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Demolice mostu 
začne 12. června
Most přes Balinku projde 
rekonstrukcí. Ta bude 
hotová 15. listopadu. 

Vážení kamionů 
dostalo ocenění 
Automatické váhy 
u Jestřábce ocenilo 
ministerstvo vnitra. 

Velkomeziříčské 
kulturní léto
Velký letní festival místní 
i dovezené tvorby zahájí 
ZUŠ a Iva Bittová.

Průzkum: Radnice 
pracuje na jedničku 
V tradičním dotazníkovém 
šetření lidé ocenili práci 
úředníků jedničkou.    
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MLADÍ HUDEBNÍCI 
rozehráli celé město
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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 6. června 2018.  
Uzávěrka příštího čísla je 25. června 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

-mars-

Plocha pro  parkování v bývalém areálu Svitu za řekou je již dokončena. Řidiči ji mohou 
využívat.
Příjezd autem do areálu je ulicí Pod Strání. Průchod budovou Nový Svit na náměstí je 
otevřen od pondělí do pátku od 7.00 do 21.00, v sobotu je zavřeno a v neděli od 9.00 do 
20.00.
Od 1. června bude otevírací doba prodloužena v pondělí až pátek od 6.00 do 21.00, v 
sobotu od 8.00 do 12.00 a v neděli od 8.00 do 20.00.

Parkoviště ve Svitu je hotové

Velkomeziříčské informační 
centrum je držitelem znám-
ky Cyklisté vítáni a poskytuje 
zvláštní služby pro cyklisty a 
cykloturisty. 
Cyklisté tak najdou v informač-
ním centru radnice potřebné zá-
zemí. „Nabízíme základní nářadí 
pro jednoduchou opravu kola, odstavné 
místo pro kola se zámkem, lékárničku. 
Zájemci u nás mohou využít i úschovnu 
zavazadel,“ popisuje základní bezplatné 
služby vedoucí informačního centra Kvě-
toslava Hladíková. Krom toho cykloturisté 
v informačním centru získají aktuality a 

informace o službách pro cyk-
listy, mapy cyklistických tras v 
okolí včetně rad a doporučení, 
kontakty na nejbližší půjčovny 
a opravny kol, spojení vlakem k 
dalším turistickým cílům, důle-
žitá telefonní čísla, předpověď 
počasí na nejbližší dny, kontakty 

na zajímavá turistická místa v okolí, pří-
stup na internet či cizojazyčné turistické 
materiály. Další materiály pro turisty se 
připravují.
Informační centrum získalo certifikát Cyk-
listé vítáni od Nadace Partnerství po spl-
nění daných kritérií. -mars-

Íčko nabízí služby cyklistům

Víceúčelové hřiště za gymnáziem může využívat i veřejnost. Díky systému rezervací 
sportovišť, který je dostupný na webu hristevm.cz, se zájemci dozví všechny potřebné 
informace o otevírací době, podmínkách pronájmu a další. 
Sportoviště za gymnáziem funguje už rok. Slouží zejména pro sportování žáků a stu-
dentů gymnázia a Základní školy Sokolovská, a to hlavně v dopoledních hodinách. Od-
poledne a o víkendech je k dispozici i veřejnosti. Zájemcům nabízí prostory pro atletiku, 
fotbal, malou kopanou, hokejbal, kolovou, nohejbal, tenis či volejbal.
Ve všedních dnech je to v době od 17 do 20 hodin, v sobotu a neděli od 9 do 20 hodin. 
Klíče od hřiště včetně podmínek pronájmu získají zájemci ve Sportovním centru Velké 
Meziříčí na Poštovní, tel. 773 602 922, e-mail: mis.dvorska@gmail.com, za symbolický 
rezervační poplatek 20 Kč na hodinu, s vratnou zálohou 100 Kč.
Hřiště je možné pronajmout si i dlouhodobě, například v určitou dobu v týdnu po dobu 
jednoho roku. V tom případě se zájemci mohou obrátit na vedení školy a podepsat 
smlouvu o pronájmu. V systému rezervací Hřištěvm.cz najdete všechna sportoviště ve 
Velkém Meziříčí. -mars-

Hřiště slouží také veřejnosti
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Třebíčská ulice je zavřená kvůli stavbě mos-
tu přes řeku Balinku. Uzavírka potrvá do 31. 
října 2018. Pro chodce jsou postaveny lávky 
pro pěší. V souvislosti s uzavírkou se mění i 
zastávky a jízdní řády veřejné autobusové 
dopravy.
Některé zastávky autobusů jsou přemístěny 
na autobusové nádraží či ke katastrálnímu 
úřadu, další nebudou obsluhovány.
Linka 790205 Třebíč – Hradec Králové
spoj 5, 8;
790311
spoj 1, 6, 5, 7, 2, 8
Velké Meziříčí, Staré nádraží – přemístit na 
Velké Meziříčí, katastrální úřad
Velké Meziříčí, Zámecké schody  – přemístě-
na na Velké Meziříčí, aut. nádr.
Velké Meziříčí, Novosady – přemístěna na 
Velké Meziříčí, aut. nádr.
Linka 840206 VM – Tasov
Velké Meziříčí, Novosady;  – přemístěny na 
Velké Meziříčí, aut. nádr.
Linka 840209 VM – Hodov
Velké Meziříčí, Staré nádraží – přemístit na 
Velké Meziříčí, katastrální úřad;
Velké Meziříčí, Novosady, Velké Meziříčí, Zá-
mecké schody – přemístěny na Velké Mezi-
říčí, aut. nádr.;
Linka 840213 VM – Křoví
spoj 9, 7
Velké Meziříčí, Novosady – přemístěna na 
Velké Meziříčí, aut. nádr.
840213
spoj 4
Velké Meziříčí, Hornoměstská, Velké Mezi-
říčí, Fr. Stránecké – nebudou obsluhovány; 
Velké Meziříčí, Novosady – přemístěna na 
Velké Meziříčí, aut. nádr.
Linka 840214 ZR – VM – Třebíč
spoj 1, 101, 5, 31, 103, 13, 105, 19, 107, 6, 34, 
102, 12, 104, 16, 106, 18, 108
Velké Meziříčí, Novosady (Tč 28), Velké Mezi-
říčí, Zámecké schody  (Tč 29), Velké Meziříčí, 
Staré nádraží (Tč 30) – nebudou obsluhová-
ny

Most přes Balinku je uzavřen od 
17. května. Uzavírka má trvat 
do konce října letošního roku. 
Zatím jsou postaveny obě láv-

ky pro pěší. „Nyní probíhá překládání in-
ženýrských sítí. Potom začneme budovat 
spádišťovou šachtu,“ uvedl Miroslav Ot-

ruba s tím, že demolice samotného mos-
tu přes řeku začne 12. června a potrvá 
asi čtrnáct dní. Hned nato začnou stavaři 
zakládat mikropiloty pro stavbu nového 
mostu. Podle smlouvy s firmou má být 
stavba kompletně dokončena do 15. listo-
padu 2018.

Demolice mostu na Třebíčské ulici má 
začít 12. června. Velkomeziříčsku to řekl 

stavbyvedoucí firmy Mitrenga – stavby 
Miroslav Otruba.

Krajský úřad potvrdil názor města na most
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako odvo-
lací orgán vydal dne 25. května 2018 rozhodnutí, ve kterém shledal a konstato-
val, že samotný objekt mostu přes řeku Balinku na ulici Třebíčská není kulturní pa-
mátkou ani součástí památkově chráněného území městské památkové zóny. To 
znamená, že pro vydání povolení k jeho odstranění nebylo nutno získat stanovisko 
příslušného orgánu památkové péče. Proto byla platnost veřejnoprávní smlouvy 
č. j. DOP/49282/017-po/5943/2017 ze dne 5. 12. 2017 v části, která se vztahuje 
k demoličním a stavebním činnostem u stavebního objektu předmětného mostu, 
potvrzena.
Město Velké Meziříčí je tedy na základě rozhodnutí Krajské úřadu Kraje Vysočina 
oprávněno pokračovat v odstraňování stávajícího mostu a následné výstavbě mos-
tu nového.

Josef Komínek, starosta

Bourání mostu  
začne 12. června

TexT a foTo  MarTina STrnadová

Upravené jízdní řády

JÍZDNÍ ŘÁDY NAJDETE NA
www.velkomeziricsko.cz
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Kostelní věž chrámu sv. Mikuláše je od 
1. června otevřena návštěvníkům. Na-
bízí výhled na Velké Meziříčí z ochozu 
pod hodinami s největším prosvětleným 
ciferníkem v ČR. Uvnitř zájemci najdou 
výstavu fotografií z historie města, byt 
věžníka či zvony, které byly ulity v letech 
1969–70 v huti v Martinicích, a další za-
jímavosti.
Věž bude otevřena přes letní sezonu až 
do 31. srpna denně. Od pondělí do sobo-
ty od 9 do 18 hodin, v neděli od 12 do 18 
hodin. Vstupné je jednotné, a to 20 Kč za 
osobu.

Věž je přístupná

Tři velkomeziříčské školy budou mít nové 
ředitelky. Vzešly z konkurzu, který po 
šesti letech vyhlásila rada města.
Novou ředitelkou Základní školy Oslavic-
ká bude Eva Bednářová, Základní školy a 
mateřské školy Mostiště Jitka Dobrovolná 
a Mateřské školy Velké Meziříčí Zdeňka 
Požárová. Všechny tři nastoupí do svých 
funkcí od 1. srpna 2018.

Městské školy mají 
nové ředitelky 

Oznámení o stanovení počtu 
členů Zastupitelstva města 
Velké Meziříčí na volební 
období 2018–2022
Zastupitelstvo města Velké Meziříčí na 
svém zasedání dne 15. 5. 2018 v sou-
ladu s ust. § 67 a § 68 odst. 1 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, stanovilo 
počet členů zastupitelstva města Velké 
Meziříčí na volební období 2018–2022 
ve výši 23 členů.

Josef Komínek, starosta

Komunální volby proběhnou v pátek 5. a 
sobotu 6. října 2018. Termín vyhlásil pre-
zident Miloš Zeman.

Volby budou první 
říjnový víkend

-mars-

-mars-

Domovu pro seniory ve Velkém Meziříčí 
byla na základě auditu Spojené akreditač-
ní komise (SAK) prodloužena akreditace 
na další období 3 let, tedy až do roku 2021. 
Akreditace je udělována zařízením, která 
před komisí obhájí vysoký standard kva-
lity a bezpečné zdravotní péče. 
Zástupci akreditační komise provedli v 
minulých dnech v domově velmi důkladné 
a podrobné šetření, zaměřené na kvali-
tu poskytované zdravotní péče. V rámci 
auditu jsou hodnoceny indikátory jednot-
livých standardů, které zahrnují oblasti 
řízení kvality, lidských zdrojů, nebo do-
stupnost a bezpečnost péče. 
„Na šetření jsme se připravovali velmi dů-
kladně, abychom komisi přesvědčili o tr-
vale vysoké kvalitě péče v našem domově. 
Jsme moc rádi, že nám byla akreditace na 
další 3 roky opět udělena,“ komentoval s 
uspokojením vedoucí úseku přímé péče 
Jan Humlíček. 
Projekt byl původně určen primárně zdra-
votnickým zařízením, ale od roku 2014 byl 

rozšířen i na zařízení pobytových sociál-
ních služeb. Domov ve Velkém Meziříčí se 
do systému posuzování kvality péče při-
hlásil hned na samotném počátku. 
„Nerad slevuji z dosažených met, tak-
že pro nás byla tzv. reakreditace jedinou 
možnou variantou. Trvalé zvyšování kva-
lity vnímám jako přirozenou cestu rozvoje, 
a i když je pro nás náročná a často trnitá, 
stojí za to ji podstoupit,“ hodnotí dosaže-
ného úspěchu ředitel domova Vítězslav 
Schrek. „Pro celý tým všech našich pra-
covníků si myslím, že je to odměna a moti-
vace zároveň,“ dodává Schrek.
Domov získal od akreditační komise v rám-
ci šetření i řadu nových podnětů, na které 
se hodlá v příštích měsících zaměřit. Sou-
časně se spolu s dalšími čtyřmi domovy na 
Vysočině zapojil do nového projektu „Učit 
se společně, růst individuálně“, který se 
zaměřuje především na řízení organizace a 
podporu jejích zaměstnanců. Koordináto-
rem tohoto tříletého projektu je zřizovatel 
Kraj Vysočina. 

Koncem dubna 2018 byla na Hotelové škole Světlá a Střední odborné škole řemesel 
Velké Meziříčí uvedena do provozu nově vybavená dílna pro výuku elektrooborů – elek-
trikář a elektromechanik pro zařízení a přístroje. Dílna byla nově vybavena osmi panely 
pro nácvik elektromontážních prací a zapojování různých elektrických obvodů a dalším 
příslušenstvím. Celková hodnota nového vybavení činila asi 380.000 Kč. Celá částka 
byla poskytnuta v rámci projektu IROP.

Zubní ordinace doktorky Ireny Musilové prošla rekonstrukcí a je v provozu na své stá-
vající adrese v Základní škole Sokolovská.
V předchozích zhruba čtyřech měsících prošly prostory ordinace a sousedícího zázemí 
pro uklízečky v budově školy kompletní rekonstrukcí, během níž byla ordinace přestě-
hovaná v náhradních prostorách na Záviškově ulici.
Budova školy patří městu, které rekonstrukci hradilo ze svého rozpočtu. Přestavba or-
dinace i zázemí stála bezmála jeden milion korun bez DPH. „Městu za opravu i vstříc-
nost velice děkuji. Staré prostory už byly ve velmi špatném stavu,“ říká MUDr. Irena 
Musilová. Díky tomu nyní na pacienty čeká příjemné prostředí ordinace, nová čekárna 
či místnost s rentgenem.

