabina i Bacha
MATĚJ HAMPL zahrál Chopina na svůj věk 
skutečně mistrně



ZAHÁJENÍ 
ČTVRTEK 7. 6. | 17.00 | VELKÝ SÁL JUPITER CLUB
ČESKOSLOVENSKO MEZI VÝCHODEM 
A ZÁPADEM
prof. PhDr. Iveta Radičová, Ph.D. 
prof. PhDr. Igor Lukeš, Ph.D., M.A.L.D 

ČESKOSLOVENSKO (100 LET VZNIKU)
PÁTEK 8. 6. | 17.00 | KINOSÁL JUPITER CLUB 
Moderuje a řídí: Mgr. Petr Dvořák, Ph.D.
Transformace na církevní a národnostní rovině po roce 1918   
doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D.
Československo a Slováci
doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
Josef Nedvěd

OBČANSKÝ AKTIVISMUS
SOBOTA 9. 6. | 16.00 | KINOSÁL JUPITER CLUB
Moderuje a řídí: PhDr. Juraj Hvorecký, Ph.D.
Mgr. Edvilas Raudonikis
Historie a současné poměry na poli politického aktivismu
doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.
Proti kultu aktivního občana
doc. PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D.

OSOBNOSTI 1. REPUBLIKY
NEDĚLE 10. 6. | 16.00 | VELKÝ SÁL JUPITER CLUB
Moderuje a řídí: PhDr. Ondřej Ševeček, Ph.D.
T. G. Masaryk a nesamozřejmost jeho vlivu
prof. Mgr. Vratislav Doubek, Ph.D.
Edvard Beneš – teoretická východiska, politická orientace, kruciální 
rozhodnutí
PhDr. Miroslav Pauza, CSc.
Tomáš Baťa – k roli kapitánů průmyslu v dějinách
PhDr. Ondřej Ševeček, Ph.D.

PRAŽSKÉ JARO
PONDĚLÍ 11. 6. | 17.00 | VELKÝ SÁL JUPITER CLUB
Moderuje a řídí: doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D.
Stát jako emancipace
doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D.
Pražské jaro 1968 a (teorie) elity
PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D.
Podnikové rady a koncept společenské samosprávy v diskuzích roku 
1968
Mgr. Petr Kužel, Ph.D.

BUDOUCNOST ČLOVĚKA
ÚTERÝ 12. 6. | 17.00 | KINOSÁL JUPITER CLUB
Moderuje a řídí: prof. PhDr. Josef Krob, CSc. 
Technologické utopie 20. století a atompunk
Konceptuální a estetické souvislosti futurismu a vědecké fantastiky 
během posledních 100 let.
Pavel Vachtl 
Morální enhancement: povinnost nebo problém?
Mgr. Robin Kopecký
Umělá inteligence: naděje nebo hrozba?
Co umělá inteligence a roboti v současné době umí a jak se učí? K 
čemu se umělá inteligence využívá? Máme se obávat vývoje umělé 
inteligence? 
prof. RNDr. Jiří Wiedermann, DrSc. 

BUDOUCNOST STÁTU
STŘEDA 13. 6. | 16.30 | KINOSÁL JUPITER CLUB
Moderuje a řídí: doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D. 
Globalizace
Mgr. Petr Agha, LL.M., Ph.D.
Státy versus politické režimy. Proměny chápání státu a státnosti 
ve společenských vědách a mimoevropské politické praxi. 
PhDr. Radek Buben

BUDOUCNOST STÁTU
ČTVRTEK 14. 6. | 17.00 | KINOSÁL JUPITER CLUB
Brexit coby memento Czexitu
Jiří Hošek 

AFTERPÁRTY
ČTVRTEK 14. 6. | 20.00 | KINOSÁL JUPITER CLUB
S ředitelem festivalu Milanem Dufkem uzavíráme ročník.

VÝSTAVY
Akvarely, sochy a plastiky Bohumila Bublíka
 3.–29. 6. | Jupiter club
Vernisáž: neděle 3. června v 10.00, výstavní síň Jupiter clubu
Obrazy Jiřího Špačka 
6. 6.–7. 7. | zámek
Vernisáž: středa 6. června v 17.00, výstavní sál velkomeziříčského 
muzea

DIVADLA
Maxipes Fík – pohádka – Horácké divadlo Jihlava
sobota 9. 6. | 14.00 | zámecké nádvoří | zdarma
Popel a pálenka – Horácké divadlo Jihlava
sobota 9. 6. | 19.30 | zámecké nádvoří | vstupné 250 Kč předprodej, 
300 Kč na místě
„Filosofi cká otázka“ s podtitulem „Hra o svobodě“ – Divadelní spo-
lečnost FF MU Brno
úterý 12. 6. | 20.00 | malá scéna JC | zdarma
SMRŤŮV UČEŇ – Ikaros
pátek 15. 6. | 17.00 a 20.00 | velký sál JC | vstupné 100 Kč v předprodeji, 
130 Kč na místě

KONCERTY
Javory
neděle 10. 6. | 20.00 | zámecké nádvoří | vstupné 360 Kč v předprodeji, 
400 Kč na místě
Concentus Moraviae: Igudesman a Joo - hudebně-komická dvojice
středa 13. 6. | 19.30 | velký sál JC | vstupné 500 Kč

SPOLEČENSKÉ AKCE
Prvorepublikový ples
pátek 8. 6. | 20.00 | velký sál JC | vstupné 200 Kč v předprodeji, 
250 Kč na místě | dobové oblečení
hudba: MELODY GENTLEMEN
Concentus Moraviae: Beseda s prof. Milošem Štědroněm 
a doc. PhDr. Milanem Uhde
pondělí 11. 6. | 20.00 | velký sál JC  
Kontra a Cornelia
čtvrtek 14. 6.. | kinosál | 19.00 | zdarma
Promítání fi lmů Radima Svobody

DĚJINY
A BUDOUCNOST

12. ROČNÍK
6.–14. 6. 2018

www.festivalfi lozofi e.cz
facebook: @festivalfi losofi e


