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Výsledky voleb 
do zastupitelstva 
Přinášíme nejdůležitější 
čísla v přehledném 
souhrnu.

První nabíječka 
pro elektromobily
Hosté Hotelu Pod zámkem 
mají stanici k dispozici. 
Slouží i pro veřejnost.

Jupiter club získal 
dotaci na křesla
Kino čeká nejen výměna 
sedaček, ale také 
přestavba hlediště. 

Náš pradědeček 
Titus Krška 
Jaromíra Pokorníková 
sepsala rodinné vzpomínky 
na slavného předka. 
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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 10.října 2018. 
Uzávěrka příštího čísla je 29. října 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

NOVĚ ZVOLENÉ ZASTUPITELSTVO
strana zastupitel pol. přísl. hlasy

KDU-ČSL a NK Marie Ripperová BEZPP 859

KDU-ČSL a NK Stanislav Kratochvíl BEZPP 818

KDU-ČSL a NK Pavla Kamanová BEZPP 797

ČSSD Josef Komínek ČSSD 1 273

ČSSD Miroslav Jágrik ČSSD 1 096

ČSSD Petr Vrána ČSSD 1 027

ČSSD František Komínek BEZPP 921

ČSSD Pavel Blažek ČSSD 885

Společně VM Vincenc Záviška BEZPP 1 220

Společně VM Ivana Bíbrová BEZPP 1 110

Společně VM Tomáš Bílek BEZPP 877

Společně VM Josef Prokop BEZPP 819

Společně VM Alexandros Kaminaras BEZPP 817

ANO 2011 František Fňukal BEZPP 678

ANO 2011 František Smažil ANO 660

To pravé Meziříčí Radovan Necid ODS 1 205

To pravé Meziříčí Petr Juda ODS 1 056

To pravé Meziříčí Libor Beneš BEZPP 996

To pravé Meziříčí Petr Velička ODS 952

To pravé Meziříčí Ivo Šulc BEZPP 932

Meziříčské fórum Jiří Kaše BEZPP 1 042

Meziříčské fórum Jiřina Jurdová BEZPP 900

Meziříčské fórum Tomáš Rapušák BEZPP 785

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA 2018
hlasy procenta zastupitelé

To pravé Meziříčí 19 849 20,94 5

ČSSD 17 380 18,34 5

Společně VM 16 933 17,87 5

KDU-ČSL a NK 13 239 13,97 3

Meziříčské fórum 13 150 13,88 3

ANO 2011 9 681 10,22 2

KSČM 4 537 4,79 0
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Letošní komunální volby v našem městě vyhrálo To pravé Meziříčí (20,94 %, 5 zastupitelů). Na druhém místě se umístila sociální de-
mokracie (18,34 %, 5 zastupitelů). Třetí skončilo sdružení Společně VM (17,87 %, 5 zastupitelů).
Pomyslnou bramborovou medaili si z letošních voleb odnáší KDU -ČSL (13,97 %, zastupitelé). Následuje Meziříčské fórum (13,88 %, 3 
zastupitelé) a ANO 2011 (10,22 %, 2 zastupitelé). Komunisté se do městského zastupitelstva nedostali, volilo je 4,79 % voličů.
K volbám přišlo letos 49,16 % oprávněných voličů, což je více než před čtyřmi lety (44,33 %).
Koaliční smlouvu uzavřela sociální demokracie s lidovci, ANO a Meziříčským fórem. Součástí dohody je starostovské místo pro Jo-
sefa Komínka, jména místostarosty a radních nebyla v době uzávěrky měsíčníku známa. „Už v sobotu večer byla podepsána koaliční 
smlouva, zatím byl navržen kandidát na starostu a o dalších jménech v radě a místostarostovi jsme zatím nejednali,“ potvrdil Josef 
Komínek. Aktuální informace na velkomeziricsko.cz. 

TPM, ČSSD a Společně VM 
mají po pěti zastupitelích

To pravé Meziříčí
ČSSD
Společně VM
KDU-ČSL a NK
Meziříčské fórum
ANO 2011
KSČM

20,94 %

18,34 %

17,87 %

13,97 %

13,88 %

10,22 %

4,79 %
VOLEBNÍ ÚČAST:

49,16 %50,84 %
volilonevolilo
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Okrsek 1: ZŠ Oslavická
hlasy %

To pravé Meziříčí 1 907 22,37
ČSSD 1 720 20,17
Společně VM 1 399 16,41
Meziříčské fórum 1 184 13,89
KDU-ČSL a NK 1 056 12,39
ANO 2011 699 8,20
KSČM 561 6,58

Okrsek 10: Dolní Radslavice, Kúsky, Lhotky
hlasy %

Společně VM 962 22,36
ANO 2011 842 19,57
ČSSD 621 14,43
To pravé Meziříčí 608 14,13
Meziříčské fórum 534 12,41
KDU-ČSL a NK 425 9,88
KSČM 311 7,23

Okrsek 11: Mostiště
hlasy %

KDU-ČSL a NK 1 337 24,87
ANO 2011 1 298 24,15
Společně VM 739 13,75
ČSSD 683 12,71
To pravé Meziříčí 618 11,50
Meziříčské fórum 487 9,06
KSČM 213 3,96

Okrsek 12: Olší nad Oslavou
hlasy %

KDU-ČSL a NK 631 28,14
Společně VM 441 19,67
To pravé Meziříčí 352 15,70
ČSSD 311 13,87
ANO 2011 281 12,53
Meziříčské fórum 165 7,36
KSČM 61 2,72

Okrsek 2, ZŠ Oslavická
hlasy %

ČSSD 1 718 22,82
Společně VM 1 559 20,71
Meziříčské fórum 1 400 18,60
To pravé Meziříčí 1 369 18,19
KDU-ČSL a NK 791 10,51
ANO 2011 598 7,94
KSČM 92 1,22

Okrsek 3: MŠ Velox
hlasy %

To pravé Meziříčí 2 290 20,94
ČSSD 2 007 18,35
KDU-ČSL a NK 1 970 18,01
Meziříčské fórum 1 591 14,55
Společně VM 1 573 14,38
ANO 2011 912 8,34
KSČM 595 5,44

Okrsek 4: Hornoměstská (zemědělka)
hlasy %

To pravé Meziříčí 3 981 25,68
Společně VM 3 217 20,75
Meziříčské fórum 2 435 15,71
ČSSD 2 027 13,08
KDU-ČSL a NK 1 946 12,55
ANO 2011 1 569 10,12
KSČM 326 2,10

Okrsek 5: Náměstí (Jupiter club)
hlasy %

Společně VM 2 097 22,03
ČSSD 1 967 20,66
To pravé Meziříčí 1 807 18,98
Meziříčské fórum 1 387 14,57
KDU-ČSL a NK 1 089 11,44
ANO 2011 591 6,21
KSČM 581 6,10

Okrsek 6: Poštovní (školní jídelna)
hlasy %

ČSSD 2 501 24,94
To pravé Meziříčí 2 198 21,92
Společně VM 1 427 14,23
Meziříčské fórum 1 184 11,81
KDU-ČSL a NK 1 113 11,10
ANO 2011 929 9,26
KSČM 677 6,75

Okrsek 7: Poštovní (základní a praktická škola)
hlasy %

ČSSD 1 886 20,85
To pravé Meziříčí 1 785 19,73
Společně VM 1 396 15,43
Meziříčské fórum 1 370 15,15
KDU-ČSL a NK 1 263 13,96
ANO 2011 848 9,38
KSČM 497 5,49

Okrsek 8: ZŠ Sokolovská
hlasy %

To pravé Meziříčí 2 440 26,20
ČSSD 1 645 17,66
Společně VM 1 595 17,13
Meziříčské fórum 1 213 13,02
KDU-ČSL a NK 1 050 11,27
ANO 2011 880 9,45
KSČM 490 5,26

Okrsek 9: Hrbov, Svařenov
hlasy %

KDU-ČSL a NK 568 23,17
Společně VM 528 21,54
To pravé Meziříčí 494 20,16
ČSSD 294 12,00
ANO 2011 234 9,55
Meziříčské fórum 200 8,16
KSČM 133 5,43

Jak se volilo v jednotlivých okrscích:
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Ing. Radovan Necid
To pravé Meziříčí (ODS)

Ing. Petr Velička
To pravé Meziříčí (ODS)

MVDr. Ivo Šulc
To pravé Meziříčí (NK)

MUDr. Petr Juda
To pravé Meziříčí (ODS)

MUDr. Libor Beneš
To pravé Meziříčí (NK)

ZASTUPITELSTVO MĚSTA
2018–2022

Josef Komínek
ČSSD

Miroslav Jágrik
ČSSD

RNDr. Petr Vrána
ČSSD

Ing. František Komínek
ČSSD (NK)

Mgr. Pavel Blažek
ČSSD

Mgr. Ivana Bíbrová 
Společně VM

Mgr. Josef Prokop
Společně VM

Ing. Vincenc Záviška
Společně VM

Ing. Tomáš Bílek 
Společně VM

Ing. arch. Alexandros 
Kaminaras 
Společně VM

PhDr. Marie Ripperová
KDU-ČSL (NK)

Stanislav Kratochvíl
KDU-ČSL (NK)

Mgr. Pavla Kamanová
KDU-ČSL (NK)

Ing. Jiřina Jurdová, 
Meziříčské fórum 

MUDr. Jiří Kaše, 
Meziříčské fórum

Mgr. Tomáš Rapušák, 
Meziříčské fórum

Ing. František Smažil, 
ANO 2011

Ing. František Fňukal, 
ANO 2011 (NK)
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Velkomeziříčští sportovci dostanou v příštím roce od města o jeden milion korun víc 
než letos. Ten je určen na odměny trenérům mládeže.
Zastupitelé schválili grantový program podpory sportu pro rok 2019. V něm je celkem 
6.600.000 korun. Čtyři miliony devět set tisíc korun půjde na podporu mládežnického 
sportu, sedm set tisíc korun na podporu sportu dospělých a k tomu nově jeden milion 
korun na odměny trenérů mládeže.
Sportovní oddíly a kluby, aktivně působící na území města a místních částí, mohou po-
dávat žádosti o finanční podporu své činnosti od 15. do 31. října 2018. Žádosti budou 
vyhodnoceny v půli listopadu a příspěvky jednotlivým žadatelům schválí zastupitelé na 
svém prosincovém jednání.

Sportovci mají o milion víc

Roadshow 
UMPRUM zastaví
i ve Velkém Meziříčí
S výsledky projektu „Aš po Už/horod“, 
který se zabývá osudy podnikatelských 
rodin, jež stály u zrodu Československé 
republiky, seznámí studenti Ateliéru 
textilní tvorby vedeného Jitkou Škopo-
vou velkomeziříčskou veřejnost na dvou 
setkáních.