Na Sokolovské opět ordinuje zubařka

Domov pro seniory potvrdil svou kvalitu

Mladí elektrikáři mají novou dílnu

-mars-

Milan Veber

Kristýna Pokorná
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Cenu Ministerstva vnitra ČR udělenou Vel-
kému Meziříčí za inovaci ve veřejné sprá-
vě převzal starosta Josef Komínek. Město 
ji dostalo za projekt Bezpečné a moderní 
služby – vysokorychlostní vážení.
„Ve Velkém Meziříčí u Jestřábce máme je-

dinou fungující vysokorychlostní váhu ka-
mionů v České republice. Například u Ko-
lína ji mají také, ale není spuštěna,“ uvedl 
Josef Komínek.
Vysokorychlostní váha ve Velkém Meziří-
čí je v provozu od konce roku 2015. „Za tu 

dobu jsme vybrali zhruba pět set pokut v 
celkové částce asi 5 až šest milionů korun. 
Z toho 85 procent jde Kraji Vysočina, který 
váhu pořídil, a 15 procent patří městu,“ do-
plnil vedoucí odboru dopravy Jiří Pospíchal.

Město dostalo cenu za vážení kamionů

Zhruba stovku zajímavých míst ve Velkém Meziříčí nyní najdete 
na turistickém portálu města turistikavm.cz. Mnohá z nich ne-
jsou ani tolik známá, přesto mají v historii města svůj mimořád-
ný význam.
Místa jsou vyznačena v interaktivní mapě, kde jsou rozčleněna 
do čtrnácti tematických skupin – církevní stavby, drobné sakrál-
ní stavby, funerální památky, mosty, osobnosti, pověsti, sochy 
a pomníky, staré průmyslové areály, školy a vzdělávání, války, 
vyhlídková místa, zajímavé stavby, železnice a židovské město. 
Ty jsou rozloženy do vrstev, které si vypnutím a zapnutím může-
te libovolně vybírat dle vlastního zájmu. Po rozkliknutí ikony na 
mapě se dozvíte nové informace o vybraném místě, jeho sou-
řadnice a fotografii.
„Naší snahou bylo místa pouze suše nepopisovat, ale dodat k 
nim pokud možno i příběh,“ informuje vedoucí odboru školství 
a kultury Pavel Stupka. V mapě se tak dočtete některé pověsti 
spojené s Velkým Meziříčím, třeba že na dně jezera v Balinském 
údolí je prý zlatý zámek, nebo se dozvíte různé zajímavosti, 
například že v kostele městského špitálu mívali v první světo-
vé válce bohoslužby italští uprchlíci. Texty připravila historička 
Marie Ripperová.
Zajímavá místa s příběhem vám již rok a půl postupně předsta-
vuje i měsíčník Velkomeziříčsko v seriálu Město pod lupou na 
straně 25.

Pořadatelé akcí ve Velkém 
Meziříčí získají z grantového 
programu Zdravé město se-
dmdesát tisíc korun. 
Peníze, jejichž rozdělení 
schválili zastupitelé, půjdou 
mezi jedenáct žadatelů a 

podpoří projekty podpory zdraví, prevence sociálně-patologic-
kých jevů, na ekologickou výchovu a vzdělávání či rozvoj pohy-
bové aktivity apod. 
Na Memoriál Bedřicha Krejčího dostane Junák – český skaut 
6.200 korun, Myslivecký spolek Lhotky na mysliveckou stezku 
pro děti 6.000 korun, Kynologický klub na akci Zdravý život se 
psem 7.000 korun, středisko volného času Dóza na akci s ná-
zvem Po staletí stále hraví, utužujem svoje zdraví 7.000 korun, 
Českobratrská církev evangelická na Večer s hostem 4.800 ko-
run, školské zařízení Chaloupky na akci Zahradou k důstojnému 
stáří 7.000 korun, Mateřská škola na Čechově ulici na projekt 
Příroda, naše učitelka 7.000 korun, Sociální služby města na 
projekt Aktivní stárnutí 6.000 korun, Základní škola Sokolov-
ská na Kruh 2018 6.000 korun, Základní škola Školní také 6.000 
korun na prevenci sociálně-patologických jevů žáků 5.–9. tříd a 
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR na akci 
Procvičujeme se s radostí 7.000 korun.

Zdravé město rozdělilo grant Mapa ukazuje zajímavá místa

-mars- -mars-

Martina Strnadová



ČERVEN 2018

6 www.velkomeziricsko.cz#ZPRÁVY

Asi pětačtyřicet tibetských dog z celé 
České republiky i Slovenska se objevilo v 
květnu ve Velkém Meziříčí. Majitelé tohoto 
málopočetného plemene psa měli poblíž 
našeho města setkání, během nějž navští-
vili rozhlednu na Fajtově kopci, náměstí i 
zámeckou zahradu.
Třídenní setkání majitelů tibetských dog 
proběhlo v Zásece. „Scházíme se letos již 
potřetí a ve Velkém Meziříčí poprvé. Přijeli 
sem přátelé z Mostu, Ostravy, Plzně, Mi-
kulova či Bánovců nad Bebravou,“ uved-

la organizátorka setkání Mirka Šigutová. 
Mezi psy byla ve vestičce s červeným kří-
žem nepřehlédnutelná fenka Carrie chova-
tele Petra Ambrože, známá z naší loňské 
reportáže o canisterapii v Charitním do-
mově v Moravci. Ta měla na setkání do-
konce i některé své potomky, stejně jako 
mnozí další. Téměř by se dalo říct, že se se-
šla jedna velká rodina, z níž někteří jedinci 
se pyšní titulem grand šampiona.
„Chceme společně strávit čas, relaxovat i 
pobavit se, pojí nás společný zájem,“ po-

psala hlavní účel setkání Mirka Šigutová. 
„Je to dobré pro socializaci psů i skvělá 
prezentace plemene tibetských dog pro 
veřejnost,“ doplnila Eva Feistauerová, po-
radkyně chovu, která pomáhá tibeťanům v 
nouzi. Účastníci si pochvalovali i velkome-
ziříčské informační centrum, kde dostali 
propagační materiály a informace o zají-
mavostech ve Velkém Meziříčí a jeho okolí. 
„Je to skvělý tip na výlet a někteří z nás se 
sem jistě v budoucnu zase podívají,“ doda-
la pořadatelka.

Centrem Velkého Meziříčí se v květnu linula hudba. Žáci a učitelé základní umělecké školy hráli u kostela, pod lipami, v průjezdech i ve 
vestibulu radnice a v budově Jupiter clubu. Proběhl celostátní happening základních uměleckých škol ZUŠ Open.
Ve veřejném prostoru se představili nejen hudebníci, ale i výtvarníci a děti z literárně-dramatického oboru. Cílem happeningu je osla-
va systému základního uměleckého vzdělávání v ČR, který je jedinečný. Patronkou ZUŠ Open je pěvkyně Magdalena Kožená, která 
sama svoji kariéru začínala právě v základní umělecké škole.

Žáci ZUŠky skvěle hráli po celém městě

FOTOGALERIE A VIDEO NA
www.velkomeziricsko.cz

Obří tibetské dogy okupovaly rozhlednu

FOTOGALERIE A VIDEO NA
www.velkomeziricsko.cz

-mars-

-mars-
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„Posilovací stroje budou umístěny u nás na 
Březejci venku, mezi pavilony, a kdokoli z 
vás kolem pojede, může si na nich zacvičit 
a strávit odpoledne s námi,“ pozvala pří-
tomné vedoucí pracoviště Marie Doležalo-
vá a všem za příspěvek poděkovala.
Během dne se na náměstí ve Velkém Me-
ziříčí vystřídaly orchestr a pěvecký sbor 
Andante ze základní umělecké školy, kteří 
jsou již stálými hosty charitativního kon-

certu. Po nich následovaly místní kapely 
Eirik a Four Covers. Rockovými, metalo-
vými i popovými hity nadchli posluchače 
čtyři viollocelisté s bubeníkem, kteří si ří-
kají Arrhytmia. Ve druhé půli programu se 
představili opět domácí muzikanti skupiny 
Poetika a Roman Dragoun se skupinou Fu-
turum. Závěr patřil Petru Bendemu a jeho 
bandu, který se dle svých slov cítí ve Vel-
kém Meziříčí taky jako doma.

Mimo hudebních vystoupení probíhala na 
náměstí spousta dalších aktivit, zejména 
pro děti, od lezení po stěně, skákání na 
trampolíně či v nafukovacím hradu, po ma-
lování a tvoření. Stánek Kociánky nabízel 
i možnost vyzkoušet si jízdu na vozíku a 
další pomůcky, které užívají klienti Kocián-
ky. Lidé Březejckým přispívali do kasiček, 
koupí zmrzliny či trička. Částku sto jeden 
tisíc věnovali sponzoři.

Výtěžek letošního, dvanáctého ročníku charitativního 
koncertu Muzikanti dětem byl věnován březejckému 

pracovišti Centra Kociánka. Částka 148.047 korun půjde 
na pořízení venkovních posilovacích strojů.

TexT a foTo  
MarTina STrnadová

Muzikanti vybrali dětem 
148 tisíc na posilovnu

FOTOGALERIE A VIDEO NA
www.velkomeziricsko.cz



ČERVEN 2018

8 www.velkomeziricsko.cz

FOTOGALERIE NA
www.velkomeziricsko.cz
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TexT a foTo MarTina STrnadová

MÍSTO PRO 
FAJTFEST 
JE GENIÁLNÍ

Letos ve Velkém Meziříčí proběhne jubilejní, desátý ročník Fajtfestu 
(12.–14. 7. na Fajtově kopci). Mezi fanoušky hudebních stylů numetal, 
hardcore a metalcore si již vydobyl své jméno, a to nejen v České 
republice. Od nedávna má dokonce i svoji hymnu, kterou pro něj složila 
a nahrála skupina Mr. Dynaboom. „Je to pro nás obrovská pocta a závazek 
do budoucnosti,“ říkají dva zakladatelé Fajtfestu – Tomáš (Bob) Fleck 
a Jiří (Despou) Fialka. Pořadatelé se snaží každoročně potěšit návštěvníky 
i kapely nabitým programem a perfektní organizací akce. A v posledních 
letech přispívají i na dobročinné účely. „Charita pro nás není klišé, je to 
samozřejmost,“ zdůrazňují. Letos chtějí podpořit Tomáška Voborníka 
(web: tomasekvobornik.proweb.cz, FB: @tomasekvobornikcchs), který se 
ve dvou letech potýká s vážnou nemocí a prochází náročnou léčbou. 
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S jakým cílem jste Fajtfest zakládali? 
Bob: Dřív, kolem roku 1998, jsme jezdili na 
festivaly ven, hlavně do Holandska. Viděli 
jsme, jaké jsou to monstrakce, a řekli jsme 
si, proč to nezkusit i tady. 
Despou: Zakládali jsme festival na základě 
toho, co sami dva posloucháme.
V Česku vám něco podobného chybělo?
Bob: Ani ne v Česku, spíš na Vysočině nic 
podobného nebylo a není. V Česku lze naši 
akci přirovnat jedině k Mighty Sounds a 
Brutal Assault. Ty jsou ale stylově zaměře-
né trochu jinak a my se k nim nechceme blí-
žit ani návštěvností, která je kolem dvaceti 
tisíc lidí. Když se areál na Fajťáku upraví, 
naše horní hranice bude 3–4 tisíce lidí.
Despou: V Meziříčí byly dřív nějaké koncerty 
metalu a rocku v Rock depu. My jsme chtěli 
udělat něco venku.
Kdo všechno stál u zrodu vašeho festivalu 
před deseti lety?
Bob: Jedinými zakládajícími členy jsme my 
dva s Despem. Vlastně nultý ročník Fajt-
festu byl na Rudafestu, kde jsme se dali do-
hromady. V roce 2015 se do našeho týmu 
přidal můj bratr Milan a o rok později Lukáš 
Korbela z Prahy. To je náš nejužší tým, který 
rozhoduje hlavní věci. A pak jsou další čtyři 
lidi, kteří nám s festivalem celoročně pomá-
hají. Z osmičlenného týmu jsme každý úplně 
jiný a skvěle spolu dohromady fungujeme.
Kolik lidí pak pomáhá přímo na place bě-
hem festivalových tří dnů?
Bob: Kolem osmdesáti.
Despou: Bez nich by to vůbec nešlo – od 
barmanů až po lidi, kteří tam uklízejí. Díky 
nim je náš festival jedinečný a má svoji at-
mosféru.
Počítali jste s tím, že jednou váš festival 
naroste do takových rozměrů?
Despou: Nejdřív jsme si mysleli, že festival 
bude pro Velké Meziříčí a okolí, pro naše 
kamarády apod. A postupně to tak nějak 
přerostlo.
Bob: První tři ročníky byly asi o dvou stech 
návštěvníků, takže to byla párty pro pár 
místních a známých. A za to jim musíme po-

děkovat, že nás v začátcích podrželi a dali 
festivalu šanci pokračovat. V pátém šestém 
ročníku se to celé otočilo. Nyní je tak osm-
desát procent návštěvníků mimo náš re-
gion. Máme objednávky lístků z Německa, 
Polska, Ruska, Španělska…
Jakou návštěvnost máte teď?
Despou: Neradi udáváme přesná čísla, pro-
tože lidi si je spojí s cenou vstupenky a mají 
pocit, že jsme milionáři. Nikdo už za tím ne-
vidí pořadatelské náklady a všechno kolem. 
Bob: Taková kapela stojí fakt hodně tisíc 
eur. Spousta lidí si myslí, že rozpočet Fajt-
festu je kolem čtvrt milionu, ale realita je 
mnohem krutější. Jestli mám říct nějaké 
číslo, pak bych odkázal na naši úmluvu se 
Ski klubem, že 2 000 lidí je v současné době 
kapacitní strop Fajtfestu. Takovou návštěv-
nost jsme ještě neměli, ale věřím, že se nám 
jí letos podaří dosáhnout.
Díky čemu Fajtfest přerostl do masové 
akce?
Despou: Hlavně díky zahraničním kapelám.
Bob: Zahraniční kapely jsme chtěli zvát už 
od začátku. Jenže v té době s námi nikdo ne-
komunikoval. Neznámý festival, nikdo o nás 
nevěděl. I když jsme nabídli peníze, které ka-
pela požadovala, nepřijela. Museli jsme tedy 
jednu kapelu přeplatit, ona dorazila, všechno 
proběhlo v pohodě, muzikanti byli spokojení 
a u své agentury nás pochválili. A protože ta 
stejná agentura měla pod sebou i další kape-
ly, o něž jsme měli zájem, další rok už jsme od 
nich měli tři. A teď od ní máme každoročně 
polovinu zahraničních kapel.
Takže šlo zejména o to, aby Fajtfest získal 
dobré jméno mezi kapelami.
Bob: Přesně tak. A taky místo pro Fajtfest 
máme naprosto geniální. Jinde jsou podob-
né festivaly na letištích, fotbalových hřiš-
tích, na náměstích, což je nesrovnatelné s 
tím, co je u nás. Fajtfest je v přírodě a navíc, 
rozhledna mu dodává magickou atmosféru. 
Jen jednou měl být Fajtfest na Americe a 
vybouchlo to. Teď jsme domluveni napevno 
se Ski klubem a jsme jim za to vděčni.
Slavné české kapely už tady hrály?

Bob: Všechny ne, ale ty nejlepší určitě – tře-
ba Cocotte minute nebo The.Switch.
Despou: Tahle kapela pro nás byla snad 
tím největším impulzem pro to, náš festi-
val zvětšovat. Oba dva je považujeme za 
nejlepší českou kapelu v tomhle stylu. Stá-
li jsme o ně hned od začátku festivalu, ale 
nechtěli jsme je zvát do té doby, než jsme 
si byli jistí tím, že náš festival je naprosto 
perfektně připravený. 
Bob: Přesně. Věděli jsme, že chceme-li po-
zvat The.Switch, musíme mít profesionální 
stage a všechno. Do té doby jsme hráli jen v 
té dřevěné „hájence“. Takže pro The.Switch 
jsme pozvali lepšího zvukaře, postavili jsme 
stage… sice jsme spadli do červených čísel, 
ale v tu chvíli nám pomohl Hendrik van der 
Toll, kterému chceme strašně moc podě-
kovat, vděčíme mu za hodně. Od té doby je 
náš hlavní partner a je s námi i v týmu. Je 
to srdcař.
A kdo ze zahraničí byl zatím ten top, které-
ho jste mohli přivítat na Fajtfestu?
Bob: Dřív jsme ulítávali na německé kape-
le Emil Bulls, která v ČR do té doby nikdy 
nehrála, a nám se ji podařilo na Fajtfest 
dostat. Pak samozřejmě Crazy Town, ob-
rovský pojem. Kdyby nám dřív někdo řekl, 
že tyhle kapely jednou budou hrát v Mezu 
a dokonce na našem festivalu, tak mu ne-
věříme.
Kolik kapel se vlastně na jednom ročníku 
vystřídá?
Bob: Kolem pětadvaceti. Letos jich budeme 
mít třicet, z toho jedenáct zahraničních. Po-
kud chceme lidi v areálu udržet a připravit je 
na headlinery, je to nutné. 
Letos je největším tahákem kdo?
Bob: Určitě v pátek Emmure. Je to nejprofe-
sionálnější kapela, kterou jsme kdy na Fajt-
festu měli. Ve čtvrtek to budou také Ameri-
čani (hed) p.e.
Despou: A v sobotu Crystal Lake z Japon-
ska. Ti jsou sice po Evropě méně známí, ale 
máme zpětnou vazbu od fanoušků i pořa-
datelů, že jsou to velcí profíci. A ještě v Čes-
ké republice nehráli.
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Jací vůbec jsou vyznavači té nejtvrdší muziky? 
Jsou takoví drsňáci, jak často na první pohled 
vypadají?
Bob: Myslím, že v tomhle směru se veřejné mí-
nění trochu mění. Musím říct, že ti lidé jsou na-
prosto bezproblémoví. Za těch deset let jsme 
nezažili žádnou rvačku, což o místních disko-
tékách říct nelze.
Asi jste se zpočátku potýkali s negativním 
veřejným míněním.
Despou: Ano. Začalo se to měnit k lepšímu 
tak po osmém ročníku. Máme pocit, že už 
se s festivalem město i lidé v něm sžili. Po-
kud někomu něco vadí, tak je to hluk. A ten 
je hodně o počasí. Někdy se nese přes celé 
město a jindy nic není slyšet.
Bob: Cítím i od lidí, kteří tuhle hudbu vůbec 
neposlouchají, že ví, že se touhle akcí může 
naše město prezentovat už nejen v České 
republice, ale i ve světě. Vždyť dnes už tře-
ba někteří v Americe vědí, co je to Fajtfest 
a kde je Velké Meziříčí. Je to, podle mě, ob-
rovský přínos pro město, který navenek 
není vidět.
Už máte i podporu radnice, asi taky ne-
byla hned od začátku.
Despou: Naše komunikace s městem se 
hodně zlepšila za pana starosty Necida. 
V mnohém nám pomohl a poradil.
Bob: Jsme spokojení s tím, jak se k nám 
v současné době město chová.
Kdy začínáte plánovat příští ročník?
Despou: Skončí Fajtfest, zhruba tak 
na měsíc se všichni zavřeme do 
svých bublin. Po měsíci se sejdem, 
zhodnotíme uplynulý ročník a za-
čneme oslovovat kapely na další.
Bob: Už jsme v takové situaci, 
že si vybíráme z toho, co 
nám agentury 
nabídnou. 

Hlavně zámořské kapely, kte-
ré plánují turné po Evropě. 
České se nám hlásí samy.
Tak to už jste skvěle zaběh-
nutí. Řešíte ještě vůbec něja-
ké problémy?
Bob: Druhý rok se potýkáme 
s některými místními taxikáři, 
kteří předražují cestu z Fajťá-
ku do města. Není to vůči na-
šim návštěvníkům fér.
Despou: V posledních dvou 
letech se objevil nešvar s vy-
krádáním stanů v areálu fes-
tivalu. Organizovaná skupina 
přijede, vykrade a odjede. Ne-
jsou to lidi ze skupiny našich 
návštěvníků. Řešíme to a bu-
deme mít tentokrát zajištěné 
hlídání i v noci.
Chcete něco vzkázat závě-
rem?
Děkujeme lidem ve Velkém 
Meziříčí a okolí za shovívavost. 
Těšíme se na všechny, kteří se 
za námi přijdou na Fajtfest po-
dívat a samozřejmě díky všem 
partnerům, sponzorům a těm, 
kteří nám jakkoliv pomáhají. 
Sami bez nich bychom ne-
zmohli nic.
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Zafilozofovat si nad otázkami života a 
smrti a ještě se u toho zasmát mohou ti, 
kdo se rozhodnou navštívit představení di-
vadelního souboru Ikaros – Smrťův učeň. 
To uvede Ikaros v pátek 15. června v 17 a 
ve 20 hodin ve velkém sále Jupiter clubu na 
závěr filozofického festivalu.
Žije tu od počátku věků. I když „žije“ asi 
není to správné slovo. Sám o sobě tvrdí, že 
byl stvořen společně s první živou buňkou 
a od té doby neměl ani jeden den dovole-
nou. A tak si konečně najme učedníka, aby 
se mohl trochu více věnovat svým zálibám 

a koníčkům. Avšak takový učedník, je-li to 
navíc výrostek v postpubertálním věku, 
může v seriózním zaměstnání způsobit 
pořádné zmatky.
Činoherní představení je inspirováno hu-
mornou fantasy povídkou Mort od Terry-
ho Pratchetta. Dobrodružný příběh pře-
náší diváky do bájné Zeměplochy a mezi 
spoustou vtipných situací nabízí i možnost 
zamyslet se nad otázkami života a smrti.
Ve Velkém Meziříčí si divadlo Ikaros vy-
dobylo svou reputaci především díky pro-
pracovaným muzikálovým představením. 

Po několika letech, během kterých mohli 
diváci zhlédnout muzikály Lví král, Evita 
nebo nedávno multižánrové představení 
Za zrcadlem, si pro velkomeziříčské pub-
likum herci připravili pro změnu činoherní 
představení.
Smrťova učně uvede Ikaros v rámci filo-
zofického festivalu v pátek 15. června v 17 
hodin a ve 20 hodin. Vstupenky je možné 
koupit v předprodeji za 100 korun na pro-
gramovém oddělení Jupiter clubu, nebo na 
místě za 130 korun.

Ikaros uvede představení Smrťův učeň

Kateřina Karmazínová

Probojovat se mezi 144 nejlepších účastníků v soutěži Zeměděl-
ství na Vysočině se podařilo čtveřici žáků ze sedmých ročníků ZŠ 
Sokolovská – Magdaléně Nedomové, Nele Chadimové, Jakubu 
Machovi a Jakubu Harčarikovi. Ti se tak 3. května mohli zúčastnit 
druhého kola soutěže, kde Jakub Mach vybojoval 17. místo, a vy-
hrál tak poukaz na dvoudenní naučně poznávací výlet.
Druhé kolo soutěže Zemědělství na Vysočině se konalo na Kraj-
ském úřadu Kraje Vysočina. Tam si žáci kromě písemného testu 
mohli na nádvoří vyzkoušet také interaktivní soutěže, jako je do-
jení krav, poznávání rostlin či krájení brambor. Jako odměnu za 
svou účast si potom každý soutěžící odnesl malý dárek, salámo-
vou sovičku. 
Pro dvacet nejlepších účastníků, mezi které patří také Jakub 
Mach ze 7.A, připravili pořadatelé na červen dvoudenní naučně 
poznávací výlet, v rámci něhož budou žáci moci navštívit dřevoz-
pracující i zemědělský podnik, centrum EDEN v Bystřici nad Pern-
štejnem, menší zemědělskou farmu či Vysočina Arénu v Novém 
Městě na Moravě.
Cílem krajské soutěže Zemědělství na Vysočině je nejenom pro-
věřit znalosti žáků z oblasti zemědělství, ale také jim zajímavým 
způsobem představit současnou tvář moderní zemědělské výro-

by na Vysočině, a posilovat tak jejich vztah k rodnému kraji. Sou-
těž by měla dětem ukázat, jak důležitý je v zemědělství člověk a 
jeho vztah k přírodě.

Žáci zazářili v zemědělské soutěži

Kateřina Karmazínová
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Vysloužilý traktor k repasi dostali učni Světlé od vysočinské Kraj-
ské správy a údržby silnic. Třicet let starý Zetor bude sloužit k 
odborné výuce budoucím opravářům zemědělských strojů.
„S Krajskou správou a údržbou silnic jsme před dvěma roky pode-
psali memorandum o spolupráci, jsem ráda, že se rozvíjí,“ uvedla 
ředitelka Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel 
Marie Paľovová. „Věřím, že tenhle pátý traktor přibude ke skupi-
ně čtyř již úspěšně repasovaných traktorů ve školách kraje. Úpra-
va je plně ve vašich rukou,“ podotkla krajská radní pro školství 
Jana Fialová.
Žáci oboru opravář zemědělských strojů spolu se svými vyučují-
cími již mají přesnou představu o tom, jaký vzhled traktoru dají. 
„Půjdeme do klasiky, chceme Zetor v původních barvách, tedy 
červený,“ přiblížil vizi zástupce ředitelky Světlé Milan Veber. 
Po Kaipanu má teď velkomeziříčská Světlá od Kraje Vysočina 
další stroj, traktor. „Jsem zvědav, co přijde dalšího,“ zajímal se 
starosta Josef Komínek. „Možná to bude náklaďák,“ řekla Jana 
Fialová s tím, že na jedné škole již staví Tatru.

Světlá dostala pro své učně traktor k výuce

-mars-

Lidé jsou s kvalitou činnosti, úrovní vystupování a poskytovanými 
službami velkomeziříčského městského úřadu velmi spokojeni. 
Vyplynulo to z výsledků anonymního dotazníkového šetření, kte-
ré přímo na radnici mezi klienty probíhalo v květnu. 
„Jednalo se o již šesté šetření spokojenosti klientů. Průzkum 
proběhl ve dnech, kdy jsou na úřadě nejdelší úřední hodiny pro 
veřejnost, aby se mohlo vyjádřit co nejvíce klientů. Průzkum byl 
proveden stejnou metodou jako v roce 2016, tzn. že klienti ne-
vyplňovali dotazníky sami, ani je sami nevhazovali do sběrných 
boxů, ale pouze odpovídali na položené otázky, které jim pokládali 
najatí externí pracovníci, konkrétně čtyři studenti Gymnázia Vel-
ké Meziříčí,“ popsal metodiku šetření tajemník Marek Švaříček. 
Respondenti hodnotili kvalitu činnosti, úroveň vystupování a 
úroveň poskytované služby v podstatě známkou na škále 1-4. 
Radnice získala 245 vyplněných dotazníků, přičemž celková prů-
měrná známka je letos 1,18. „Spokojenost lidí s našimi službami 
sledujeme touto dotazníkovou akcí dlouhodobě a výsledky jsou 
velmi dobré a stabilní. Svědčí to o tom, že úřad pracuje systema-
ticky,“ pochválil své podřízené tajemník Švaříček. 

Velkomeziříčská radnice pracuje na jedničku
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Průměrné známky otázek

Poslední květnový víkend měli návštěvníci vel-
komeziříčského zámku jedinečnou možnost 
prohlédnout si jindy nepřístupné prostory zá-
mecké kaple a zámeckých sklepení včetně sálu 
s freskami.
O trasu byl ze strany návštěvníků obrovský zá-
jem, během třech dnů se uskutečnilo 21 prohlí-
dek, na které zavítalo 404 návštěvníků.
Akci, do které se velkomeziříčský zámek zapojil, 
pořádala Asociace majitelů hradů a zámků, které 
je rodina Podstatzkých-Lichtensteinů členem. 
Cílem celorepublikové akce bylo přiblížit ná-
vštěvníkům rozmanitost a hodnotu kulturního 
dědictví, o které pečují soukromí vlastníci. Spe-
ciální programy připravilo hned 15 historických 
sídel napříč celou republikou. 