„Jsme nadšení, že studenti UMPRUM 
představí svá zjištění a semestrální prá-
ce právě zde, neboť osudy významných 
podnikatelských rodin se mnohdy podo-
bají osudům zdejších rodin podnikatelů. 
Spolupráci s Jitkou Škopovou, vedoucí 
ateliéru, jsme navázali před několika 
měsíci a naše město si podle připrave-
ných podkladů vybrali sami studenti,“ 
sdělila Ivana Bíbrová, spoluorganizátor-
ka akce spolu s občanskou iniciativou Za 
Náměstí VM.

Velké Meziříčí se tak zařadilo mezi měs-
ta Liberec, Plzeň, Libčice nad Vltavou, 
Dvůr Králové nad Labem i Krucemburk, 
ve kterých budou studenti prezentovat 
své semestrální práce inspirované bá-
dáním i diskutovat o vybraných rodinách 
a veřejnost bude objevovat zapomenuté 
osudy lidí i domů.
Projekt byl podpořen Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy.

Akce ve Velkém Meziříčí proběhne 
18. října 2018.

PROGRAM:
10.00 Přednáškový cyklus a debata: 
studenti UMPRUM a Martin Štindl: 
Prvorepublikové tváře města mezi 
řekami (pro žáky základních a středních 
škol, kinosál Jupiter clubu).
16.00 Přednáškový cyklus a debata: 
studenti UMPRUM a Martin Štindl: 
Prvorepublikové tváře města mezi 
řekami (pro veřejnost, luteránské gym-
názium. Účast na debatě přijali: Martin 
Štindl, Milena Tesařová (vnučka Ludmily 
a Ladislava Heideových), Ladislav Čum-
ba, Jitka Škopová a studenti UMPRUM.
18.00 „Prvorepublikové“ Velké Meziří-
čí - procházka s výkladem k tehdejším 
novým stavbám (domy, školy i mosty). 
Začátek trasy u luteránského gymná-
zia, korzem na Náměstí a dále ulicemi 
Vrchoveckou, Podhradím, Poříčím, 
Moráňskou, Novosady a Komenského 
zpět na Náměstí. Na starém hřbitově na 
Moráni bude uctěna památka význam-
ných osobností města 1. republiky.

Mateřská škola Nad Plovárnou – Velox – oslavila 40 let od svého otevření. Připravila 
bohatý program pro děti, jejich sourozence, kamarády i rodiče. Zavzpomínat si však 
mohli přijít i ti starší.
„Jsme rádi, že jste za námi přišli, dobře se bavte,“ přivítala návštěvníky vedoucí učitelka 
Věra Kopečná, která školku vede již 30 let. Krátce proto seznámila přítomné s její histo-
rií od začátku výstavby v „akci Z“ až po nedávnou rekonstrukci budovy se zateplením, 
výměnou oken a přestavbou v roce 2015. V roce 2016 pak školka Velox jako první ze 
šesti mateřských škol ve městě získala certifikát zdravé mateřské školy.
Děti si užívaly program s Tetinami z Brna, tančily a zpívaly, soutěžily a dobře se bavily. 
Zájemci si mohli prohlédnout výstavu výtvarných prací žáků školy rozčleněnou do čtyř 
ročních období, alba s historickými fotografiemi, fotodokumentaci z rekonstrukce nebo 
třeba učebnu anglického jazyka, logopedickou třídu a pohádkové centrum v přilehlém bý-
valém bytě. A jak to na oslavách bývá, samozřejmě nechybělo ani občerstvení.

Školka slaví čtyřicátiny

První dobíjecí stanice pro 
elektrická auta ve Velkém 
Meziříčí jsou v Hotelu Pod 
Zámkem. Dvě jednotky 
jsou zprovozněny od října 
ve dvoře hotelu. K dispozi-
ci jsou hotelovým hostům 
i veřejnosti.
„Jedeme ekologicky, takže 
se snažíme poskytovat co 

nejlepší služby i v tomto 
trendu. Naši ubytovaní 
hosté mají dobití elektro-
mobilu zdarma, pro veřej-
nost je za poplatek. Stačí, 
když zájemce u nás zazvo-
ní, službu máme nonstop,“ 
uvedla Renata Čamková 
z Hotelu Pod Zámkem.

Hotel vám nabije elektroauto

-mars-

-mars-
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Milan Dufek

-mars-

-mars-

Nové multifunkční hřiště na dvorku zá-
kladní školy na Komenského ulici bylo 
slavnostně otevřeno.
Žáci prvního stupně Základní školy Soko-
lovská, která sídlí v budově na Komenské-
ho ulici, mohou dovádět na novém spor-
tovišti. Uzavřený dvorek dostal umělý 
povrch, na němž je vytyčeno hřiště pro 
míčové hry, běžecká dráha s doskočištěm. 
V jedné části jsou herní prvky pro nejmen-
ší děti, v další části pak koš na basketbal i 
lavičky pro odpočinek. „Do poněkud stís-
něného nádvoří se podařilo umístit vše 
potřebné pro plné sportovní vyžití dětí jak 
ve škole, tak i ve školní družině,“ uvedl ře-
ditel školy Petr Hladík s tím, že žáci mohou 
hřiště využívat nejen v hodinách tělesné 
výchovy, ale i o přestávkách či po vyučo-
vání ve školní družině.

Na dvorku školy Komenského je nové hřiště

Společnost WAINES – POOL, s. r. o., za-
stoupená jednatelem Dušanem Tomší-
kem, vyklidila pronajaté prostory re-
staurace v Jupiter clubu a ve středu 12. 9. 
odevzdala klíče.
Před vyklizením prostor zde byla pro-
vedena inventarizace majetku města 
i technického zhodnocení provedeného 
v restauraci společností WAINES – POOL 
v roce 2015. O průběhu řešení dluhu spo-
lečnosti WAINES – POOL vůči Jupiter clu-
bu za neuhrazené nájemné a energie vás 
budeme průběžně informovat.

Restaurace v Jupiter 
clubu je vystěhovaná

Zastupitelé schválili Grantový program 
pro poskytování dotací v sociální oblasti 
pro rok 2019 ve Velkém Meziříčí. Na so-
ciální služby město vyčlení 1.879.900 Kč 
a na sociální aktivity 545.600 Kč.
O peníze z grantu mohou žádat spolky, 
církevní právnické osoby, obecně pro-
spěšné společnosti nebo fyzické osoby, 
které provozují sociální služby. Jejich so-
ciální zařízení musí být zřízeno na území 
města a nebo zde musí poskytovat svoji 
službu terénní formou. Jde o služby so-
ciální péče, sociální prevence, odborné-
ho poradenství a další specifické služby 
v této oblasti, jako je třeba prevence 
sociálního vyloučení apod. Dotace nelze 
poskytnou nadacím a nadačním fondům.

Zastupitelé schválili 
sociální grant

Rekonstrukce sociálního zařízení k tělocvičně a nové šatny v budově gymnázia za 23 
milionů korun jsou hotovy. Práce nabraly téměř roční zpoždění. Původně měly být do-
končeny v říjnu 2017, ale kvůli problémům se stavební firmou nakonec investor, Kraj 
Vysočina vybíral nového dodavatele a termín dokončení se tak protáhl. „Nyní je vše po 
kolaudaci a od začátku nového školního roku už to slouží škole,“ uvedla krajská mluvčí 
Jitka Svatošová.
„Jsme moc rádi, že už je hotovo. Trvalo to,“ dodal ředitel školy Aleš Trojánek. Studenti 
totiž měli po dobu výstavby šatny provizorně na chodbách. Nemohli užívat ani vlastní 
tělocvičnu, kde byly složené nové skříňky do šaten, a chodili proto cvičit do hasičky. 
Nyní si konečně mohou užívat nových a prostorných šaten s automatickým větráním.
Během prázdnin také zřizovatel školy provedl první etapu výměny oken za 10,69 mi-
lionu korun. Jde o okna z vnější strany budovy, tedy i ve všech třídách. Stará kastlová 
a trojdílná okna nahradila nová dřevěná a dvojdílná eurookna. „Podle veřejnosti budově 
velice sluší,“ podotkla Jitka Svatošová s tím, že druhá etapa výměny oken, těch do dvora 
a na chodbách, proběhne zase během letních prázdnin v příštím roce. I ředitel školy je 
s novými okny spokojen. „Ve třídách je víc světla, neboť se zvětšila jejich plocha o pět 
procent. Také máme díky výměně oken vymalované všechny třídy i aulu podle návrhu 
architektky,“ doplňuje Aleš Trojánek a dodává: „Na oslavu stodvacátého výročí školy 
jsme tak připraveni. Ještě bych chtěl do té doby stihnout revitalizovat park před školou.“ 
Oslava výročí založení gymnázia proběhne v první polovině června 2019. -mars-

Gympl finišuje na oslavy 
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TexT a foTo MarTina STrnadová

DOKUD 
TO PŮJDE 
CHCI LÉZT

Adéla Bajerová z Velkého Meziříčí se od devíti let věnuje lezení. Nyní je 
jí patnáct, je studentkou kvinty velkomeziříčského gymnázia a lezení 
má jako hlavní zálibu, která pohlcuje veškerý její volný čas. Jezdí na 
celorepublikové soutěže a letos se drží v tabulkách mezi pátým až osmým 
místem. V budoucnu by chtěla pracovat se zvířaty, láká ji veterina, nebo 
taky fyzioterapie. A v lezení hodlá vytrvat. „Chci se mu věnovat pořád, co 
nejvíc. Dokud to půjde, chci lézt,“ říká.
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Áďo, co je na lezení to nejlepší?
Různorodý pohyb. Každý krok v boulderu 
nebo v cestě je jiný, musím zapojit celé tělo 
i hlavu. Řešit problémy.
Je pro to důležitější fyzická nebo psychic-
ká zdatnost?
Určitě obojí. Musíte přemýšlet, kam 
dát ruku, nohu, co v dané situaci udělat. 
A k tomu mít i schopnost fyzicky to zvlád-
nout.
Pociťuješ nevýhodu v tom, že jako dívka 
nemáš asi takovou fyzickou sílu jako kluci?
Ani ne, myslím, že na tom úplně tolik nezá-
leží. Spíš občas hraje roli výška postavy, že 
člověk dosáhne dál. Ale jenom ta fyzická 
síla ne.
Kde jsi s lezením začala?
Začala jsem lézt tady ve Velkém Meziříčí 
v oddíle Lezu v Mezu. Přivedla mě k tomu 
kamarádka. Sama jsem vůbec netušila, 
že tady nějaká stěna je. Zkusila jsem to 
a chytlo mě to. Od samého začátku je mým 
trenérem Milan Salaš, všechno, co umím, 
mám od něj. A teď v létě ve Francii jsem 
trénovala hodně s Olinem Klapalem.
Jaké druhy lezení děláš a které z toho máš 
nejraději?
Dělám lezení na skalách i lezení na umělé 
stěně. Celkově se lezení dělí na tři disciplí-
ny. Bouldering, což jsou krátké, technicky 
náročné a často silové cesty. Lezení na ob-
tížnost, to je na vytrvalost, kdo doleze v té 
cestě nejdál nebo nejvýš. A potom lezení 
na rychlost, kde se měří čas. Baví mě boul-
dering a lezení na obtížnost, v tom mám 
zatím lepší výsledky.