Na zámek zavítaly čtyři stovky návštěvníků

-muz-
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Martin Karásek

Ve dnech 3.–6. května 2018 se v Praze 
konalo ústřední kolo soutěže ve hře na 
dechové nástroje, vyhlašované MŠMT. 
ZUŠ Velké Meziříčí reprezentoval mla-
dý hráč na lesní roh Vít Nedoma ze třídy 
p. uč. Radovana Hajného, který se přes 
školní, okresní a krajské kolo probojoval 
do ústředního kola, kde ve velké konku-
renci získal vynikající 1. místo.
Vítkovi a panu učiteli Radovanu Hajné-
mu k tomuto úspěchu moc gratulujeme a 
děkujeme jim, i panu učiteli Mgr. Vítu Ko-
šíčkovi za korepetici u klavíru, za vzornou 
reprezentaci naší školy.
Jsem velice rád, že se naše ZUŠ umísťuje 
v soutěžích posledních let na nejvyšších 
příčkách a doufám, že se tyto výkony 
stanou do příštích let příjemnou tradicí.

Stolně tenisový klub SK Sokol Lhotky, za-
ložený v roce 1990, v letošní sezoně slaví 
úspěch v podobě postupu A družstva do 
Krajského přeboru I. třídy (KP I. tř.). Jedná 
se o druhý postup v řadě, v loňské sezo-
ně A družstvo postoupilo z KP III. tř. do 
KP II. tř. Sezonu odehrála základní čtveři-
ce Pavel Lavický, Tomáš Nevrtal, Zdeněk 
Večeřa a Milan Musil. Jako náhradníci v 
družstvu A zaskakovali: Zdeněk Nevrtal a 
Josef Rössler. 
Při klubu funguje jednou týdně v úterý krou-
žek stolního tenisu, který aktuálně pravidel-
ně navštěvuje celkem 12 žáků a žákyň. Klub 
jako jediný ve žďárském okrese má ve svých 
řadách trenéra licence B.

Mladý hornista uspěl 
v Praze

-red-

Sokol Lhotky slaví

Loutkoherecký soubor při Jupiter clubu 
ukončil další sezonu, ve které odehrál se-
dmnáct představení.
Letošní loutková sezóna 2017/2018 za-
čala říjnovým představením Sůl nad zlato. 
V listopadu jsme odehráli velmi oblíbenou 
pohádku o Míčkovi Flíčkovi. V prosinci děti 
spolu s princeznou zachraňovaly Bezhla-
vého rytíře. Poté následovalo přestavení 
scény z „marionet na javajky“. V lednu jsme 
dětem představili málo známou pohádku 
Krejčí, švec a Kašpárek. Následovala Káča 
na zkušené a v březnu jedna z nejoblíbe-
nějších pohádek – Perníková chaloupka. 
Tu jsme pro velký úspěch odehráli třikrát 
v sobotní čas a jednou v dopoledních ho-
dinách pro mateřské školy. K tomu jsme 
navíc odehráli tři výjezdní představení. S 
pohádkou Rytíř, čert a Kašpárek jsme na-
vštívili Otín a Jabloňov. A s pohádkou Káča 
na zkušené (v provedení marionet) jsme 
se zúčastnili každoročního festivalu lout-
kových divadel Humpolecká marioneta 

2018. Celkově jsme odehráli 17 předsta-
vení, 8 různých pohádek. Dohromady naše 
představení navštívilo přes 1 500 diváků. 
Během roku nedošlo v našem souboru k 
větším změnám. A tak stále hrajeme v po-
čtu 21 členů. Jim všem bych chtěla podě-
kovat za ochotu a velké úsilí, které věnují 
loutkovému divadlu. Protože bez těchto 
lidí, kteří jsou ochotni věnovat loutkovému 
divadlu tolik času, by to nešlo. 

Loutkové pohádky zhlédlo 1 500 diváků

Kateřina Maloušková

Dne 7. května přijel do Velkého Meziříčí americký genealog Paul Makousky s doprovo-
dem – s dcerou Kaitlyn, se svým spolupracovníkem a tlumočníkem Miroslavem Kou-
delkou a jeho dcerou Hanou. Paul Makousky je jeden ze zakladatelů největší americké 
společnosti věnující se genealogii – Československé genealogické společnosti meziná-
rodní (CGSI) se sídlem v St. Paul ve státě Minnesota.
Na začátku devadesátých let se setkal s Vladimírem Makovským a pomáhal mu při za-
kládání Vlastivědné a genealogické společnosti při Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí. Při 
letošní návštěvě vedly jeho první kroky pochopitelně nejprve za Vladimírem Makov-
ským.
Paul Makousky navštívil naše město v minulosti několikrát, se členy VGS se setkal v 
roce 1993 a 1997. I tentokrát byl přijat na radnici starostou města Josefem Komínkem 
a místostarostkou Ing. Jiřinou Jurdovou. Poté následovala dlouho očekávaná přednáška 
a beseda v Jupiter clubu. Helena Švecová

Genealogy navštívil Paul Makousky

FOTOGALERIE NA
www.velkomeziricsko.cz
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Titul mezinárodních Mistrů České republiky 2018 v curlingu vozíčkářů patří curlerům z 
Handicap Sport Clubu Velké Meziříčí.
V pražských Roztylech proběhlo mezinárodní Mistrovství České republiky v curlingu 
vozíčkářů. Tým HSC VM se probojoval k celkovému vítězství přes týmy Jedličkova ústa-
vu A a B, Polska a Slovenska.
Velkomeziříčské družstvo odehrálo turnaj ve složení Michaela Brabcová (Charvátová), 
Jana Břinčilová, Milan Bartůněk, Jaroslav Polívka a kapitán (skip) Martin Tluk. Zásluhu 
na tomto úspěchu má i dvojice Bohumír Dvořák a Pavel Chovanec, kteří jsou členové 
družstva, ale do finálových bojů nezasáhli.
Sportovní klub děkuje MŠMT, městu Velké Meziříčí, Kraji Vysočina, Českému svazu cur-
lingu, obci Vídeň, firmě Wiegel CZ žárové zinkování a ostatním za finanční podporu na-
šeho klubu, bez kterých by naši sportovci tento jedinečný úspěch nedosáhli. Mediálním 
partnerem HSC VM je Velkomeziříčsko.

Meziříčští jsou mistry ČR v curlingu

Jiří Charvát

JUPITER CLUB UVEDL v květnu tři vel-
mi zdařilá divadelní představení. Prvním 
byla nekorektní politická fraška Listo-
pad s excelentním Michalem Dlouhým 
v hlavní roli fiktivního amerického pre-
zidenta, druhou komedie z pera Evžena 
Bočka Poslední aristokratka. Vyprodané 
představení s Annou Polívkovou přivez-
lo Divadlo Na Jezerce. Americké drama 
Deštivé hry autora Keitha Huffa mířilo 
do Velkého Meziříčí celkem třikrát, dva-
krát bylo pro nemoc zrušeno. Výkon Ri-
charda Krajča a Davida Švehlíka připravil 
divákům nečekaně silný zážitek.

Velkomeziříčští stolní tenisté postoupili do divize. 
Podruhé v historii klubu. K dosaženému výsledku 
jim blahopřálo vedení města. 
Družstvo stolních tenistů vybojovalo postup do 
divize znovu po dvou letech, a to díky dvanácti 
vítězstvím v řadě. Na úspěchu se podíleli Martin 
Maštera, Jan Kampas, Slavomír Šoukal, Petr Klí-
ma, ve třech utkáních vypomohl Marek Skryja. 
Nejlépe si vedl Martin Maštera, který měl 74,67% 
úspěšnost.
„Měli jsme cíl skončit v první půlce tabulky, nako-
nec se nám podařilo dosáhnout druhého místa, 
přičemž první dvě družstva postupovala,“ uvedl 
Petr Klíma. „Máme tady dobré podmínky pro spor-
tování, zázemí i partu kluků,“ vyjádřil spokojenost 
s výsledkem Martin Maštera, který přišel podpořit 
zdejší družstvo stolních tenistů z Kamenice.
Stolní tenisté ještě vyslovili svoje přání do bu-
doucna, a to v divizi se zabydlet. „Abyste se v ní 
zabydleli, potřebujete mládež,“ řekl na to starosta 
Josef Komínek. „S mládeží pracujeme, dvakrát v 
týdnu s nimi trénujeme,“ potvrdil Petr Klíma
Starosta poté stolním tenistům popřál další dob-
ré výsledky ve vyšší soutěži i úspěch při výchově 
nástupců. Martina Strnadová

Stolní tenisté postoupili do divize

FOTOGALERIE NA
www.velkomeziricsko.cz

-jk-
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FRANTIŠKA STRÁNECKÁ 
(130 let od úmrtí)
* 9. 3. 1839 Velké Meziříčí 
† 27. 5. 1888 Brno
Narodila se ve Velkém Me-
ziříčí, kde její otec Franti-
šek Všetečka pracoval jako 
zámecký purkrabí. V roce 
1848 se přestěhovali na 
zámek do Stránecké Zhoře (podle ní si 
zvolila pseudonym Stránecká), kde byl 
otec hospodářským správcem. Jako dce-
ra panského úředníka získala Františka 
lepší vzdělání, než by jí poskytla tehdej-
ší škola. Do rodiny docházel meziříčský 
vlastenecký kaplan P. Jan Havlíček, který 
děti vyučoval. 
V 16 letech se provdala za Ignáce Ker-
schnera a s ním žila v Uhrách, později v 
Uherském Hradišti a od roku 1874 v Brně. 
Zapojila se do činnosti brněnského spol-
ku Vesna. Zajímala se o lidovou kulturu. 
Nechávala si vyprávět lidové pohádky, 
které literárně zpracovala. Psala také po-
vídky ze života venkovského lidu, v nichž 
podrobně zaznamenávala i národopisné 
detaily. Proto je její dílo důležité pro po-
znání moravského Horácka v 19. století.
Její práce vycházely v novinách a časopi-
sech (Ženské listy, Světozor, Zlatá Praha, 
Zora a jiné). Knižně vyšlo: Pohádky z Mo-
ravy (1868), Z našich hor (1877), Z naše-
ho lidu (1882), Některé črty (1885), Z po-
hoří moravského (1886). Bývá nazývána 
„moravská B. Němcová“, jak ji nazval spi-
sovatel a publicista Jan Herben. Na jejím 
rodném domě na Zámeckých schodech 
byla v roce 1959 odhalena pamětní des-
ka s bustou.

RUDOLF SKOPEC 
(70 let od úmrtí) 
* 7. 9. 1879 Brno  
† 23. 6. 1948 Velké Meziříčí 
Narodil se v Brně, kde byl 
jeho otec soudním úřed-
níkem. Ve Velkém Meziříčí 
pracoval jako účetní u fir-
my Antonín Jelínek. V srpnu 
1909 získal živnostenské oprávnění pro 
fotografování, ale vlastní fotografickou 
praxi zahájil až v roce 1913. Ateliér si zří-
dil v domě č. 36 v Radnické ulici. Počát-
kem třicátých let přestěhoval ateliér do 
domu č. 50 vedle lékárny, kde také bydlel. 
Zemřel 23. června 1948 ve Velkém Mezi-
říčí a je pochován na novém hřbitově. 
Stejně jako každý fotograf té doby byl i 
Rudolf Skopec autorem velkého množ-
ství portrétních fotografií. Pro jeho tvor-
bu jsou však typické především snímky 
různých zákoutí města i okolních vesnic, 
z nichž vytvořil stovky pohlednic. 

Výročí 2018:

Služebna městské policie by se měla pře-
stěhovat do objektu spořitelny na náměs-
tí.  Doporučila to rada města a zastupitelé 
se tím budou zabývat v červnu.
Česká spořitelna se z budovy na náměs-
tí, kde působí již desítky let, přestěhuje do 
Horácka. Ke konci října 2018 proto podala 
výpověď ze svého stávajícího sídla. Město 
hodlá do uvolněného přízemí budovy spoři-
telny přestěhovat služebnu městské policie. 
Ta se měla původně přesunout do objektu v 
bývalém areálu technických služeb na Tře-

bíčské, který měl proto projít rekonstrukcí. 
„V rozpočtu je na to vyčleněno pět milio-
nů korun. Část těchto peněz bude použita 
na úpravu přízemí spořitelny pro potřeby 
městské policie,“ říká starosta Josef Komí-
nek. 
„Plánuje se nejen úprava vnitřních prostor, 
ale i přístupu zezadu od řeky, měla by tam 
vzniknout i nějaká parkovací místa a podob-
ně. Začít s tím můžeme teprve poté, až se 
spořitelna odstěhuje,“ dodal tajemník Ma-
rek Švaříček.

Strážníci se přestěhují do spořitelny

Město připomnělo letošní výročí svých slavných rodáků speciální skládačkou. Je k dis-
pozici zdarma na informačním centru, získají ji i návštěvníci Evropského festivalu filo-
zofie. 
Materiál obsahuje krátké seznámení se životy rodáků z Velkého Meziříčí, kteří letos 
mají kulatá výročí narození či úmrtí. „Nápad vzešel z komise kultury a cestovního ruchu, 
autorkou textů je Marie Ripperová,“ popsala vznik letáku vedoucí městského informač-
ního centra Květa Hladíková. Podobný propagační materiál hodlá město vydávat každý 
rok. Na této straně vlevo si přečtete květnové a červnové životopisy rodáků ze sklá-
dačky. -kid-

Výročí rodáků připomíná zvláštní leták

-mars-
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Zájem Lidlu postavit ve Velkém Meziříčí 
svoji prodejnu trvá. Informoval o tom sta-
rosta Josef Komínek, který se se zástupci 
Lidlu sešel. 
Zástupci Lidlu řešili s vedením města ze-
jména dopravní napojení areálu za řekou. 
Komunikace v ulici Pod Strání je pro po-
třeby prodejny Lidlu nevyhovující. „Je pří-
liš úzká a nelze ji rozšířit,“ říká starosta. 
Lepším dopravním řešením by tak bylo 
napojení areálu z hlavního tahu silnice 
II/602. „Hovořili jsme o stavbě mostu na 

Ostrůvku. Pokud chceme otevřít prostor 
v areálu Svitu, je most i pro město důleži-
tý,“ dodává Komínek s tím, že z původního 
požadavku na stavbu okružní křižovatky u 
katovny město ustoupilo. 
Lidl přitom netrvá na stavbě prodejny v 
bývalém areálu Svitu. „Kdybychom měli 
jiný vyhovující pozemek, který bychom jim 
mohli nabídnout, Lidl by souhlasil se smě-
nou,“ uzavřel starosta.
Jednání vedení města s Lidlem mají pokra-
čovat.