Trénuješ hlavně tady na umělé stěně 
nebo i venku?
Na umělé stěně trénuji nejvíc, hlavně tady 
a taky v Brně, kam mě vozí rodiče. I na ská-
ly jezdíme, hodně do Moravského krasu, 
i s oddílem. A teď v létě jsem byla poprvé 
ve Francii v Céüse.
Dá se Céüse, co se týče obtížnosti, srov-
nat s Moravským krasem?
Hlavní rozdíl je ten, že u nás v krasu jsou 
skály hodně oklouzaný, protože po nich 
leze moc lidí. Ve Francii to bylo o dost lepší. 
Ale těžký cesty si zkouším tady i ve Francii.
Podařilo se ti ve Francii zdolat něco, čeho 
si hodně ceníš?
Určitě. Byla to cesta Lapinerie, která má 
obtížnost 7 b. To je zatím to nejvíc, co jsem 
zvládla. Je pár lidí v mé věkové kategorii, co 
vylezli i 8a, ale moc jich není.
Ve Francii sis sáhla na dno svých fyzic-
kých sil?
To jo. Ráno jsme vstali, nasnídali se a vy-
razili ze základního kempu nahoru na ská-
ly. Už jen ten výstup dával zabrat. Potom 
jsme celé odpoledne až do večera lezli po 
skalní stěně a večer scházeli dolů do kem-

pu. Bylo to náročné. A třeba tu cestu 7 b 
jsem lezla víc dní. Zkoušela jsem to víckrát, 
dokud jsem ji nezdolala.
Co ti to dalo?
Určitě mě to posunulo, získala jsem hod-
ně zkušeností. Myslím si, že jsem i hodně 
natrénovala.
Kam jinam bys ráda vyjela?
Určitě bych se chtěla znovu vrátit do Fran-
cie, ta je vyhlášená. Chtěla bych tam zdolat 
další a těžší cesty. Je jich tam neskutečně 
mnoho. Za ten jeden čtrnáctidenní výlet se 
to nedalo stihnout.
V zimě se s oddílem chystáme do Španěl-
ska, na to se hodně těším.
Jak často trénuješ?
Momentálně chodím třikrát týdně sem na 
bouldrovku a jednou nebo dvakrát za tý-
den do Brna na vyšší stěnu s lanem, jedu 
tam většinou s rodiči. Za ten týden natré-
nuju třeba i deset hodin.
Děláš i něco jiného krom lezení?
Občas, když je čas, jdu běhat nebo zkou-
ším něco z gymnastiky. Hodí se mi to i pro 
lezení.
Dá se při tom stíhat škola, navíc gymná-
zium?
Snažím se ji stíhat, ale kolikrát se musím učit 
o přestávce, protože toho času moc není.
Jak takový běžný trénink probíhá?
Trenér vymýšlí cesty a my je zkoušíme pře-
lézt. Nyní plním individuální plán, kde mám 
přesně rozepsané, co mám dělat. Hlavně 
takové to posilování vlastní vahou těla – 
visy na lištách, shyby, cvičení na sílu, lezu 
vytrvalostní kolečka.

Samozřejmě občas 
padám, i na skále. 
A párkrát se mi stalo, 
že jsem měla strach 
pustit se a spadnout.
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Kolik třeba uděláš shybů?
Tak asi patnáct. Záleží taky na tom, zda je 
dělám na prstech na liště nebo na hrazdě.
Bez jakého speciální vybavení se při leze-
ní neobejdeš?
Nejdůležitější jsou boty – lezečky. A sa-
mozřejmě i pytlík s magnéziem. Když se 
leze na laně, ještě je potřeba lano a sedák.
Četla jsem, že ty boty mají být menší.
Ano, určitě. Já mám jednačtyřicítku nohu 
a lezečky mám o dvě a půl čísla menší, tak-
že třicet osm a půl.
To musí strašně bolet.
Beru si je jen na lezení a pak si je hned sun-
dám. V nich by se nedalo dýl vydržet.
Co tedy trpí při lezení nejvíc?
Hlavně prsty na rukou a pak trochu ty nohy. 
A když lezu dlouho, bolí celé tělo, všechny 
svaly, i ty, o kterých člověk ani neví, že je 
má.
Je tvým vzorem náš špičkový lezec Adam 
Ondra? (Trojnásobný mistr světa, má na 
svém kontě obtížnost v lezení 9c)
Určitě.
Jaké máš ty sama lezecké cíle?
Momentálně bych se chtěla nominovat 
do reprezentace, abych se mohla účastnit 
mezinárodních závodů. A pak chci lézt co 
nejtěžší cesty na skalách.
Když tě lákají ty nejtěžší cesty, určitě se 

při nich dostaneš i do situace, že někam 
vylezeš a pak to nejde tam ani tam. Na 
umělé stěně to asi tak dramatické není, 
ale co venku na skále? Přece jen, i když 
máš jištění, máš někdy strach?
Samozřejmě občas padám, i na skále. 
A párkrát se mi stalo, že jsem měla strach 
pustit se a spadnout. Lezeme na prvolez-
ce a v průběhu cesty jsou místa, kde je 
expreska a do ní si cvaknu lano. A když už 
jsem kus nad tou expreskou a mám spad-
nout, letím přece jen kus dolů.
Měla jsi nějaký úraz?
Naštěstí ne.
Rodiče se o tebe nebojí? Máš jejich pod-
poru?
Rozhodně mám. A bát se o mě moc nemu-
sí. I když do Francie mě pustili pod pod-
mínkou, že jim každý den budu volat. Jinak 
s tím problém neměli.
Co je tvou silnou stránkou?
Asi síla. Jdou mi silové cesty. A celkem 
i vytrvalost. Nevzdávám se, stane se mi, 
že třeba zkouším cestu desetkrát, dvacet-
krát, než ji dám.
Áďo, co ti lezení dává do života?
Důvěru a zodpovědnost. Když lezu na laně, 
je to celé o důvěře v toho druhého, který 
mě jistí. A když se vystřídáme a jistím já, 
mám za něho v tu chvíli zodpovědnost.
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TexT Jaromíra Pokorníková 
foTo archiv redakce

„BOHU KE CTI, BLIŽNÍMU KU POMOCI“
Dnes se heslo Tita Kršky opět stalo motivem 
statečných lidí pro vstup do hasičských sbo-
rů, jež mají už jiné názvy, pozměněné řády 
a stanovy, ale jejichž práce je stále založena 
na Krškových původních teoriích, strategiích 
a vynálezech.
Titus sám své dílo uváděl do praxe přede-
vším ve svém velkomeziříčském sboru, který 
se pak při soutěžích vyznamenával. Pořádal 
přednášky po celé Moravě a Slezsku. Výlohy 
hradil z příspěvků města, darů přispívajících 
členů (kterých bylo přihlášeno 78 hned na 
první schůzi v roce 1871), institucí a jednot-
livých dobrodinců. A také pořádáním nejrůz-
nějších společenských akcí, plesů, tanečních 
zábav, výletů, veřejných cvičení a divadelních 
představení. Coby osvědčený organizátor 
a skvělý řečník býval Titus Krška pověřován 
pořádáním společenských akcí i jinými spol-
ky a korporacemi.

Přesto byl „Otec dobrovolného české-
ho hasičstva na Moravě“ leckomu trnem 
v oku. Zejména pro svou neústupnost při 
prosazování požadavků a plánů, které vy-
žadovaly mimořádnou práci navíc. Setká-
val se s neochotou, odmítáním i naschvály, 
kterým ovšem dokázal tvrdě čelit. Těžce 
však nesl urážky a pomluvy, neboť drže 
se vlastního hesla „Bohu ke cti, bližnímu 
ku pomoci“ si na cti a dobrém jménu velice 
zakládal.

CURICULUM VITAE
ANEB BĚH ŽIVOTEM T. KRŠKY
Dětství a mládí prožil v Třebíči. Jeho rod-
ným domem byl Černý dům „na rynku“ 
č. 22 – dnes Karlovo náměstí č. 16. V le-
tech 1619-1637 jej dala stavět v rene-
sančním slohu urozená paní Kateřina 
z Valdštejna. Průčelí je zdobeno na vápně 
rytými reliéfy a postavami římských císa-

řů. Krškova rodina vlastnila Černý dům od 
roku 1705, ovšem jen podle ústní tradice, 
protože stará zápisní kniha spolu s další-
mi smlouvami shořela při velkém požá-
ru 5. 5 1821, který zničil 200 třebíčských 
domů. Z Černého domu zbyly jen holé 
zdi, celý vnitřek lehl popelem. Otec Titův, 
František (1779-1857), který v domě pro-
vozoval živnost řeznickou, chtěl ohořelé 
trosky odstranit a vystavět dům nový, ale 
majitelem Černého domu byl ještě děd 
Krška, který nesmlouvavě trval na obno-
vě původního starobylého průčelí. Když se 
tedy 12. 8. 1842 narodil náš pradědeček 
Titus Krška, deváté dítě řezníka Františ-
ka, mohl se otec pro jméno novorozeného 
syna zase inspirovat pohledem na průčelí 
s římskými císaři. Tak přišel náš praděde-
ček ke svému nezvyklému jménu. Nevíme, 
jak mu říkala maminka (původem z Jihlavy, 
roz. Ripperová *1801), už druhá manželka 

TITUS KRŠKA
(12. 8. 1842 – 25. 10. 1900)

Zakladatel první české dobrovolné hasičské 
jednoty na Moravě (21. 7. 1871 ve Velkém Me-
ziříčí) a její první náčelník.

Čestný předseda mnoha dalších dobrovol-
ných hasičských jednot, zakládaných po 
jeho příkladu a vzoru.

Zakladatel České jednoty hasičské na Mo-
ravě a ve Slezsku (9. 9. 1884), nezbytné pro 
jednotnou správu a řízení místních hasič-
ských sborů a jejich součinnost.

Vydavatel a první redaktor odborného věst-
níku Ústřední jednoty pro osvětovou, vzdělá-
vací a organizačně řídící činnost.

„Otec moravského dobrovolného hasičstva“ - 
tak byl zván za starostlivou péči o své hasiče, pro 
něž založil invalidní a investiční fondy a především 
Vzájemnou hasičskou pojišťovnu.

Autor nové hasičské teorie, strategie a taktiky, odborné 
kroniky a také několika nových technických pomůcek pro 
zjednodušení hasebních prací a pro zvýšení bezpečnosti.

Náš pradědeček 
Titus Krška 
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Františka – řezníka a matka jeho posled-
ních čtyř dětí. Ale ty měly jména běžná: 

Františka *1835, Anna *1837, Josef 
*1840. Nejraději měl však Titus 

svého nevlastního, o 14 let starší-
ho bratra Eduarda. Od roku 1870 

žili se svými rodinami spolu ve 
Velkém Meziříčí – ale o tom až 
na dalších stránkách. Dnes je 
Černý dům po několika rekon-
strukcích jednou z nejkrás-
nějších třebíčských architek-
tonických památek.

V 19. STOLETÍ byla Krškova 
rodina široce rozvětvená. 
Jen „na rynku“ obývala čty-
ři domy: čísla 21, 22 (Černý 

dům), 49 a 50 (podle sčítacích 
aparátů z roku 1857 uložených 

v Okresním archivu v Třebíči). 
V roce 1857 zemřel Titovi otec 

ve stáří 78 let, kdy Titus ještě 
studoval na německé reálce v Jih-

lavě. Bylo mu 15 let, povinnou školní 
docházku splnil, tudíž se rozhodl reál-

ku opustit a postavit se na vlastní nohy. 
Doslova na vlastní ruce. Měl totiž úhledný 
rukopis, a tak získal místo písaře na c. k. 
hejtmanství v Třebíči a poté u soudu, kde 
si osvojil mnoho z právnické praxe a sys-
tém administrativní práce. A hlavně poznal 
bídu, kterou působily požáry hašené v pa-
nice a jen svépomocí sousedů.
V 60. letech se začalo i v poněmčené Tře-
bíči probouzet české vlastenecké hnutí, 
které se projevovalo zakládáním spolků, 
především rázu dobročinného, ale také 
Sokol. Titus začal nosit nadšeně sokolský 
kroj a nového společenského hnutí se hor-
livě účastnil. V roce 1868 využil příznivé 
situace a založil dobrovolný hasičský sbor. 
Hlásili se mu sice i Němci, ale Krška pro-
sadil, že velení bude jenom české. A začal 
sepisovat české povely. Tomu se Němci 
bránili, vyvolávali nesváry, byli neukáznění 
a zklamaný Krška kapituloval… Tehdy vy-
slyšel svého bratra Eduarda, který právě 
vyženil ve Velkém Meziříčí U Zlatého lva 
prosperující hostinec na náměstí a vyzval 
ho, aby v Třebíči všeho nechal a přestěho-
val se za ním. Po Titově odjezdu se hasič-
ský sbor úplně poněmčil a posléze rozpadl.

TITUS teď bez váhání naložil na formanské 
vozy (vlaky tudy ještě nejezdili) manžel-
ku Žofii s Toníčkem v povijanu, dvouletou 
Boženku a veškeré nábytky své (tj. vše, 
čeho nabyl prací pilnou, tedy ne pouze 
stoly a židle). V Meziříčí, Eduardem oče-
káván, usadil se Titus s rodinou v roce 
1870 v domě č. 15 na náměstí. V této 
době, v rovněž poněmčeném Meziříčí, už 
vlastenecká česká společnost nabírala na 
síle mnohem více než zatím v Třebíči, a to 
zásluhou Dr. Skřivana, advokáta Dr. Zik-

munda Vašátky a továrníka – výrobce su-
ken – Antonína Kalába. Nadšený Titus se 
dal hned do práce.
NEJDŘÍVE PO ÚSPĚŠNÉM TŘEBÍČSKÉM 
VZORU ZALOŽIL OBČANSKOU ZÁLOŽNU, 
jen na základě členských podílů. Přihlašo-
vali se hlavně mladí řemeslníci a živnost-
níci. Ale to se se zlou potázal. Ti, kteří sou-
kromě půjčovali na dluh s vysokými úroky 
(kvůli nimž nejeden dlužník přišel o všech-
no), si přece nenechají kazit obchody!
Začali Tita pomlouvat a zesměšňovat tak, 
že Občanská záložna zanikla dřív, než se 
dala do práce. Na radnici však Titovi přá-
li (i díky Eduardovi), a tak nastoupil do 
obecní kanceláře jako účtovník (tj. účetní). 
Brzy povýšil na obecního tajemníka. A už 
8. června 1871 svolal chůzi občanů do 
bratrova hostince U Zlatého lva. Dosta-

vili se i ti nejpřednější, v čele se starostou 
Antonínem Jelínkem. Titus přednesl svůj  
„projekt“ - úmysl založit zde první český 
dobrovolný hasičský sbor na Moravě. Po 
krátké poradě byl Titův projekt schválen. 
Jako navrhovatel byl Titus pověřen vypra-
cováním stanov. Ty měl ovšem dávno při-
praveny, takže 21. července 1871 byly c. k. 
okresním hejtmanstvím schváleny. Tento 
den znamenal úřední založení sboru. Na 
ustavující schůzi byl zvolen na Titův návrh 
1. starostou sboru Eduard Krška a Titus 
prvním náčelníkem. Aktivních členů se při-
hlásilo 18, přispívajících 78. Stále se však 
přihlašovali další, takže v krátkosti byly 
ustaveny dvě čety: četa lezců a četa hasi-
čů. A několik trubačů, z nichž dva byli vždy 
k ruce náčelníkovi.
DRUHÝM TITOVÝM VELKÝM ÚSPĚCHEM 
VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ BYLO SLAVNOSTNÍ 
OTEVŘENÍ MĚSTSKÉ SPOŘITELNY dne 
1. 2. 1872, a to podle instrukcí Tita Kršky, 
který byl uveden do funkce prvního po-
kladníka. Za 1. republiky byla spořitelna 
přestěhována do nové moderní budovy ve 
funkcionalistickém slohu a svému účelu 
slouží nepřetržitě toto Krškovo dílo do-
dnes.
První velkou zkouškou a triumfálním úspě-
chem mladého Krškova hasičského sboru 
bylo zdolání nebezpečného požáru velko-
meziříčské kostelní věže, který ohrožoval 
domy celého náměstí.
Vypukl v horkém létě 3. 7. 1872 o půl jede-
nácté dopoledne. Úporný zápas s ohněm 
trval dlouhé čtyři hodiny. Titus a jeho hasi-
či byli pak vysoce oceněni starostou měs-
ta a nadšení občanů bylo bezmezné. Titova 
sláva se začala šířit po vlastech českých, 
moravských i slezských, odtud všude byl 
zván, aby i u nich založil dobrovolné hasič-
ské sbory.
KRŠKA NOVÉ SBORY PO VLASTECH ČES-
KÝCH, MORAVSKÝCH I SLEZSKÝCH NE-
JEN ÚSPĚŠNĚ ZAKLÁDAL, ale současně 
získával obce pro podporu jejich činnosti 
stavbou zbrojnic a jejich řádného vyba-
vení. Doporučoval odbornou literaturu 
a důsledný nácvik mužstva, které musí 
být schopno poskytovat i zdravotní první 
pomoc, a to nejen při požárech, ale i při 
živelných pohromách a neštěstích všeho 
druhu.
V roce 1874 svolal Krška do Brna 1. sjezd 
dobrovolných hasičských sborů a spolu 
s nimi i 20 představitelů moravských obcí, 
aby je požádal o podporu jak již založe-
ných sborů, tak zakládaných. Také je se-
známil s připravovaným projektem usta-
vení ústřední jednoty, která by umožnila 
jednotné řízení sborů a jejich součinnost. 
Hned následujícího roku svolal Krška na 
12. 9. 1875 2. sjezd dobrovolných hasičů 
do Velkého Meziříčí. Na náměstí se konalo 
za velkého zájmu publika veřejné cvičení 
velkomeziříčských hasičů. Odpoledne byla 

Titus Krška (1842-1900)

HELENA provd. Pavlíčková 
(1875-1947)

5. dítě

DAGMAR provd. Appelová 
(1905-1981)

JAROMÍRA provd. Pokorníková 
(1935)

►
►

►
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položena tradice oblíbených hasičských 
tanečních zábav ve stinné zahradě měst-
ského pivovaru za Obecníkem a večerních 
slavnostních koncertů. Titus sklízel obdiv 
a uznání.
JENOMŽE V ROCE 1876 BYLO ZMĚNĚNO 
POLITICKÉ VEDENÍ MĚSTA. Ke slovům 
a činům se dostala strana „ústavácká“ 
(z roku 1876) převážně německá a potře-
bovala se zbavit opozice v čele s českým 
vlastencem Titem.
Tak začal být pomlouván a podezříván 
z finančních machinací. Jeho sbor docela 
transparentně opravdu od samého začát-
ku zápasil s dluhy. Bylo přece třeba obsta-
rat základní výzbroj a výstroj a hlavně na-
hradit vysloužilou dřevěnou stříkačku bez 
hadic novou, opravdu výkonnou – za 600 
zlatých – až z Vídně! To už stoupl dluh na 
14 zlatých. Na jeho uhrazení Krška vymohl 
dar od císaře pána a příspěveček – jedno-
rázový – od města. Ale co naplat. Vede-
ní města si dalo předložit všechny účty, 
a přestože žádné Krškovy machinace ne-
našlo (ba naopak zjistilo, co všechno navíc 
hradil z vlastní kapsy), pomluvy nepřestá-
valy. Uražený Krška z městských služeb 
(s čistým štítem) odešel k 30. 6. 1876 sám.
Bylo mu sice okamžitě nabídnuto zaměst-