Lidl má zájem postavit v Meziříčí prodejnu

Martina Strnadová

Martina Strnadová

Pěvecké sbory Sluníčko, Slunko, Harmonie a Harmonie Ladies 
mají za sebou sérii jarních koncertů v Jupiter clubu pro školy i pro 
veřejnost. 
Sbory představily velké příběhy malých bylinek v písních J. Fojty a 
E. Míška v programu Apotéka. „Oslovili nás skladatel Josef Fojta 
(klavírista, perkusista) a textař Emanuel Míšek (rodák z Velkého 
Meziříčí, učitel 1. stupně), kteří dali dohromady cyklus 21 písní na 
téma Bylinky - Herbář. Rádi by s našimi sbory Slunko a Harmonie 
vytvořili profesionální nahrávku celého pásma,“ přibližují vznik 
programu letošních jarních koncertů vedoucí pěveckých sborů 

Olga Ubrová a Andrea Svobodová. „Pokud se vše podaří, v příštím 
školním roce budete mít možnost pořídit si CD a zpěvník s písně-
mi o bylinkách (Mateřídouška, Podběl, Kopřiva, Meduňka, Chmel, 
apod.), které mohou využít učitelé ZŠ a MŠ. Texty písní jsou lehce 
poučné, laskavé a velmi vtipné,“ dodávají.
Studentské sbory Harmonie a Harmonie Ladies si připravily kla-
sickou sborovou tvorbu, mimo jiné i ukázky ze souboru Carmina 
Burana, s nímž se v červnu chystají do pražského Rudolfina na 
projekt, pořádaný Českou filharmonií.

Sbory představily Apotéku i Carmina Burana

FOTOGALERIE A VIDEO NA
www.velkomeziricsko.cz
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Dne 1. června tomu bylo 30 let od úmrtí 
pana Jana Holíka z Rudy. 
S láskou vzpomínají manželka,  
syn a dcery s rodinami.

Vzpomínáme

Odešli z našich řad

Kdo ho znal, vzpomene, 
kdo ho měl rád, nezapomene.

Dne 17. 6. 2017 zemřel náhle 
pan Ing. Milan Roučka. 
S láskou a bolestí v srdci vzpomínají 
manželka a děti s rodinami. 

Já nechci mít křídla anděla, 
chci být jen hezkou vzpomínkou.

Dne 26. 6. 2018 by oslavila  
své 80. narozeniny naše drahá maminka, 
babička a teta, 
paní Květa Koudelová. 
Věnujme jí tichou vzpomínku.  
Děkují dcera Eva a syn Jaromír s rodinami.

František Peterka, Pavlínov, 74 let, 2. 5. 2018
Děkujeme za tichou vzpomínku.

Leopold Kunčar, Netín, nedožitých 64 let, 11. 5. 2018
Richard Duray, Na Spravedlnosti, Vel. Meziříčí, 94 let, 28. 5. 2018

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem příbuzným, přátelům, kamarádům, členům SDH 
Netín, bývalým spolupracovníkům a známým za účast, květinové 
dary a projevené kondolence při posledním rozloučení dne 19. 5. 
2018 s panem Leopoldem Kunčarem z Netína. 
Zarmoucená rodina

Poděkování
Rádi bychom touto cestou poděkovali paní doktorce MUDr. 
Heleně Sedmidubské a sestřičce Hedvice Dvořákové za lid-
ský, citlivý přístup v péči o maminku Jiřinu Chalupovou. Za jejich 
vstřícnost, empatii, rady a podporu. Poděkování také patří všem 
pracovníkům Domácího hospice Vysočina, který nám v posled-
ních nelehkých dnech pomáhal každodenní péčí. Zdravotní zá-
chranná služba Velké Meziříčí je velmi spolehlivá, děkujeme za 
vše. 
Rodina Chalupova

Je to neuvěřitelné, jak ten čas letí. Naštěstí, pro všechny stejně, 
ale o některých bychom to neřekli. V úterý 2. května 2018 se 
dožil ve skvělé tělesné i duševní svěžesti a chuti do života vý-
znamného životního jubilea – 25. výročí svých padesátin – tedy 
75 roků pan ing. Stanislav Tvarůžek.
Nesmazatelně se zapsal do historie sportu ve Velkém Meziříčí. K 
této druhé životní lásce, po manželce Haně, jej přivedl jeho táta. 
Vášnivý a výborný šachista, také kronikář nejen oddílu kopané, 
ve kterém byl členem výboru. Jako maturant na gymnáziu již hrál 
i trénoval v krajském přeboru muže v basketu. Od roku 1970 byl 
členem výboru ve fotbalovém oddílu a v letech 1979–82 i jeho 
předsedou. V roce 1977 se stal také členem výboru TJ Spartak 
Velké Meziříčí, který měl 14 oddílů. V tomto roce začal dělat asi-
stenta ing. Oldřichu Komárkovi v házené. A v roce 1990 se stal 
hlavním trenérem mužstva žen, se kterým postoupil z KP do II. 
ligy a trenérskou kariéru u něj ukončil až v roce 2014. Stále ale u 
něj vykonává vedoucího týmu. V roce 1995 se ve Velkém Mezi-
říčí obnovila činnost Sokola (měl a má 4 oddíly) a stal se členem 
výboru a v roce 2005 jeho starostou a je již také ve 3. volebním 
období členem předsednictva výboru Sokolské župy plk. Jiřího 
Švece. A třešnička na dortu jeho schopností, obětavosti a umění 
jednat s lidmi, již 16 let, ano, 16 let, je členem sportovní komise 
ve Velkém Meziříčí.
Přestože vždy v zaměstnání zastával řídící a vedoucí místa, tak 
si také našel čas na rekreační sport po skončení aktivní kariéry. 
Byl stálým účastníkem fotbalových utkání inženýři – technici v 
závodě KABLO VM n. p. na naší pískohlíně, a také kuželkářských 
klání. A toho se drží dodnes. Bowling a jeho liga, nohejbal, re-
kreační turistika i lezení po horách. Také jak jeho táta, tak i on 
přivedl ke sportu dceru Hanku a syna Stanislava. A měl a má z 
nich stále radost. Tak jako i z vnuček a vnuků. Takže Stando, do 
dalších let vše nej... Hodně zdraví, štěstí a tak... Ti určitě přáli 
všichni, kteří Tě mají rádi. Ale také hodně osobní spokojenosti, 
nejen ze sportu, ale i ze svých nejbližších.
A já jen dodávám. Ať Ti ten Tvůj zápal pro vše, co děláš, vydrží 
co nejdéle!
Otto Doležal a výbor FC VM 

Blahopřání
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PRODÁM
• Starší funkční automatickou 
pračku Whirlpool, na 5 kg prá-
dla. Jednoduchá obsluha, cena 
1.000 Kč. Tel.: 604 134 469.
• Rohovou hnědou pohovku, le-
vou, rozkládací, s úložným pro-
storem. Nová, 50 % sleva, cena 
7.000 Kč. Rozměr 235x175 cm. 
Tel.: 731 057 034.
• Válendu s úložným prosto-
rem zachovalou, cena 1.350 Kč. 
Zachovalou sedací soupravu + 
2 křesla, cena 2.000 Kč. Kon-
ferenční stolek mahagon, cena 
500 Kč. Funkční automatickou 
pračku Zanussi, cena 950 Kč. 
Dvoudvéřovou šatní skříň, cena 
500 Kč. Tel.: 732 871 390.
• Škodu Favorit 136L, červené 
barvy, rok výroby 1989, pohon 
BA/LPG, TK 09/2018. Výbava: 
centrál, střešní okno, rádio, taž-
né zařízení, 2 sady kol. Eko po-
platek neplacen. Cena dohodou.
Tel.: 724 030 673. 

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, 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, 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, koši-
le, kalhoty, , holínky, 12dírkové 
kanady boční i přední šněrování, 
boty kombinované s plátnem 
nízké i vysoké; skládací příbory; 
chlebníky, ruksaky, tašky, braš-
ny, batohy z telecí kůži, pyt-
le; oranžové bakelitové dózy; 
ochranné brýle; kukly a ušanky; 
chrániče kolen; plynové masky; 
polní lahve; helmy; celty; foto-
grafie 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 poškozené! Volejte, nebo 
stačí prozvonit a zavolám zpět, 
na tel. 732 400 672.

NEMOVITOSTI
• Prodám rodinný dům se za-
hradou ve Velkém Meziříčí na ul. 
Zahradní. Nutná prohlídka. Vo-
lejte po 14.00, tel.: 731727895.
• Koupíme dům ve Velkém Me-
ziříčí a okolí 20 km, opravy ne-
vadí. Tel: 737 669 542.
• Hledám ke koupi byt. Pokud 
možno s balkonem. Tel.: 732 
369 404.
• Prodám stavební pozemek ve 
VM cca 1.500 m2, cena 968/m2, 
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.: 608 271 522.
• 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. Plat-
ba hotově.  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 vzrostlých 
stromů, i v blízkosti obydlí či 
plotů. 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, 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
• Nekuřačka, 75 let, se seznámí 
s mužem 70-75 let, abstinent, 
nekuřák, fyzicky může být i ZTP. 
Tel.: 604 571 367.

Soukromá 
inzerce

Ing. Ladislav Molnár
Zahradní centrum 

v Budišově

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

Tel. 568/875 403, 736/ 484  435

Letní prodejní 
výstava trvalek 

a okrasných trav
Od 27. června 

do 30. června 2018
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Obec Vlkov hledá

prOVOzOVatele 
ObchOdu 

a hOspOdy
(s finančním 
příspěvkem obce)

ve Vlkově

Kontakt: 
obecvlkov@vm.cz
tel: 605 105 589

Bližší informace na telefonu
730 186 797 

nebo zasílejte životopisy 
na e-mail: 

nabor@olman.cz

PRACOVNÍK OSTRAHY 
STRÁŽNÝ 

pro pracoviště ve Velkém Meziříčí

Firma OLMAN SERVICE, s.r.o. 
hledá do svých řad šikovné 

pracovníky, osoby se zdravotním 
omezením na pozici



ČERVEN 2018

20 www.velkomeziricsko.cz#INZERCE

��� � � � � � � �
� � � � � � � �
� � � � � � � �
���������������������������������������������������

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

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

STAŇTE SE SOUČÁSTÍ TÝMU

NABÍZÍME POŽADUJEME
- jednosměnný provoz (PO - PÁ)

- 13. plat
-platové ohodnocení dle dovedností

- práce v malém a přátelském kolektivu
- příspěvek na stravování

- bonus 6 dní ŘD navíc
- prostor pro vlastní realizaci a rozvoj

- pečlivost a přesnost
- chuť učit se novým věcem
- výhodou je vyučení
 ve strojírenském oboru

V případě zájmu volejte na tel. číslo: 602 305 226 (Ing. Mátl)
a nebo pište na e-mail: jmatl@seznam.cz

 a domluvte si osobní pohovor.

Těšíme se na Vás

jdete do toho?

Příkopy 1228/39, 594 27 VELKÉ MEZIŘÍČÍ
(sídlo bývalého Motorpalu)
Příkopy 1228/39,
(sídlo bývalého Motorpalu)
Příkopy 1228/39,
(sídlo bývalého Motorpalu)

594 27 VELKÉ MEZIŘÍČÍ
(sídlo bývalého Motorpalu)

594 27 VELKÉ MEZIŘÍČÍ594 27 VELKÉ MEZIŘÍČÍ

Tradiční výrobce vstřikovacích trysek
(bývalý MOTORPAL)

Výrobce mobilních buněk
Přijme do pracovního poměru

Své strukturované životopisy posílejte na e-mail: 
sedo@eurowagon.cz

PRACOVNÍKY DO VÝROBY

Eurowagon s.r.o., Průmyslová 2086, Velké Meziříčí, tel: 564 408 080

Mikroregion Velkomeziříčsko - Bítešsko

Pro financování nově zřízené pracovní pozice Mikroregion využije Vý-
zvy (MAS) Most Vysočiny, o. p. s., č. 451/03_16_047/CLLD_17_03_036 
–Podpora zaměstnanosti, vyhlášené v rámci Operačního programu 
Zaměstnanost. 
Z tohoto důvodu lze uchazeče vybírat z cílové skupiny definované 
výzvou, tzv. neaktivních osob: studenti – absolventi vysokých škol, 
kteří dosud nebyli zaměstnáni anebo jsou vedeni na ÚP, ženy/muži na 
MD, RD – pokud nejsou v pracovním poměru.

Požadujeme: 
absolutorium VŠ, nejlépe 
s právním zaměřením, dále 
ekonomickým, zaměřeným  
na regionální rozvoj 
a příbuzné obory
vlastní automobil pro 
pracovní cesty výhodou

Zájemci se mohou ohlásit do konce června 2018.
Více info na tel. 566 782 013, 731 12 713, JUDr. Diana Kutnerová, 

email: mikroregion@atlas.cz

Nabízíme: 
zajímavou pracovní náplň, 
spolupráci na projektech 
MAP II
stabilní zázemí
práci v příjemném 
kolektivu
12. platovou třídu
zaměstnanecké benefity 
(stravenky)

proJeKtoVý Manažer/GDpr
přijme kolegu/kolegyni na pozici
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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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Jaromír Blecha 
Vzpomínka na sportovce, 
kteří se svobody nedočkali

Letošního února jsme si připomněli jeho 
nedožitých pětadevadesátin. 
TexT PeTr ZeZula Z vyPrávění Paní Milady KlaPalové (Blechové)
foTo archiv auTora

Narodil se 25. února 1923 v Ho-
dově. S rodiči a sestrou bydleli v 
Mostištích. Studoval na velkome-
ziříčském gymnáziu a po maturitě 

v roce 1941 se stal úředníkem Hasičské 
pojišťovny. Jeho otec František Blecha byl 
řídícím učitelem v Mostištích, ale také jed-
natelem XIX. hasičské župy a náčelníkem 
hasičského sboru v Mostištích. Jeho sestra 
Milada rovněž studovala gymnázium, kde 
maturovala v roce 1940.
Jaromír od mládí rád sportoval. Často se 
zúčastňoval závodů v lehké atletice na Tr-
žišti. Závodil na kole, lyžoval a v Mostištích 
hrál kopanou za místní tým. Jako žák VII. A 

v soutěži mezi třídami vyššího stupně vy-
nikal zvláště v běhu na 1 500 m. Jeho vzo-
rem byla zajisté jeho starší sestra Milada, 
která již začátkem protektorátu v roce 
1939 patřila k vynikajícím házenkářkám 
a pod vedením Eduarda Klapala postou-
pila s tehdejší velkomeziříčskou ženskou 
házenou do I. třídy soutěže a následně 
do ligy žen. Milada se také zúčastňovala 
atletických utkání, např. jako členka druž-
stva gymnázia, přispěla svými výsledky k 
II. místu krajského závodu středních škol v 
Třebíči (hodnocen byl skok vysoký – 105 
cm, hod míčem s poutkem – 26,85 m a běh 
na 80 m – 12,6 vt.). 

Na těchto sportovištích se Jaromír sezna-
muje s Vlastíkem Milostným, Pavlem Hra-
deckým a dalšími kamarády, ale i s Františ-
kem Zajíčkem, který záhy tyto sportovce 
aktivuje pro odboj.
V roce 1943 byl přikázán do německého 
oděvního skladiště letectva ve Velkém 
Meziříčí Feldbekleidungsamt – Bekovka.
Byl členem odbojové skupiny gen. Svatoně 
– Rada tří, oddíl kpt. Sošky v Novém Městě 

STUDNICE 1943. Zleva: Vlastík Milostný, Karel Dvořák, Vlastimil Železný – Sova, Cyril Musil, Jaromír Blecha
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na Moravě, jako spoj-
ka Velké Meziříčí – Nové Město na Mora-
vě. Z oděvního skladiště zásoboval novo-
městské partyzány šatstvem, prádlem a 
obuví. Spolu s Františkem Zajíčkem, Vlas-
timilem Milostným a Aloisem (Pavlem) 
Hradeckým vykonal bezpočet cest mezi 
Velkým Meziříčím a Studnicemi u Nového 
Města na Moravě. V lyžařském středis-
ku Cyrila Musila tak zakrýval pravý účel 
návštěv. Doprovázel kpt. Sošku při jeho 
cestách a pobytu na Meziříčsku, ukrýval 
doma vysílačku, kterou Vlastík Milostný 
převezl do Nového Města na Moravě. 
Do ilegální činnosti byl zapojen od roku 

1940 do svého zatčení gestapem 3. 
listopadu 1944. Den po jeho zatčení 
měly být u „panské cihelny“ shozeny 
zbraně, ale akce byla odvolána, když 
bylo přerušeno spojení. Byl vězněn 
v Jihlavě, Kounicových kolejích v 
Brně a koncentračním táboře Flo-
ssenbűrg. Před příchodem Ameri-
čanů byli vězni hnáni do Dachau, 
kde byl na této cestě zastřelen, 
bylo mu dvacet tři let.
Z vyprávění jeho sestry, učitelky 
Milady Klapalové (Blechové) se 
dozvídáme, že společně s jejím 
bratrem byl zatčen i jeho otec 
František Blecha, štábní kapi-
tán Košťál s dcerou Jarmilou z 
Velkého Meziříčí, dále František 

Bureš st. a Jiří Šreibr, oba z Mostišť. Zatče-
ni byli na udání konfidenta gestapa Milo-
slava Vlčka – Mařáka z Tišnova a jeho spo-

lupracovnice Arny Babákové. „Bratr věděl, 
že ho gestapo hledá, spolupracovníci mu 
radili, aby utekl, ale on nechtěl, že by vzali 
otce. To už stejně udělali. Bratr nic nevy-
zradil, ani při týrání, a tím nedošlo k další-
mu zatýkání, i když měli podezření – hle-
dali zbraně a dokonce kopali i ve školním 
kabinetu. Otec se vrátil 16. února 1945 ne-
mocný a Jaromíra viděl pouze jednou, když 
jej odváželi do Kounicových kolejí. Štábní 
kapitán Košťál byl ubit už v Jihlavě, jeho 
dcera Jarmila se vrátila. Jiří Šreibr zemřel 
po osvobození ve francouzské nemocni-
ci Donau-Eschingen. František Bureš byl 
také ve Flossenbűrgu a rovněž se nevrátil. 
Datum smrti mého bratra Jaromíra bylo 
rozsudkem republiky prohlášeno 27. dub-
na 1945.
Dne 4. března 1946 mu byl udělen Čes-
koslovenský válečný kříž in memoriam,“ 
vzpomíná Milada Klapalová.

NA STARTU 100 m na Tržišti zač. 40. léta min. stol. Zprava Jaromír Blecha, 
třetí Káďa – Jaroslav Novák.

ZPRAVA: JAROMÍR BLECHA, 
uprostřed Vlastimil Milostný – Studnice, 

Nové Město na Moravě 1943

Milada Klapalová
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Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko se 
stane Pověřencem na ochranu osobních 
údajů pro svoje členské obce a jimi zřízené 
příspěvkové organizace. Z tohoto důvodu 
rozšíří řady svých zaměstnanců o nového 
kolegu či kolegyni, která/ý se bude podílet 
na správě nové agendy.
O funkci Mikroregionu jako Pověřence 
rozhodla Valná hromada členských obcí 
Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko. 
Aby mohl Mikroregion plnit své povinnos-
ti vyplývající pro něj z tohoto rozhodnutí, 
vytvoří nové pracovní místo: projektový 
manažer/GDPR.
Mikroregion využije Výzvy Most Vy-
sočiny, o. p. s., č. 451/03_16_047/
CLLD_17_03_036 – Podpora zaměst-
nanosti, vyhlášené v rámci Operačního 
programu Zaměstnanost, a podá žádost 

o podporu na zřízení tohoto pracovní-
ho místa. Podle podmínek Výzvy proto 
oslovujeme zájemce z řad cílové skupiny 
Výzvy, tzv. neaktivní osoby, kterými jsou 
zejména absolventi vysokých škol, kteří 
dosud nebyli zaměstnáni nebo jsou vedeni 
na Úřadu práce, dále ženy/muži na MD, RD 
– pokud nejsou v pracovním poměru. 
Kvalifikačním požadavkem je absolutori-
um VŠ, nejlépe s právním zaměřením, dále 
ekonomickým, zaměřeným na regionální 
rozvoj a příbuzné obory. Uvítáme mož-
nost používání vlastního automobilu pro 
pracovní účely.
Zájemci nás mohou kontaktovat do kon-
ce měsíce června 2018 na kontaktech: tel. 
566 782 013, 731 12 713, JUDr. Diana Kut-
nerová, e-mail: mikroregion@atlas.cz.

Diana Kutnerová

Mikroregion přijme nového kolegu

Budete potřebovat 
lékařský posudek?
VYSTAVIT HO MŮŽE 
POUZE REGISTRUJÍCÍ LÉKAŘ
Vystavit posudek o zdravotní způsobi-
losti například dítěti na letní tábor, na 
brigádu, do autoškoly či na jinou akci 
může pouze registrující lékař. Je proto 
třeba ohlídat si zejména v době letních 
prázdnin termíny dovolené v ordinacích 
a nenechávat vystavení potřebného 
posudku na poslední chvíli. Zastupující 
lékař totiž není oprávněn lékařský po-
sudek vystavit.

Autocolor Water 
Boulder Games
14. –15. ČERVENCE  
POD FAJTOVÝM KOPCEM
Jedná se o 4. ročník závodů v lezení nad 
vodou a těšit se můžete na lezeckou 
špičku nejen z České republiky, bohatý 
doprovodný program a exhibice skoka-
nů do vody a freestylistů na kole!

Lezu v Mezu

VELKOMEZIŘÍČSKÁ POUŤ JE 17. ČERVNA. 
V ten den město pořádá i řemeslný trh 
na náměstí, které proto bude uzavřeno.

Město Velké Meziříčí, které realizuje 
projekt Zdravé město a místní Agen-

du 21, vyhlašuje soutěž 

ROZKVETLÉ MĚSTO  
Do soutěže se mohou přihlásit všichni 
obyvatelé města a jeho městských čás-
tí i firmy sídlící ve Velkém Meziříčí.
KATEGORIE:
•  květinová výzdoba oken, balkónů  
 a lodžií
•  květinová výzdoba předzahrádek, 
 které jsou viditelné přímo z ulice  

Zhotovený fotosnímek výzdoby  
(i z mobilního telefonu) zašlete na  

zm@velkemezirici.cz 
nebo osobně odevzdejte na Turistické 

informační centrum města Velkého 
Meziříčí s uvedením adresy vyfotogra-

fovaného místa 
od 15. června do 15. srpna 2018.

+ -

  Studie rozvoje bývalého areálu „SVIT“

 
Výstavba kompletního obchvatu 
města od Jihlavy do Brna

 
Vybudování domu s pečovatelskou 
službou

 
Senior taxi – přeprava seniorů a drži-
telů ZTP k lékaři, do nemocnice

 
Zajištění zubních lékařů v ordinacích 
ve městě

  Vybudování workoutového hřiště

  Kontrola zdrojů znečišťování ovzduší

  Kontrola hlukových norem

 
Dokončení realizace venkovní plochy 
– části hřiště za GVM

 
Zjednodušit přístup pro veřejnost na 
hřiště za GVM

 
Využití zámecké sýpky na rodinné 
zábavné centrum

 
Zajištění dostupnosti pracovních sil 
ve městě

 
Zajištění dostupnosti služeb – oprav-
ny obuvi, oděvů, elektra

 
Dostupnost parkování v centru města 
+ areál „SVIT“ - studie

 
Dokončení jihovýchodního obchvatu 
města, silnice II/360

 
Řešit služby na venkově (pošta, 
obchod)

 
Zemědělství – zvýšení výkupních cen 
potravin

  Renovace kinosálu ve Vel. Meziříčí

  Zřízení pítek na vodu ve městě

NÁVRHY PROBLÉMŮ – problémy 
v seznamu nejsou řazeny dle 
důležitosti – tu jim dáte vy svým 
hlasem!Vážení občané,

dostává se vám do rukou anketní lístek, 
na němž jsou uvedeny problémy, které 
vyplynuly z veřejné diskuse s občany na-
šeho města 28. května 2018.
Cílem této diskuse i na ni navazující anke-
ty je dát občanům města Velkého Mezi-
říčí prostor, aby se mohli vyjádřit k tomu, 
co v našem městě chybí, co by se mělo 
změnit, upravit, aby mohli být spokojení s 
místem, kde žijí a které je jejich domovem.

INSTRUKCE K HLASOVÁNÍ:
Můžete udělit až 5 plusových a 2 minu-
sových hlasů. Za každé 2 plusové hlasy, 
které udělíte, můžete udělit 1 minusový 
hlas. Vybarvěte celé pole
Hlasovací lístek nepřekládejte. Pokud 
uděláte nějakou chybu, řekněte si o nový 
hlasovací lístek. 

Desatero problémů Velkého Meziříčí
S VÁMI O VŠEM!

Dotazník je uveřejněn také k přímému 
vyplnění a odeslání na webové stránce 
města Velkého Meziříčí 
http://www.velkemezirici.cz/o-meste/
zdrave-mesto-a-ma21, nebo jej můžete 
vyplnit na sběrných místech:
Informační centrum, Radnická 29/1, Vel-
ké Meziříčí a Městská knihovna. 
Na webové stránce města Velké Meziříčí 
je také pro hlasování dostupná elektro-
nická verze pocitové mapy http://www.
pocitovamapa.nszm.cz/velke-meziri-
ci-2018
Výsledky budou předloženy zastupitel-
stvu města.
Děkujeme vám za zájem o naši společ-
nou budoucnost a za váš čas! Anketa je 
anonymní a je otevřená pro vaše náměty 
od 4. června 2018 do 23. července 2018.
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NázvoSloví
OSOBNOSTI
Díl 19: 
MUDr. František Skřivan  
(1807–1895) – dům 
TexT Marie ripperová

foTo Pavel STuPKa

49.3561650N, 
16.0083347E

TexT eva Kočí valováDíl 22

#SERIÁLY

V polovině 19. století přišel do města nový lékař. Nejdříve jako panský, později i měst-
ský. Léčil dobře, chudé lidi někdy dokonce zadarmo. Jako školdozorce se postaral o 
zlepšení hygienických podmínek ve školách. 
Předplatil si české noviny a ochotně je půjčoval, stejně jako české knihy ze své knihovny. 
Zasloužil se o propagaci českého jazyka, kterým „lepší“ lidé už skoro nemluvili. Hrálo se 
divadlo, pořádaly vlastenecké akademie. Byl mezi zakladateli místní organizace Sokola. 
Brzy se k němu přidali další. 
Tehdy nebyla práce a lidé se chtěli stěhovat do Ameriky, aby si polepšili. Proč Amerika? 
Stačí zlepšit hospodaření. Na svých polích předvedl, jak se dají zvýšit výnosy. Pěstoval 
dokonce i chmel. (Byl prý stejně kvalitní jako žatecký.) Od té doby máme Ameriku v Me-
ziříčí. Tak se totiž nazývá údolí, kde ležely Skřivanovy pozemky.

Městský lékař byl zároveň nadšeným 
propagátorem českého jazyka i kultury.

OSLAVICE
U MOSTU
U původního Huščova mlýna byl posta-
ven most – odtud název.
U BOROVÍ
Velmi staré označení domů stojících 
u borového lesa (zv. Štoksovo boroví).
UČITELŮJ RYBNÍK
Rybník pod starou školou s velmi starým 
názvem. Učitel zde choval dřív ryby.
VEJPUSTEK
Místo, kde se vypouštěl dobytek na pas-
tvu (dnes zastavěno).
V JILMECH
Pozemky v místech, kde dříve stávaly jilmy. 
VOTOUPALŮV KŘÍŽ
Majitelem tohoto kříže (1921) byl Votoupal.
V REBNÍČKÁCH
Pozemky pod hrází Nového rybníka, kte-
rý je v katastru obce Oslavička. 
ZADNÍ NIVA
Kus rovné země zcela nově vzdělané, le-
žící v blízkosti obce. 
ZAHOMENICE
Úrodné pozemky za humny, tj. za stodo-
lami stojícími u domu. 
ZA KOPCEM
Pozemky od vesnice za kopcem.
ZÁTOKE
Pozemky ležící v místech, kde řeka vy-
tváří zátoky. 
ZA MOSTEM
Pozemky ležící za železničním mostem. 
ZA LESEM
Pozemky jsou za lesem. 
ZA POTOKE
Pozemky leží za potokem obtékajícím 
obec.
ZA REBNÍČKEM
Pozemky ležící za rybníčkem. 
ZA ZELNÍČKOVÝM KŘÍŽEM
Pozemky se nachází za křížem zvaným 
Zelníčkův.