nání v Brně v požární pojišťovně Slavii, ale 
s platem, s jakým by sedmičlennou rodinu 
neuživil. S odvahou sobě vlastní si zařídil 
po třebíčském vzoru dílnu na obuv a dobře 
udělal. Netrvalo dlouho a z dílny byla pro-
sperující továrnička. Taky proto, že Krška 
dokázal přenést na své dělníky uspokoje-
ní z tvůrčí práce a dobrou práci pak dobře 
ocenit.
Zmiňované problémy s dluhy řešil Krškův 
hasičských sbor pořádáním různých zábav, 
výletů, veřejných cvičení, na kterých vybí-
ral do kasiček, prodával losy a organizoval 
tomboly. Z Titovy iniciativy hasiči sami 
obnovili někdejší už zapomenuté výletní 
místo ve Františkově, necelé dva kilometry 
za městem. Upravili terény, vykáceli divo-
ké keře a postavili dřevěné pavilony k pří-
jemnému posezení. A hlavně stánky s ob-
čerstvením, o které se postaral především 
řezník Gretz se svými proslavenými párky. 
U dalších stánků prodávaly dívky domácí 
cukroví a přinášené dárky a tím pomáhaly 
plnit hasičskou pokladnu. Coby vyhledá-
vaný krasořečník zahajovacích proslovů, 
které byly neodmyslitelnou součástí kaž-
dé společenské akce, býval Krška zván i ji-
nými spolky k organizování společenských 
podniků. Právě tak se stali hasiči nezbyt-

nou součástí všech slavnostních průvodů 
(např. při svátku Božího těla). V parádních 
uniformách a nablýskaných helmách krá-
čeli v sevřených řadách za halasu řízných 
pochodů. Krška vymýšlel do průvodů teh-
dy oblíbené „živé obrazy“, do kterých byly 
zvány nejhezčí dívky. Založil ve městě 
při hasičské jednotě ochotnické divadlo. 
A jako za svého mládí v Třebíči nejen hrál, 
ale také maloval kulisy a jeho krásná opo-
na byla dlouhé desítky let vystavována 
v meziříčském muzeu.
KRŠKOVA ČINORODOST BYLA VŠE-
STRANNÁ. Ochotně vyřezal i betlém do 
kostela a ještě cca v polovině 20. století, 
když jsem byla ještě malá, jsme na stro-
meček věšeli vánoční ozdoby, které Titus 
vlastnoručně vystříhal a vykašíroval z pa-
píru.
Hlavní starostí hasičů byla ovšem jejich 
práce, kterou jim ztěžovala (vzdor nej-
různějším opatřením, příkazům, zákazům 
i pokutám) neochota i přímé odmítání – 
hospodářů půjčovat koňské potahy pro 
dopravu k ohňům. Docela oprávněně se 
o své koně báli. Ovšem o účast svých do 
vysokého lesku vykartáčovaných krasav-
ců v průvodu sváděli hospodáři mezi sebou 
půtky.
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V roce 1880 (3. 2.) zemřela Titovi jeho 
nadevše milovaná Žofie, matka jeho pěti 
dětí. Nejstarší Božence bylo 12 let, nej-
mladší Helence (naší babičce) pět. Titovi 
nezbylo, než dětem najít novou mamin-
ku. Josefa, roz. Potůčková (24. 11. 1838 – 
14. 12. 1908) z Doubravic u Boskovic slíbila 
4. 6. 1881 Titovi u oltáře kostela ve Svita-
vách věrnost a lásku. Tu dala především 
jeho dětem z celého srdce. A Titus, zbaven 
starosti o děti, utápěl svůj stesk v práci pro 
další rozvoj hasičství. V roce 1887, 24. 1., 
ho postihlo další neštěstí. Náhle po krát-
ké, ale těžké nemoci mu zemřel jediný na-
dějný syn Antonín, sedmnáctiletý student 
brněnského gymnasia. Titus znovu hledal 
útěchu v práci. Na 4. sjezdu dobrovolných 
sborů v roce 1884 ve Slavkově u Brna 
založil – na základě úředně schválených 
stanovách – Českou ústřední jednotu 
hasičskou, do jejíhož čela navrhl svého 
osvědčeného spolupracovníka, advoká-
ta v Bučovicích, JUDr. Illnera. Sám převzal 
předsednickou funkci v Ústřední jednotě 
až po smrti doktora Illnera v roce 1894.
ČESKÁ ÚSTŘEDNÍ JEDNOTA DOBROVOL-
NÝCH SBORŮ HASIČSKÝCH PRO MORA-
VU A SLEZSKO KONALA JEDNOU ZA DVA 
ROKY SJEZD, POKAŽDÉ V JINÉM MĚSTĚ. 
Velké Meziříčí přišlo na řadu v září 1889 
a byla to opět velká sláva pro celé město. 
Po zasedání a vzorně provedeném veřej-
ném cvičení byla vysvěcena na náměstí 
socha sv. Floriana, patrona hasičů, a nová 
hasičská zbrojnice za kostelem. Titus opět 
sklízel obdiv a uznání. V roce 1888 zalo-
žil Jubilejní penzijní fond, z něhož se mělo 
platit výslužné těm členům, kteří po dobu 
20 let řádně konali hasičskou službu.
V roce 1891, 8. 4., nečekaně zemřel ve 
věku 63 let (podlehl neštovicím) milovaný 
bratr Eduard, nejlepší přítel, 
podporovatel 

i obhájce, spoluzaklada-
tel 1. dobrovolného ha-
sičského sboru na Mo-
ravě a ve Slezsku a jeho 
první starosta. Titus se 
stáhl do sebe. A začal 
psát obsáhlou hasičskou 
kroniku. Byla vydána 
v roce 1898 v krásné 
úpravě a podává vývoj 
hasičství od samých 
počátků až do časů vy-
dání kroniky. A také za-
čal uskutečňovat svůj 
dlouhodobý plán. Začal vydávat věstník 
Ústřední hasičské jednoty jako čtrnáctide-
ník pod názvem Ochrana hasičská. První 
číslo vyšlo 1. 1. 1892. Zasvětil ji osvětě. 
Vzdělavatelské činnosti, kterou zdůraznil 
už ve stanovách sboru, přikládal základní 
význam, právě tak jako zásadám mrav-
ním. Hasičská práce vyžaduje obětavost, 
statečnost, kázeň a poctivost. Zavedl 
pravidelnou rubriku, v níž pečlivě a sro-
zumitelně komentoval zprávy o postu-
pech hasičů při zdolávání požárů, které od 
sborů vyžadoval. Upozorňoval na různá 
pochybení a stále zdůrazňoval důležitost 
teorie a pravidelných cvičení. V roce 1893 
se ve Velkém Meziříčí konala velká Všeo-
becná krajská výstava, na které se podílel 
i Titus Krška. Nakreslil velkou mapu me-
ziříčského okresu podle obvodů místních 
hasičských sborů, různé srovnávací ta-
bulky Ústřední zemské jednoty hasičské 
i jednotlivých sborů. Vystavoval věstník 
„Ochrana hasičská“, své odborné hasičské 
publikace i některé vlastní hasičské vyná-
lezy. Vysvětloval zájemcům, jaké možnosti 
poskytuje ta která novinka a jak je důležitá 

souhra jednotlivých hasičů, které lze do-
sáhnout jen pečlivým nacvičováním.
Největším lákadlem výstavy hasičské-
ho oddělení byla parní stříkačka. Zů-
stalo ovšem utajeno, že byla narychlo 
vypůjčena z Prahy, zatímco byla před-
váděna jako majetek velkomeziříč-
ského sboru, který byl ovšem k téhle 
„milosrdné“ lži donucen. Nepočítal 
totiž s tím, že by konečně – 8. čer-
vence – na vedení města vybojova-
ná objednávka stříkačky nebyla do 
září, do zahájení krajské výstavy, 
vyřízena. Tudíž na všech pozván-
kách na výstavu se chlubili, že 
předvedou novou parní stříkač-
ku v rámci výstavy na veřejném 
cvičení. A teď – výstava za bu-
kem a stříkačka nikde. Ukázalo 
se, ovšem pozdě, že obecní za-
stupitelstvo vyřídilo usnesení 
výboru z 8. 7. o objednávce 
pozdě, takže k dodávce už 
včas dojít nemohlo.
Dne 1. 7. 1900 zahájila 
v Brně konečně činnost 

Vzájemná hasičská pojišťovna. O její usta-
vení bojoval Krška s úřady plných 25 let. 
Její slibné začátky však mohl Titus s uspo-
kojením sledovat jen pouhé čtyři měsíce. 
Dne 24. 10. 1900 mu puklo srdce. Vlastně 
padl jako oběť svého povolání. Při vyčer-
pávajícím nekonečném zápase s hrozivým 
požárem tří domů na meziříčském náměs-
tí (včetně hostince U Zlatého lva, který 
po Eduardově smrti vedly jeho dcery) dne 
22. září 1900 se Titus skácel k zemi v hlu-
bokém bezvědomí. Den po dni pak už jen 
slábl až do úplného konce. Na jeho pohřeb 
se sjelo do Meziříčí nesčíslné množství ha-
sičů nejen z korunních zemí českých, ale 
i z Vídně, představitelé hejtmanství, nej-
různějších institucí a spolků a v neposled-
ní řadě spousta vděčných zachráněných. 
Dlouhý pohřební průvod prošel z domu 
smutku městem, u Dolní brány se stočil 
ke starobylému dřevěnému zastřešenému 
mostu a vešel na hřbitov, zatímco u domu 
smutku ještě stál zástup davu… Předsta-
vitelé nejrůznějších institucí a korporací 
vyzdvihovali nad hrobem velké zásluhy 
zesnulého, děkovali, pocty vzdávali. Tak to 
bývá. Za života odmítání, neochota, nepo-
chopení, intriky, pomluvy, nástrahy – a po 
smrti velká slova a věnce. Navzdory Titus 
Krška vybudoval své záslužné dílo – sjed-
nocenou organizaci dobrovolných hasič-
ských sborů – a jejich práci postavil na 
jednotný pevný teoretický základ. Svým 
příkladným elánem a nadšením si získá-
val snadno nové stoupence a následovní-
ky. I dnešní generace, třeba už pod jinými 
názvy a používajíce docela jiné výdobytky 
současné techniky, uznává s úctou Krško-
vo prvenství v teoretickém přístupu k ha-
sební práci. Při každém jeho „kulatějším“ 
výročí nebo při výročí založení prvního 
českého dobrovolného hasičského sboru 
na Moravě se hasiči scházejí u jeho hrobky. 
Hasičstvo moravské r. 1905 při smuteční 
slavnosti k uctění 5. výročí Krškova úmrtí 
na ní postavilo svému starostovi vznosný 
mramorový pomník. Při 125. výročí zalo-
žení prvního českého dobrovolného hasič-
ského sboru na Moravě v roce 1996 byla 
odhalena pamětní deska na místě zboře-
ného už domu, kde se svou rodinou až do 
své smrti žil.
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Bundy s kapucí a deštníky byly pro 
čtyřiadvacátý ročník drakiády tou 
nezbytnou výbavou. A k tomu sa-
mozřejmě draci, ideálně vlastní vý-

roby. Ti ve větrném počasí létali poměrně 
slušně a na sobě nesli vyobrazené třeba 
právě ty mimoně, ale také hříbky či Pata 
a Mata.