Seriál Město pod lupou najdete i v sekci Zajímavá 
místa ve městě turistického portálu Turistikavm.cz. 
Zde je interaktivní mapa, která všechna místa 
seriálu obsahuje.  

MOSTIŠTĚ
BENÁTKY
Podle polohy – část ležící těsně na břehu 
řeky.
DLOUHÁ
Louka podél řeky, podle tvaru – dlouhá. 
FAMELIJE
Cizí původ – pozemky přidělovány rodi-
nám.
FARSKÉ POLE
Pole, které patřilo místnímu faráři. 
HOMOLOVY ŽLÍBKY
Pozemky v údolí patřící Homolovi.
HUBLÁK
Pozemek nesoucí jméno jeho majitele 
(Hubl).
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202020 181818
NE 24. června | 14.30
ZAHÁJENÍ: KONCERT ZUŠ

NE 24. června | 17.00
KONCERT IVY BITTOVÉ 
S ČIKORI AT HOME 
a sbor BABAČKA

SO 30. června | 17.00
HORÁČAN
folklorní soubor

SO 30. června | 19.30
PĚVECKÝ SBOR 
GYMNÁZIA 
VELKÉ MEZIŘÍČÍ

NE 1. července | 17.00
MÁMO, TÁTO, 
ZPÍVEJ S NÁMI
interaktivní pořad pro děti

SO 7. července | 20.00
AMARYLIS 
irská klasika

NE 8. července | 20.00
POUTNÍCI
bluegrass a country band

PÁ 13. července | 20.00
BOHEMICA
známé i autorské skladby, 
instrumentální skladby

SO 14. července | 20.00
KOŇABOJ
folklór rock
stylově k Čechomoru či Fleretu

NE 15. července | 20.00
GINGER HEAD
instrumentální kapela 
hrající vlastní tvorbu

PÁ 20. července | 20.00
4PSI
český bigbít

SO 21. července | 20.00
X-TET
vokální skupina 
z Jindřichova Hradce

PO 23. července | 22.00
KINEMATOGRAF
ŠPUNTI NA VODĚ

ÚT 24. července | 22.00
KINEMATOGRAF
BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU

ST 25. července | 17.00
SKJERN 
SALONORKESTER
dánský orchestr 

ST 25. července | 22.00
KINEMATOGRAF
BAJKEŘI

ČT 26. července | 22.00
KINEMATOGRAF
ANDĚL PÁNĚ 2

PÁ 27. července | 20.00
ONE SPIRIT
vítěz hitparády rádia Bonton

SO 28. července | 19.00
STETSON
místní country skupina

SO 4. srpna | 19.00
ZÁBAVA POD LIPAMI

NE 5. srpna | 17.00
MISTŘÍŇANKA
tradiční koncert známé dechovky

SO 11. srpna | 19.00
ESCUALO QUINTET 
GABRIELA VERMELHO
Tango nuevo

NE 12. srpna | 18.00
SWING DIXIE
vojenská hudba Olomouc 
hraje známé fi lmové melodie

PÁ 17. srpna | 19.00
DUO TY A JÁ
folkové duo

SO 18. srpna | 18.00
IMPRO BAND
různorodé aranžmá 
známých melodií

NE 19. srpna | 18.00
SADOVANKA
nejmenší slovácká dechová hudba

SO 25. srpna | 19.00
D.N.A. BRNO
brněnská folková kapela

NE 26. srpna | 18.00
VOCAL OVERDOSE
vokální koncert mladých umělců

PÁ 31. srpna | 16.00
VODNÍK PĚNKAVA 
PŘIPLOUVÁ DO VELKÉHO 
MEZIŘÍČÍ
zakončení kulturního léta

www.jupiterclub.cz
www.velkemezirici.cz MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ



ČERVEN 2018

27www.velkomeziricsko.cz #SPOLEČNOST

Třináct dětí úspěšně zakončilo rybářský kurz při Dóze a převzalo 
rybářský lístek. Závěrem mladí rybáři prokázali své dovednosti 
při rybářských závodech na rybníku Lalůvka 4.
Děti na udici z vody tahaly kapry, sumce, líny, úhoře, candáta a 
další ryby. Vyhrát mohly třeba i naviják a další ceny. Vítězem zá-
vodů se stal Dominik Havlík, který mimo jiné chytil kapra délky 
46 cm. „V rybníku byly i větší ryby, ale ty zrovna v sobotu nebra-
ly,“ říká Karel Veselý, který mladé rybáře ve Velkém Meziříčí učí 
a vychovává již osmačtyřicet let. „Začínal jsem s tím ve škole v 

Radostíně a po čtyřech letech jsem přešel pod tehdejší Dům dětí 
a mládeže, nyní Dóza, kde vedu rybářský kroužek dosud,“ dodává. 
Za celou dobu vychoval tisíc, možná dvanáct stovek nových rybá-
řů. Přesně to spočítané nemá. Zájemců podle něj v poslední době 
ubývá. Dřív vedl i čtyři rybářské kurzy do roka o více než dvaceti 
účastnících. „Nyní je to tak kolem deseti, třinácti dětí. Pokud je 
jich míň než šest, kroužek neotvíráme. I to se jednou stalo. Děti 
dnes mají jiné zájmy, počítače apod.,“ dodává K. Veselý.

Děti zakončily kurz závody na Lalůvce

Martina Strnadová

Bláznivá Partička zavítala do Velkého Meziříčí potřetí, a to rov-
nou na dvě představení. Při obou vítal herce zcela zaplněný vel-
ký sál Jupiter clubu. Improvizační show si v našem městě našla 
své příznivce.
Humor „za hranou“ v podání Richarda Genzera, Michala Suchán-
ka, Igora Chmely, Michala Novotného, Dalibora Gondíka, s hu-
debním doprovodem Mariána Čurky rozesmál diváky ve vypro-
daném velkém sále Jupiter clubu odpoledne i večer. Oba pořady 
se od sebe samozřejmě naprosto lišily, neboť během Partičky 
na jevišti vládne naprostá improvizace.

Partička naplnila sál

Povídky, básně, zpěv a hru na klavír v podání gymnazistů si vy-
slechli návštěvníci poetické kavárny v aule gymnázia. Proběhla 
letos podruhé a vedle studentů a pedagogů ji navštívili i zájemci 
z řad veřejnosti, rodičů či přátel školy.
„Cílem akce je pobýt a pobavit se společně i mimo vyučování,“ 
říká ředitel gymnázia Aleš Trojánek. -mars- -mars-

Gymnazisté se sešli v kavárně

FOTOGALERIE NA
www.velkomeziricsko.cz
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KAM
KULTURNÍ AKCE MĚSÍCE

#SERVIS

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

do 29. 6., výstavní síň
AKVARELY, SOCHY A PLASTIKY BOHUMI-
LA BUBLÍKA
Otevřeno: po–čt 8.00–12.00, 12.30–16.00. 
Pá 8.00–12.00, 12.30–14.00. 

Pátek 8. 6., velký sál, 20.00
PRVOREPUBLIKOVÝ PLES
Hudba MELODY GENTLEMAN
Vstupné včetně místenky v předprodeji 
200 Kč, na místě 250 Kč, dobové oblečení

Sobota 9. 6., nádvoří zámku, 14.00 
Horácké divadlo Jihlava uvede pohádku pro děti
MAXIPES FÍK
Vstup zdarma! (v případě nepříznivého po-
časí velký sál JC)

Sobota 9. 6., nádvoří zámku, 19.30 
Horácké divadlo Jihlava 
POPEL A PÁLENKA
Vstupné v předprodeji 250 Kč, na místě 300 
Kč (v případě nepříznivého počasí velký sál JC)

Neděle 10. 6., nádvoří zámku, 20.00
JAVORY
Vstupné v předprodeji 360 Kč, na místě 400 
Kč (v případě nepříznivého počasí velký sál JC)
 
Úterý 12. 6., koncertní sál, 16.00
Vlastivědná a genealogická společnost 
pořádá přednášku KOSTEL SV. MIKULÁŠE 
VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ S PROHLÍDKOU 
Přednáší Mgr. Aleš Flídr

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

Pátek 15. 6., velký sál, 17.00 a 20.00
Divadlo Ikaros uvede
SMRŤŮV UČEŇ
Na motivy fantasy T. Prachetta „Mort“

Úterý 19. 6., malá scéna, 16.00
Vlastivědná a genealogická společnost 
pořádá přednášku IRÁNSKÁ MOZAIKA
Přednáší Mgr. Dagmar Handová

Středa 20. 6., velký sál, 19.00 (náhradní termín)
KRUH PŘÁTEL HUDBY – závěrečný koncert 
RENDEZ-VOUS S RADKOU FIŠAROVOU
Aliaksandr Yasinski – akordeon, Miroslav 
Linka – kytara. 
Platí abonentní předplatné. Vstupné v 

předprodeji 200 Kč/150 Kč (děti, studenti, 
senioři), na místě 250/200 Kč

Pátek 22. 6., velký sál, 19.00
Divadlo Ikaros uvádí multižánrové před-
stavení ZA ZRCADLEM
Na motivy knihy C. Lewise Alenka v zemi za 
zrcadlem na hudbu Ch. Tina, Roba Cantora 
a dalších.

PROGRAM KINA NA ČERVEN

Sobota 16. 6. v 19.30 
ESCOBAR
Novinářka Virginia Vallejo poznala nejdříve 
Pabla, muže, jenž staví domy pro chudinu, 
umí být zapálený pro věc i galantní. Když 
objevila Escobara, nelítostného krimi-
nálníka, bylo pozdě. Byla už zamilovaná. 
Escobarovo kriminální kokainové králov-
ství stále roste. Má miliony dolarů, vlastní 
malou armádu, drogy prodává v tunách. 
Chybí mu ale jedna věc – respekt. Roz-
hodne se, že si ho vyslouží zabíjením. Vy-
toužený respekt mu má přinést krev a co 
nejvyšší částka na mezinárodním zatykači. 
Pro americkou CIA se brzy stane nejdůle-
žitějším cílem a tajný románek mladé no-
vinářky pak příležitostí, jak Escobara do-
stat. Hrají J. Bardem, P. Cruz, P. Sarsgaard. 
Kriminální, životopisné drama Španělska, 
Bulharska, 2017, české titulky.
Vstupné: 120 Kč, 123 minut, mládeži pří-
stupný od 15 let.

Středa 20. 6. v 19.30
JÁ, SIMON
V šestnácti není snadné přiznat sobě a na-
tož svému okolí, že jste gay. Simon Spier 
začne po e-mailech flirtovat s neznámým 
spolužákem, který si říká Blue. Ale když se 
nešťastnou náhodou jejich korespondence 
dostane do cizích rukou, hrozí jim odhalení. 
Simona totiž začne vydírat jeho sociálně 
trochu podivný, ale jinak velmi sebejistý 
spolužák Martin. Ten věří, že by mu Simon 
mohl domluvit rande s krásnou Abby. A 
pokud mu nepomůže… tak se jeho sexuál-
ní orientace stane věcí veřejnou. A co hůř, 
zveřejní i to, kdo se skrývá pod přezdívkou 
Blue. Hrají N. Robinson, A. Shipp. Komedi-
ální drama USA, 2018, české titulky.
Vstupné: 120 Kč, 110 minut, mládeži pří-
stupný od 12 let.

Čtvrtek 21. 6. v 19.30 
BACKSTAGE
Dynamická lovestory plná tance a hudby. 
Život Mary a Buddyho se točí kolem jejich 
lásky, mají hlavně sami sebe navzájem 

a žijí romanticky v odstaveném přívěsu. 
Navíc je spojuje vášeň k tanci. Ve svém 
malém městě skoro na konci světa dali do-
hromady taneční skupinu, streetdance jim 
všem přináší přátelství, volnost a taky sny. 
Oba stejně jako ostatní členové skupiny sní 
o tom, že jednoho dne budou nejen zami-
lovaní, ale i slavní a bohatí. A dveře velkého 
světa i nablýskaného showbusinessu se 
jednoho dne opravdu pootevřou. Hrají M. 
Havranová, T. Porucha, K. Hádek, I. Chýl-
ková, J. Bárdos, J. Maxián, B. Cristovao. Ta-
neční, romantický, hudební film Česko, 2018.
Vstupné: 120 Kč, 90 minut, mládeži pří-
stupný.

Sobota 23. 6. v 18.00, pátek 29. 6. v 19.30 
JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE
Dinosauři z Jurského světa jsou v ohrožení 
a Chris Pratt spolu s Bryce Dallas Howard 
se vydávají na jejich záchranu. Před čtyřmi 
lety nás dinosauři porazili. Alespoň na Isla 
Nubar, exotickém ostrově, kde prospero-
val unikátní zábavní park Jurský svět, než 
se jeho exponátům podařilo utéct z klecí. 
Ve finále jednoho z nejúspěšnějších filmů 
všech dob opustili ostrov poslední lidé a 
nechali ostrov napospas prehistorickým 
tvorům. Jenže teď se za nimi musí vrátit. 
Proč? Protože na ostrově se probudila 
tamní sopka a dinosaurům už podruhé v 
dějinách hrozí vyhynutí. Dobrodružný, akč-
ní, sci-fi film USA, 2018, český dabing.
Vstupné: 130 Kč, 130 minut, mládeži pří-
stupný od 12 let.