V kategorii rodičů s dětmi se sešlo nejvíc, 
a to 74 soutěžících. Vyhrál ji Tadeáš Svobo-
da, druhá byla Stella Bílková a třetí Viktorie 
Dvořáková. V kategorii 8 až 13 let soutěžilo 
dvacet šest dětí. První místo získala Kateřina 
Trojanová, za ní se umístil Filip Vidlák a tře-
tí Adéla Svobodová. Šestnáct účastníků se 
utkalo ve věkové kategorii 14 a více let. Zví-

tězil Radek Svoboda, druhou příčku obsadila 
Radka Uchytilová a třetí Zdeněk Palát.
Krom pouštění draků si děti užily vystou-
pení Mimoňů nebo kapely Four covers či 
opékání špekáčků.
Drakiádu pořádalo středisko volného času 
Dóza za finanční podpory města Velké Me-
ziříčí a podnikatelů města.

Letošní velkomeziříčskou drakiádu provázeli žlutí pidižvíci 
mimoni, ale také déšť a ochlazení. Přesto se našlo sto 

šestnáct odvážlivců, kteří se nepříjemným počasím 
nenechali odradit a vyrazili s draky na Fajtův kopec.marTina STrnadová

Drakiáda letos byla 
s mimoni i deštěm

FOTOGALERIE A VIDEO NA
www.velkomeziricsko.cz
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Školením v podání profesionálních 
záchranářů a příslušníků ozbro-
jených složek si prošli žáci a uči-
telé druhého stupně ZŠ Oslavická 

a také žáci ZŠ Školní. 
„Celkem se zúčastnilo asi 250 dětí a dvě 
desítky učitelů,“ uvedla Eva Bednářová, 
ředitelka Základní školy Oslavická. Akce 
mohla být pořádána díky dotaci z EU zís-
kané prostřednictvím Místní akční skupiny 
Most Vysočiny.
Účastníci se během kurzu učili zvládat 
mimořádné situace, nejen teoreticky, ale 
hlavně prakticky, živou formou. Školili se 
ve dvou liniích, pedagogové a žáci zvlášť. 

„Učitele školíme zejména na to, jak správ-
ně postupovat při zvládnutí situace se 
zaměřením na aktivního útočníka. Děti 
učíme, jak zvládat první pomoc, jak se ori-
entovat v přírodě, pracovat s mapou a bu-
zolou, jak správně postupovat při dopravní 
nehodě. Hasič je učí požární ochranu a při-
pravuje na situace spojené s prázdninami 
a další,“ vyjmenoval Lukáš Cakl ze společ-
nosti ProgressRescue, která kurz ve škole 
prováděla.
Závěrem se obě skupiny účastníků kurzu 
setkaly v modelové situaci, během níž si 
žáci s učiteli v praxi vyzkoušeli nové po-
znatky. Do školy vnikl útočník – chodbou 

se rozléhala ohlušující střelba, křik, rány, 
do očí štípal dým. Žáci s učiteli se zabariká-
dovali ve třídách, pomáhali zraněným, če-
kali na příchod policie a pod jejím vedením 
pak provedli evakuaci. „Vyzkoušeli jsme 
si něco takového poprvé a bylo to docela 
stresující,“ shodli se žáci.
„Žáci i učitelé akci hodnotí pozitivně. Ve 
školách aktuálně chybí branná výchova 
a tohle byl způsob, jak ji do školy dostat za-
jímavou formou zpět. Nikdo z nás neví, do 
jaké se dostane situace, jaké hrozbě může 
někdy v budoucnu čelit. Takže rozhodně to 
bylo pro všechny přínosné,“ uzavřela Eva 
Bednářová.

Jak ochránit zdraví a život, jak se zachovat v krizové 
situaci, jak předcházet nebezpečí, jak zvládnout 

řádění útočníka v budově školy se učili žáci i učitelé 
na Základní škole Oslavická.TexT a foTo marTina STrnadová

Žáci se učili přežití 
při útoku se zbraní

FOTOGALERIE A VIDEO NA
www.velkomeziricsko.cz
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Vzpomínáme Odešli z našich řad

Když jsi odcházela, veselá jsi byla, 
že nevrátíš se, to jsi netušila. 
Proč osud byl tak krutý, nenechal tě s námi žít, 
proč musela jsi od nás odejít.

Dne 3. 10. 2018 uplynulo 8 let, kdy nás 
opustil náš milovaný tatínek, 
pan Jaromír Láněk. 
S láskou vzpomíná dcera Ivona s rodinou.

Dne 6. 10. 2018 uplynul rok, kdy nás 
navždy opustil náš milovaný manžel, 
otec a dědeček, 
pan Josef Černý. 
S láskou vzpomínají manželka Jaroslava 
a dcery Irena a Alena s rodinami.

Blahopřání

Dne 9. října vzpomeneme smutné 
1. výročí úmrtí , kdy nás navždy opustila 
naše milovaná maminka, manželka, 
babička,
paní Zdeňka Lancmanová,
která se plně věnovala rodině a seniorům. Její život byl 
posláním pro ostatní. Vzpomínáme s láskou, moc nám chybíš. 
Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí s námi tichou vzpomínku. 
S láskou vzpomínají manžel Karel a dcera Julie s rodinou. A její 
bývalí zaměstnanci.

Poděkování

Vaše rodinná a společenská oznámení objednávejte na 566 782 008 
nebo e-mailu velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz

JUDr. Ing. Jaromír Karmazín, Velké Meziříčí, 74 let, 3. 9. 2018
Alena Dohnalová, Na Výsluní, Velké Meziříčí, 87 let, 6. 9. 2018
Františka Mrázková, Kolmá, Velké Meziříčí, 94 let, 11. 9. 2018
Josef Ryant, Bezručova, Velké Meziříčí, 77 let, 12. 9. 2018
Josef Dvořák, Lavičky, 89 let, 20. 9. 2018
Jan Dvořák, Nádražní, Velké Meziříčí, 78 let, 21. 9. 2018
Maria Turková, Tasov, 77 let, 28. 9. 2018
Marie Vávrová, Mostiště, 71 let, 5. 10. 2018

Děkujeme všem příbuzným, přátelům 
a známým za účast a projevené 
kondolence při posledním rozloučení dne 
22. 9. 2018 
s panem Josefem Ryantem z Velkého 
Meziříčí. 
Zarmoucená rodina

Děkujeme všem příbuzným, přátelům 
a známým za účast a projevené 
kondolence při posledním rozloučení dne 
6. 9. 2018 
s paní Jarmilou Nevěčnou ze Stránecké 
Zhoře. 
Zarmoucená rodina

Dne 5. října 2018 oslavili 50 let 
společného života 
manželé Sobotkovi z Velkého Meziříčí.
Hodně štěstí a zdraví přejí  
děti s rodinami.

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast 
a projevené kondolence při posledním rozloučení dne 
10. 9. 2018 s panem Jaromírem Karmazínem z Velkého Meziříčí. 
Zarmoucená rodina

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast 
a projevené kondolence při posledním rozloučení dne 
13. 9. 2018 s paní Alenou Dohnalovou z Velkého Meziříčí. 
Zarmoucená rodina

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast a pro-
jevené kondolence při posledním rozloučení dne 26. 9. 2018 s pa-
nem Josefem Dvořákem z Laviček.
Zarmoucená rodina

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast 
a projevené kondolence při posledním rozloučení dne 
27. 9. 2018 s panem Janem Dvořákem z Velkého Meziříčí.  
Zarmoucená rodina

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast, kvě-
tinové dary a projevené kondolence při posledním rozloučení 
dne 26. 7. 2018 s naším nejdražším manželem, tatínkem, dě-
dečkem a pradědečkem, panem Ivanem Komínkem z Oslavičky. 
Zarmoucená rodina
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PRODÁM
• Jablka na uskladnění Rubín, 
Bohemi, Topas, Rosana, Melro-
se, Starkinson. Cena 10-15 Kč/
kg, chemicky neošetřovaná, 
jenom probírka. Jablečný mošt 
18 Kč/l. Tel.: 604 909 857.
• Truhlářské stroje, vůz za 
traktor. Tel.: 604 171 964.
• Jablka a hrušky na uskladně-
ní, cena 12-15 Kč, dále jableč-
ný mošt, cena 17 Kč, švestky 
na zavaření a sušení, kvalitní 
švestkový kvas na vypálení. 
Tel.: 604 909 857, Křižanovsko.
• Dámské botasky č. 41, růžo-
vé, nové za 100 Kč; šicí stroj 
starší, levně; lehátko kovové za 
500 Kč, nové. Tel.: 724 851 044.
• Auto Ford C -MAX TITANI-
UM 1,6 TDI 80 kW, tachometr: 
161 600 km, palivo: nafta, ob-
jem: 1 560, převodovka: manu-
ální (5stupňová), klimatizace, 
VIN: WF0EXXGCDE8G11293, 
motor: G8DB, STK do 
4. 1. 2020, barva: černá -metal, 
litá kola, senzor stěračů, dál-
niční známka 2018, dálkové 
centrální zamykání, tempomat, 
satelitní navigace, originál au-
torádio, dělená zadní sedadla, 
mlhovky, multifunkční volant, 
elektrické ovládání oken, elek-
trické ovládání zrcátek, originál 
autorádio, vyhřívané přední 
a zadní sklo, parkovací senzo-
ry, elektrochromatické vnitřní 
zpětné zrcátko, zimní kola na 
plechových discích, vnitřní gu-
mové rohože, gumová vana do 
kufru, garážované auto. Tel.: 
606 307 312.

KOUPÍM
• Hoblovku s protahem KDR 
nebo ROJEK. Tel.: 603 165 320.
• Historický motocykl nebo 
moped, i nekompletní. Tel.: 
608 773 933.
• Koupím a dobře zaplatím za 
staré pivní lahve s nápisem, 
vojenské helmy, kožené vojen-
ské řemeny, opaskové přezky, 
kožená pouzdra na pistole, 
plechové – dřevěné muniční 
bedýnky, zásobníky do zbraní, 
nábojnice, vojenské uniformy 
(i potrhané), maskovací celty, 
maskovací oblečení, vatované 
kabáty, vyznamenání, vojen-

ské nášivky, masky, vojenské 
čepice, brigadýrky, bodáky, 
dýky, šavle a pochvy k nim, 
staré fotografie vojáků, staré 
žehličky, hmoždíře atd. z vaší 
půdy, stodoly, pozůstalosti. Za 
nabídky předem děkuji. Tel.: 
776 776 007.
• Staré hračky: plechové, dře-
věné, retro autíčka Škoda 1203, 
105, 120 atd. šlapací autíčka 
Moskvič a jiné značky. Staré 
plechové trojúhelníkové kra-
bice na olej Mobiloil, Shell atd. 
Staré pivní lahve s odlitým 
nápisem pivovaru např.: Gross 
Meseritscher, L. Heide a jiné 
pivovary. Stará jízdní kola do 
roku cca 1945, veterány, mo-
tocykly a veškeré součástky 
k nim…, dále zajistím vyklizení 
vašich půd, sklepů atd. Děku-
ji za nabídky, které pomohou 
rozšířit sbírku a plánovanou 
expozici. Volejte, nebo stačí 
prozvonit a zavolám zpět, na 
tel. 732 400 672.
• Vojenskou výstroj z vašich 
půd, sklepů a stodol do roku 
cca 1950: německé, sovětské, 
rumunské, italské a české ar-
mády. Pro potřebu plánované 
výstavní expozice VELKOME-
ZIŘÍČSKO ZA PROTEKTORÁTU 
1939–1945. Například výstroj 
z bývalé Bekovky Feldbeklei-
dungsamt der Luftwaffe 1/
XVII (nyní Motorpal): vysouvací 
nože i poškozené a součástky 
k nim; tropické klobouky; blůzy, 
košile, kalhoty, kraťase písko-
vé, zelené a modré barvy; čepi-
ce, kšiltovky a lodičky; okované 
boty s koženou podrážkou, ho-
línky, 12dírkové kanady boční 
i přední šněrování, boty kombi-
nované s plátnem nízké i vyso-
ké; skládací příbory; chlebníky, 
ruksaky, tašky, brašny, batohy 
z telecí kůži, pytle; oranžo-
vé bakelitové dózy; ochranné 
brýle; kukly a ušanky; chráni-
če kolen; plynové masky; polní 
lahve; helmy; celty; oboustran-
né maskované vaťáky; proší-
vané vaťáky, hliníkové nádoby 
na vodu, várnice, kanystry, 
polní lopatky; lékárničky, ešu-
sy; hodinky; kompasy; rádio-
-technika; letecké bundy, kal-
hoty a kombinézy s kožichem, 
výstroj se zipy značky Zipp, Ra-
pid, Elite, Ri -Ri; výstroj s cvoky 
značky Prym, Stock; rukavice, 
pásky přezky, řemínky, postro-
je; muniční bedýnky plechové 

dřevěné; nášivky; vyznamená-
ní a medaile; zbytky z techni-
ky jako pásy, kola, součástky, 
tachometry a přístroje, optiky, 
puškohledy, dalekohledy, nářa-
dí, zbraně a části zbraní, dýky, 
šavle a bodáky, svítilny, bater-
ky, karbidky; náboje a nábojni-
ce; knoflíky; nitě a kusy látek; 
dokumenty, pohlednice a pra-
covní knížky adresované na 
Bekovku, fotografie z období 
protektorátu Velkého Meziříčí 
a okolí, noviny z období pro-
tektorátu; rád si i poslechnu 
zajímavé příhody a historická 
fakta z okupace a osvobození, 
nabídnete cokoliv i silně poško-
zené! Volejte, nebo stačí pro-
zvonit a zavolám zpět, na tel. 
732 400 672.

NEMOVITOSTI
• Koupím chalupu nebo dům 
k trvalému bydlení, zahrada 
výhodou. Tel.: 737 577 906.
• Hledám výhledově do bu-
doucna pronájem v rodin-
ném domě, 1-2 místnosti + 
příslušenství + garáž. Tel.: 
732 846 836.
• Prodám byt, 300 m2, Velké 
Meziříčí. Cena 4.200.000 Kč. 
Tel.: 722 606 060, 775 105 610.
• Prodám stavební pozemky 
ve VM a v Křižanově. Více info 
na tel. 608 271 522.
• Koupím pozemek nebo 
zahradu ve Velkém Meziří-
čí nebo v okolí. Hotově. Tel.: 
604 354 977.
• Prodám zahradu ve VM, klid-
ná část, bez elektřiny, voda 
ano. Tel.: 608 271 522.
• Koupím byt nebo menší ro-
dinný domek ve Velkém Meziří-
čí a okolí. Tel.: 608 271 522.
• Nutně hledám byt. S oprava-
mi počítám. Balkon výhodou. 
Dohoda jistá. Tel.: 703 668 449.

DOUČOVÁNÍ
• Doučím, naučím německý 
nebo anglický jazyk. VŠ vzdě-
lání pedagogického směru, pra-
xe v oboru. Tel.: 737 439 784.

SEZNÁMENÍ
• Hledám paní ve věku 72 let 
a více pro společné bydlení 
v bytě (později případně v pen-
zionu pro 2), která by byla 
ochotna podílet se se mnou 
na veškerých nákladech spoje-
ných s bydlením. Řidičský prů-
kaz vítán. Obchody, nemocnice 

v místě, autobusy do Prahy 
po hodině tam i zpět zdarma. 
V případě zdravotních potí-
ží možná pomoc mé dcery – 
zdravotní sestry. Těším se na 
to, že se z nás stanou přítelky-
ně, které si vzájemně zpříjemní 
život. Více informací na tel. čísle 
605 178 302.
• Jsem 51/175, hledám hodnou, 
obyčejnou ženu k vážnému se-
známení se zájmy o vytváření 
vlastního zázemí, možno i s 
ČID nebo hendikepem. Tel.: 732 
846 836.

RŮZNÉ
• Hledám řidiče, nejlépe dů-
chodce, na své osobní auto 
z důvodu mé nemoci. Tel.: 
732 846 836.
• Zámečník – svářeč – hledám 
práci – brigádu – jen na odpo-
ledne, možno i pomocné práce 
nebo úklid. Tel.: 732 846 836.
• Darujeme 
pouze do 
dobrých ru-
kou rotvajle-
ra, kříženého 
s vlčákem. 
Je cvičený, 
hodný, hravý a mazlivý. Stáří 
6 let. Byl u špatného pána a my 
si ho bohužel nechat nemůže-
me, protože náš pes se s ním 
nesnese. Více informací na tel. 
731 457 37.

Soukromá 
inzerce

soukromá inzerce 

Spolužačky, spolužáci, ka-
marádi, zveme vás na tříd-
ní sraz 8. B ZŠ Sokolovská 
(r. 1988) po 30 letech.
Sejdeme se dne 13. 10. 2018 
v 17.30 v Kafé Na Kovárně 
ve Velkém Meziříčí.
Vzpomínky zůstaly, novin-
ky si povíme. Těší se na vás 
Ivona, Lojza, Tomáš, Elena, 
Monika…
Svoji účast potvrďte na tel. 
č. 775 158 185, 774 729 364.

ZDARMA

www.velkomeziricsko.cz
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Velkomeziříčský Kruh přátel hudby zahájil 
novou sezonu ve velkém sále Jupiter clubu 
muzikálovými melodiemi.
Členové muzikálové hudební scény Měst-
ského divadla Brno – držitelka Thálie Lucie 
Bergerová a Radek Novotný – si pro poslu-
chače připravili směsici ze světoznámých 
muzikálů West Side Story, Jesus Christ Su-
perstar, Bídníků, Fantoma opery, Cats, ale 
třeba i ze Starců na chmelu, na programu 
byly i pohádkové písničky, třeba z Šíleně 
smutné princezny a další.
Jako předskokani se představili mladí 
zpěváci ze zdejší základní umělecké školy 
Eliška Dvořáková a Martin Neufuss pod 
vedením Zdeňky Němcové. Ani ti z daného 
muzikálového repertoáru nevybočili.
Milan Dufek za Jupiter club a Jiří Jahoda za 
spolupořádající agenturu Globart pozvali 
posluchače na celý letošní cyklus Kruhu 
přátel hudby a Jiří Jahoda v něm vypíchl 

hned následující koncert výborného hous-
listy Ivana Heráka. „Je to cikánský ďábel a 
jeho prsty létají tak rychle, že to nestačíte 

ani zpozorovat,“ řekl Jahoda. Představení 
proběhne 13. listopadu v 19 hodin v kon-
certním sále JC.

Eliška Dvořáková a Martin Neufuss

-mars-

Hudební sezónu zahájily muzikálové melodie

Divadlo MyNe uvede 27. a 28. října v Jupiter clubu muzikál Očima 
Jidáše, který pojednává o posledních dnech života Ježíše Krista 
pohledem jeho největšího oponenta Jidáše.
Snad všichni vědí, co se tenkrát odehrálo, ale ne každý si uvědo-
muje, že viníků, kteří jsou zodpovědní za Jeho ukřižování, je pod-
statně více, než jak se zdá při zběžném čtení bible. Náš příběh 
vypráví, že krev ulpívá nejen na rukou Piláta Pontského, Jidáše, 
krále Heroda nebo Římanů, ale každý člověk by se měl zamyslet 
nad tím, zda svými činy či naopak nečinností, nenese svůj díl viny.
Muzikanti, zpěváci a herci amatérského souboru MyNe přináší 

originální nastudování tohoto muzikálu s vynikající hudbou An-
drew Lloyd Webbera.
Své síly spojilo hned několik výrazných osobností amatérské scé-
ny, kapelník Jan Zemánek, sbormistr Aleš Toman, pěvecké hvězdy 
Richard Lavička nebo Roman Drápela, choreografka Bety Mikys-
ková a mnoho dalších, které dala dohromady duše celého projek-
tu Petra Zemánková. Působivou atmosféru představení vytváří 
nejen živě hraná hudba a pěvecké výkony, které ozvučí SANDL.cz, 
ale i světelné efekty Ondry Adama Pokorného. Bylo mi ctí se na 
tomto projektu také podílet.