Středa 27. 6. v 19.30 
JSEM BOŽSKÁ
Být sexy je nejvíc a každá žena je tak krás-
ná, jak se sama cítí.
Renee je běžná žena s lehkou kolísavou 
nadváhou a s těžce kolísavým sebevědo-
mím. Má kámošky, má práci, občas i kluka, 
občas i na delší dobu, ale když se podívá 
do zrcadla, vidí jenom to nejhorší. Znáte 
to asi taky. Při jedné z jízd ve fitku, kde na 
rotopedu marně stíhá nižší váhu, spadne 
a praští se do hlavy. Pro jistotu hned dva-
krát. Když se pak probere, zjistí, že kouzla 
a spravedlnost přeci jen existují. Stala se z 
ní totiž neodolatelná krasavice, najednou 
vypadá jako božská supermodelka. Celý 
život se od základu změní. Má to jen jeden 
háček. Ve skutečnosti se nic nezměnilo, 
špíčky jsou přesně tam, kde byly, a ona je 
jediná, kdo se jako luxusní kost vidí. V hlav-
ní roli A. Schumer. Romantická komedie 
USA, 2018, české titulky.
Vstupné: 120 Kč, 120 minut, mládeži pří-
stupný od 12 let.
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Další akce

Čtvrtek 28. 6. v 19.30 
GHOST STORIES
Skeptický profesor Phillip Goodman se za-
bývá vyvracením zdánlivě nadpřirozených 
událostí. Do rukou se mu ale dostanou tři 
nevysvětlitelné případy a ve chvíli, kdy 
je začne řešit, se sám dostane do děsi-
vé hororové smyčky. Postupně se setká 
se třemi vyděšenými lidmi. Noční hlídač 
Tony Matthews prožil v prázdném skladu 
strašidelné setkání, teenager Simon Rif-
kind před časem absolvoval děsivou noční 
jízdu, kvůli které dodnes prožívá život v 
nechtěném hororu. Třetím vyšetřovaným 
případem je zážitek důstojného bankéře 
Mike Priddlea, ten prožil setkání s duchy, 
které zásadně otřáslo jeho do té chvíle 
dokonalým životem. Když Goodman zkou-
má tyto příběhy, jeho do této chvíle racio-
nální svět se začíná rozpadat. Je to klam 
jeho mysli nebo za vším stojí temné síly? 
Horor Velké Británie, 2017, české titulky.
Vstupné: 110 Kč, 98 minut, mládeži pří-
stupný od 12 let.

Pátek 29. 6. v 17.30 
PŘÍŠERKY Z VESMÍRU
Pokud jste si mysleli, že ve vesmíru je 
život, měli jste samozřejmě pravdu. Na 
dohled modré planety krouží obrovský 
mezihvězdný křižník plný mimozemšťa-
nů všemožných tvarů a velikostí se zcela 
nahodilým počtem očí, uší nebo rukou. Tři 
ufonští kamarádi si na něm naladí vysílání 
teleshoppingu a okamžitě se zamilují do 
speciální, bezkonkurenčně nejlepší ma-
sážní matrace za tu nejlepší cenu. Je bá-
ječná a musejí ji mít. Rozhodnou se, že si 
ji pořídí a potají se k nám vydají v létajícím 
talíři. Jsou to ale ťulpasové, dělají blbosti 
a místo hladkého přistání ztroskotají. Ani-
movaná rodinná komedie Německa, Dán-
ska, 2018, český dabing. Vstupné: 120 Kč, 
90 minut, mládeži přístupný.
Změna programu vyhrazena.

DIVADELNÍ SEZONA PODZIM 2018
Středa 12. 9. 2018 PERFECT DAYS 
Komedie, která netradičním způsobem 
ironizuje (anti)feministická klišé. Hra je 
vtipným důkazem toho, že život pro nás 
vždy chystá něco úplně jiného, než si plá-
nujeme. Hrají: L. Vlasáková, Jan Dolanský.
Středa 3. 10. 2018 ŘEDITELSKÁ LÓŽE
Tragikomický příběh o přátelství dvou 
starých a zapomenutých herců, kteří spo-
lu dožívají v domě seniorů. K srdci si příliš 
nepřirostli, jeden z nich je dokonce nesne-
sitelně samolibý… Hrají: Alois Švehlík, Sta-
nislav Zindulka.
Středa 31. 10. 2018 POLIB TETIČKU ANEB 
NIKDO NENÍ BEZ CHYBY
Co se stane, když muž pod ženským pseu-
donymem pošle milostný román atraktivní 
vydavatelce, která vydává pouze dílo od žen? 
Hrají: Jan Čenský, Miroslava Pleštilová a další.

Čtvrtek 22. 11. 2018 KUTLOCH ANEB I 
MUŽI MAJÍ SVÉ DNY
Ironická černá komedie o těžkém údělu 
muže v současném světě. Svět je v krizi, 
doba je v krizi a pozor, i muži jsou v krizi!
Hrají: Bohumil Klepl/Mojmír Maděrič, 
Kryštof Hádek/Václav Jílek, Filip Blažek/
Roman Štabrňák a další.
Rezervace permanentek zahájena. Cena 
permanentky 1200 Kč. 

KNIHOVNA
Výstava „Město“ žáků ZUŠ
Do 20. června 8:00-16:30 
Výstava výtvarných prací žáků ZUŠ Velké 
Meziříčí. Městská knihovna, Poštovní 

MUZEUM
Výstava obrazů Jiřího Špačka
Výstava potrvá do 7. 7. 2018. Výstavní síň 
zámku, www.muzeum.cz

OSTATNÍ
19. ročník Memoriálu prof. Bedřicha 
Krejčího
9. června, 8:30
Pro skauty, příbuzné, kamarády a širokou 
veřejnost každého věku. 
Program: 8:30 sraz u klubovny, 9:00 za-
čátek akce, 15:00 konec programu, 15:15 
konec akce (vlakové nádraží)
Skautská klubovna „Baráček“, Fajtův ko-
pec 607, Velké Meziříčí

Myslivecký (převážně) dětský den s MS 
Hrbov
9. června, 13:00
Program: 13:00 zahájení, 14:00 divadlo 
„Legenda o sv. Hubertovi“, 15:00 společné 
fotografování a pokračování volných dis-
ciplín. Tradičně grilovaný divočák, skákací 
hrad, vzduchovková střelnice, sokolnice, na 
děti čekají odměny. Ve večerních hodinách 
se zábava volně přesune do přátelského 
posezení pro dospěláky u pivečka s voňa-
vými steaky a bramboráčky. S harmoniká-
řem Petrem Novákem. Sportovní areál u 
domečku mezi Hrbovem a Svařenovem

Komedie Oskar v podání ŠNB
Reprízy: 28. 7., 25. 8. a 1. 9. v 19:30
Režie: Zdeněk Svoboda V našem podání: 
Josef Marek, Lucie Kučerová, Hana Ho-
lánková, Jakub Sedlák, Marie Vávrová, To-
máš Horký, Pavel Pařízek, Lukáš Pařízek, 
Viera Kaštanová a Martina Kratochvílová. 
Občerstvení zajištěno. Pobavit se můžou 
přijít jak dospělí, tak i děti, na své si přijdou 
i milovníci historických aut. Lístky můžete 
zakoupit v předprodeji v Krámku u Ma-
rušky (80 Kč) i na místě (100 Kč) nebo na 
čísle 731 364 776. Areál Motorpalu, Velké 
Meziříčí 

Víkend otevřených zahrad
9.-10. června, 9:00-18:00
Sobota 9. 6.: otevřeno od 9:00 do 17:00, 
v 11, 14, 16 hodin komentované pro-
hlídky, dětské dílničky. Neděle 10. 6.: 
otevřeno od 13:00 do 18:00, ve 14 a 16 
hodin komentované prohlídky a dětské 
dílničky. Živá hudba skupina Framil. Ob-
čerstvení zajištěno, vstupné dobrovol-
né. Zahradnictví Rozmarínek, Petráveč,  
www.vikendotevrenychzahrad.cz

Akustický festival Bezproudoff
16. června, 18:30 
Jubilejní 10. ročník Vystoupí 4 kapely, 
vstupné 120 Kč. zahrádka Blues Baru, 
Stará pošta, Náměstí, Velké Meziříčí
 
Trh o pouti
17. června 8:00 
Sortiment řemeslných výrobků, ovoce a 
zeleniny, květin, občerstvení a cukrovinek. 
Náměstí 17, Velké Meziříčí 

X. ročník Heřmanické dechovky
11. srpna, 15:00
Na programu Veselka Ladislava Kubeše, De-
chová hudba z Rakouska, Muzikanti z jižních 
Čech, Muzikanti Ladislava Prudíka, Túfaran-
ka. Programem provede Karel Hegner, ob-
čerstvení zajištěno. Dolní Heřmanice

SPORT
Třebíč Open – kategorie U19
9.-10. června, 8:00-16:00 
Turnaje se zúčastní FC Port, SK Slavia Pra-
ha, FC Slovan Liberec, FC Vysočina Jihlava, 
FK Jablonec, Dukla Praha, MŠK Žilina, 1. 
FC Slovácko, FK Mladá Boleslav, FC Fastav 
Zlín, FC Zbrojovka Brno a další. Program 
www.trebic-open.cz/ramcovy-program
Stadion U Tržiště, Velké Meziříčí

NKT půlmaraton
9. června, 14:00
4. ročník, pořádá Sportovní centrum Velké 
Meziříčí
Start a cíl: Náměstí Velké Meziříčí před 
Jupiter clubem, registrace do čtvrtka 
7. 6. posláním 250 Kč na účet č. 115-
2974490297/0100 ve tvaru PMJméno věk 
nebo platba i registrace na místě 300 Kč, 
děti 100 Kč. 
Připraven bohatý doprovodný program pro 
závodníky, diváky, děti i dospělé.

Kurzy poslušnosti a agility tréninky
27. června, 18:00 
pořádá Agility Velké Meziříčí, z. s. Náplň: 
základní kurz poslušnosti pro malá ště-
ňátka (ale i pro starší psy), individuální pří-
stup ke každému týmu a mnoho dalšího. 
Info hodiny pro zápis do kurzů: 27. června 
v 18 hodin 16. září v 9 hodin. 
Jana Krčálová, www.agilityvm.cz, tel.: 732 
624 817
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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 25. června 2018.
Tři vylosovaní výherci získají čerstvý med od místního včela-
ře www.farmakoci.cz.  
Výherci z minulého čísla jsou Rosemarie Kučerová z Borů, Iva-
na Stojanová z Velkého Meziříčí a Lukáš Buk z Jabloňova.
Řešení z minulého čísla: Branišovský les, zvaný také bor, 
jenž se nachází u Českých Budějovic.

ULIČNÍK. Horké počasí přelomu května a června přímo vybízí 
k tomu, abychom zbytečně nenamáhali své mozkové buňky a 
najeli na letní režim. Proto dnes opět hledáme jednoduché ná-
zvy velkomeziříčských ulic.   
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Každé nedělní ráno od 9:00 (v období hor-
kých letních dní už v 8:00) probíhá v Mar-
tinicích u Velkého Meziříčí výcvik psů pod 
vedením výcvikářů z Kynologického klubu 
Velké Meziříčí. Vítáni jsou zde majitelé psů 
jakéhokoli stáří, plemene a dovedností. V 
rámci nedělního cvičení je trénink rozdělen 
na několik samostatných skupin – štěňata 
a začátečníci, mírně pokročilí a pokroči-
lí. Výcvik je zaměřen zejména na základní 
ovladatelnost psa v běžném životě.
Během tréninku štěňat se dbá na sociali-
zaci a jejich psovodi jsou zde důkladně se-
znamováni s principy pozitivního výcviku 

psů. Pokročilí psovodi, kteří se chtějí vý-
cviku věnovat více, mohou se svým psím 
parťákem zkusit sportovní kynologii, klikr 
trénink nebo základy záchranářské kyno-
logie. V rámci sportovní kynologie je mož-
né využít i tréninku obran pod vedením 
zkušeného figuranta.
Jestliže jste majitelem štěňátka, psího do-
spělce nebo vlastníte čtyřnohého puberťá-
ka plného energie, přijďte mezi nás. Sezná-
míte se s dalšími psími nadšenci, zabavíte 
a zdokonalíte dovednosti svého chlupatého 
parťáka a cvičením si pozitivně utužíte vzá-
jemný vztah.

#SPORT

Jana Pospíchalová

Kynologové nabízejí výcvik vašich psů

Vítězství žen Sparty Praha nad Slováckem ve finále českého fot-
balového poháru vidělo 856 návštěvníků stadionu na Tržišti ve 
Velkém Meziříčí v sobotu 19. května. Pro velkomeziříčský fotbal i 
celé město je úspěšná organizace utkání výbornou vizitkou.
Utkání bylo rozhodnuto už v prvním poločase, který skončil 3:0 
pro Spartu. Ve druhém se fotbalistkám Slovácka podařilo vstřelit 
jeden gól, a upravit tak konečné skóre na 3:1 pro Spartu.
Sparťanky získaly pohár poosmé v desetileté historii soutěže. 
Pouze dvakrát jim titul sebraly Slávistky.
Finálový zápas českého fotbalového poháru žen odehraný na Tr-
žišti je skvělou vizitkou i pro velkomeziříčské fotbalisty. Členové 

zúčastněných týmů jej hodnotili jako nejlepší ze všech, které do-
sud proběhly.
„Oba týmy byly nadšeny naším krásným prostředím, zázemím i 
diváckou kulisou a hlavně profesionální organizací zápasu. Ve-
doucí Sparty dokonce prohlásil, že tady máme zázemí jako ve 
Švédsku. Takové nemají ani prvoligové kluby. Úspěšné pořádání 
finálového utkání nám otevírá dveře k pořadatelství mezinárod-
ních utkání v juniorské kategorii mužů,“ zhodnotil předseda FC 
Velké Meziříčí Petr Ostrý a dodal: „Za to patří dík městu Velké 
Meziříčí i Technickým službám.“

Martina Strnadová

Sparťanky obhájily pohár na našem hřišti

FOTOGALERIE A VIDEO NA
www.velkomeziricsko.cz



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.
České stopy na Zakarpatí 
Josef Nedvěd

OBČANSKÝ AKTIVISMUS
SOBOTA 9. 6. | 16.00 | KINOSÁL JUPITER CLUB
Moderuje a řídí: PhDr. Juraj Hvorecký, Ph.D.
Občanský aktivismus v Litvě
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 ro-
boti 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. | 17.00 | 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
Večer první republiky
pátek 8. 6. | 20.00 | velký sál JC | zdarma 
modní přehlídka, program | společenské oblečení
K tanci a poslechu hraje 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