Divadlo MyNe nastudovalo Očima Jidáše 

Olga Pospíšilová

Taneční kurzy v Jupiter clubu začaly 
první lekcí pro mládež a poté i pro do-
spělé, pokročilé tanečníky. Účastníky 
během nich čekají i dvě prodloužené.
Tanec je dobrý důvod, jak být spolu… 
Takovými slovy přivítala mladé účast-
níky lektorka tanečních kurzů v Jupi-
ter clubu Vlasta Buryanová z brněn-
ské Taneční školy Starlet. A hostitel, 
ředitel Jupiter clubu Milan Dufek mla-
dým připomněl, že jsou v těch nejlep-
ších rukou, neboť Vlasta Buryanová 
vychovala stovky tanečníků, z nichž 
mnozí se stali i profesionály.
Ale nejenom o tanci jsou zmiňované 
kurzy, mladí se v nich učí i základům 
společenského chování. Obojí pak 
mohou předvést rodičům, rodinným 
příslušníkům a kamarádům na dvou 
prodloužených - bílé a barevné. Ty le-
tošní proběhnou 9. listopadu a 7. pro-
since.

Prodloužené budou v listopadu a prosinci

-mars-
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Rada Státního fondu kinematogra-
fie podpořila 27 projektů a kino Ju-
piter bylo mezi nimi.
Před výměnou křesel v kině bude 

třeba provést stavební úpravy a zvětšit ro-
zestupy schodů.
„Díky podpoře města Velké Meziříčí, které 
vyčlenilo na tuto akci 1,3 mil. korun, mů-
žeme výměnu křesel realizovat. Původně 
jsme chtěli vyměnit pouze stávající křes-
la za nová. Po delším zvažování a jednání 
i názorech expertů jsme se nakonec roz-
hodli rozšířit rozestupy sedaček tak, aby 
měl divák více pohodlí. Snížíme tím sice 
počet míst v sále, ale jsme přesvědčeni, 

že tato cesta je správná. Vzhledem k vět-
ší náročnosti budeme výměnu realizovat 
začátkem roku 2019,“ uvedl ředitel Jupiter 
clubu Milan Dufek.
Kompletní modernizace kina by měla být 
dovršena klimatizací sálu. Avizovaná výzva 
na získání dotace z grantu na klimatizaci 
veřejných budov však nebyla do dnešního 
dne vyhlášena. „Věřím, že i tento posled-
ní krok v nejbližší možné době zvládneme. 
Naši diváci si ho zcela jistě zaslouží. Kino má 
dobrou návštěvnost, od počátku moderni-
zace k dnešnímu dni odpromítalo na 850 
představení s návštěvností více jak padesát 
pět tisíc diváků,“ dodal Dufek.

Modernizací prochází kino Jupiter postupně 
již od roku 2014. Činnost kina zajišťuje spo-
lečnost Jupiter club, která je stoprocentně 
vlastněna městem Velké Meziříčí. V roce 
2014 bylo kino digitalizováno a po ročním 
výpadku tak mohl být obnoven jeho pro-
voz. „Digitalizace nás stála zhruba 1,9 mili-
onu korun. Pět set tisíc korun jsme získali 
z grantu Státního fondu kinematografie,“ 
upřesnil Milan Dufek. V druhé polovině lis-
topadu 2015 byl zateplen strop kinosálu, 
který byl příčinou velkého úniku tepla.
V roce 2016 byla provedena komplexní vý-
měna koberců a rok poté bylo vyměněno 
nouzové osvětlení.

Kino Jupiter letos požádalo o dotaci ze Státního fondu 
kinematografie na výměnu křesel v kině. Koncem září 

z fondu získalo 300.000 korun.
TexT marTina STrnadová

foTo PeTroS marTakidiS

Jupiter club získal dotaci 
na výměnu křesel v kině

VŠEM 
komu by se mohla stará křesla hodit.

Spolkům, sdružením i jednotlivcům. 
Kontaktujte Milana Dufka na tel.: 606 738 265

reditel@jupiterclub.cz
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TexT PeTr ZeZula

foTo archiv auTora

Narodil se 8. 1. 1922 v Černé jako druhý syn řídícího 
učitele. Jeho otec byl přeložen na větší školu do 

Rudíkova, kde Vlastík strávil převážnou část svého 
mládí. Reálné gymnasium studoval ve Velkém Meziříčí, 

kde maturoval v roce 1942 (zde v těžké roli mladšího 
bratra výtečného studenta Karla). Po maturitě se vyučil 

a pracoval jako elektromontér u firmy Vávra a synové.

KAMARÁDI Z HÁZENÉ 1941. Dole zleva Bořek Bílek, Jaroslav Pešek a vpravo Vlastík Milostný.

Vlastimil Milostný
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Rodiče koupili rodinný domek v ulici Pod 
Tratí ve Velkém Meziříčí, kam se přestěho-
vali.
Vlastík od mládí rád sportoval. Byl vynika-
jícím házenkářem, atletem – vytrvalcem 
a také lyžařem. Nedochovalo se mno-
ho jeho sportovních výsledků, ale víme, 
že 25. 2. 1940 se umístil na třetím místě 
v běhu na 6 km ve Velkém Meziříčí, když 
mu bylo 18 let. Zvítězil Jiří Špaček a před 
Vlastíkem se umístil další významný vel-
komeziříčský sportovec, nejen střední 
útočník kopané a hokeje, vítěz tableteni-
sového turnaje, ale i výtečný lyžař i skokan 
Ladislav Doležal. S Láďou Doležalem a Mi-
lanem Polákem zvítězil Vlastík Milostný 
2. 3. 1941 v závodě hlídek na 14 km kolem 
Velkého Meziříčí. Jednoho z posledních zá-
vodů v období protektorátu se Vlastík zú-
častnil 4. 2. 1945, a to XXVIII. lyžařských 
závodů pořádaných Sportklubem Nové 
Město na Moravě, kde se v kategorii II. tří-
dy umístil jako druhý v závodě na 16 km. 
Na diplomu jsou podepsáni dva významní 
činovníci SK Nové Město, předseda Karel 
Mrkvička a jednatel Jiří Kadlec.
Takové sportovce za okupace dával do-
hromady se záměrem použít je k odpo-
ru dezaktivovaný důstojník čsl. armády 
František Zajíček (Kamil), tvůrce spojení 
v Radě tří (R3). Aktivního odboje se Vlastík 
Milostný zúčastnil od podzimu 1944 (Stud-
nice – Cyril Musil), především jako spojka 
či obsluha vysílačky ve štábu spolutvůrce 
a velitele R3 Karla Štainera (Veselý – Štai-
ner); mj. spolu s O. Videtičem, jako jeden 
ze dvou Štainerových kurýrů na velkome-
ziříčskou radnici 6. 5. 1945. Za okupace 
byl popraven starší bratr MUDr. Karel Mi-

lostný (8. 9. 1943) – sekundář v nemocnici 
v Hradci Králové, zapojen do odboje, do-
dával zprávy pro vysílačku, rozmnožoval 
letáky, pomáhal léčit ilegalisty, uprchlíky 
a jiné, což vypátralo gestapo. A na pochodu 
smrti zemřel jeho otec Bohuslav Milostný 
17. 2. 1945 – Nordhausen -DORA. Bohu-
slav Milostný byl zatčen v červenci 1944 
spolu s bratrancem Miloslavem (ten přežil) 
v rámci zatýkání odbojářů – učitelů, je-
jichž organizaci ustavil František Maloušek 
z Kadolce.
V roce 1945 odešel jako národní správce do 
Teplic, které si pro nádherné horské a k ly-
žaření ideální okolí zamiloval a kde žil až 
do smrti. V jednom dni roku 1948 se stal, 
jak říkával, i přes odpor ZV ROH a závodní 
organizace KSČ, z fabrikanta zametačem 
špon u ponků. Počátkem padesátých let 
pomohl přejít řadě lidí na Západ. Sám vy-
studoval vysokou školu a proslul jako člo-
věk mimořádné energie a manažerských 
schopností v oboru při spouštění Severo-
českých elektráren, na inspektorátu bez-
pečnosti práce, a naposled jako náměstek 
v Litvínovských závodech. Zemřel po těžké 
nemoci 18. 12. 2002. Dvě dcery Vlastimi-
la Milostného a jejich rodiny dodnes žijí 
v Teplicích. Manželka, absolventka velko-
meziříčské školy Světlá, zemřela v letoš-
ním roce.
Na lyže nezapomněl, a když mohl, tak se 
zúčastňoval závodů v Čechách i na Slo-
vensku. Ze sportovního mládí a z války mu 
zůstalo životní kamarádství s házenkářem 
Bořivojem Bílkem, Vlastimilem Štipákem, 
s Karlem Veselým -Štainerem, Frantou Za-
jíčkem a Vítem Fouskem, s Oldou Kotenem 
a dalšími.

Anglická nabíječka baterií partyzánské 
vysílačky.
V poválečných závodech v Jilemnici.

Děkuji rodině Mikuláškových za 
pomoc při hledání materiálu k vzpo-
mínce na Vlastíka Milostného.

Petr Zezula
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V úterý 11. září 2018 ožilo náměstí opět kampaní Den zdraví. Ve 
stanovém městečku jste mohli ochutnat různé dobroty. Vyrobit 
si ručně máslo, vyzkoušet kovářské řemeslo, či práci truhláře, 
pletení ošatek, drátkování, výrobu domácího müsli… Dále bylo 
možno změřit si tlak a cukr, děti si mohly něco hezkého vytvo-
řit. Byla zde prezentována nabídka regionálních produktů a bylo 
možné získat spoustu dalších informací. Během dne probíhal na 
pódiu program, který zaujal nejen děti, ale i dospělé. 
Představily se zde - Český svaz včelařů, o. s., Velké Meziříčí, Dóza 
středisko volného času Velké Meziříčí, Chaloupky o. p. s. Velké 
Meziříčí, Jupiter club, spol. s r. o., Oblastní charita Žďár nad Sá-
zavou, Klub naděje Velké Meziříčí, Kopretina – centrum pro rodi-
če s dětmi Velké Meziříčí, Nemocnice sv. Zdislavy a. s., Mostiště, 
NESA denní stacionář Velké Meziříčí, Spolek žen Velké Meziříčí, 
Zahradnictví Rozmarínek, Základní škola a Střední škola Březejc, 
Střední průmyslová škola Třebíč, Junák, Červený kříž aj.
Město Velké Meziříčí tímto děkuje všem, kteří na akci spolupra-
covali a prezentovali svoji činnost. 

Den zdraví nabídl stará řemesla

Dvoustrana je věnována Zdravému městu Velké Meziříčí

Složky Integrovaného záchranného systé-
mu Kraje Vysočina se představily na velko-
meziříčském náměstí. Děti viděly zdravot-
níky, hasiče i policisty v akci při záchraně 
zdraví a životů.
Jak si počínat při dopravní nehodě a zá-
chraně lidí z hořícího auta, jak poskytnout 
první pomoc popáleným, jak bezpečně 
uhasit hořící olej a jak zneškodnit nebez-
pečného pachatele s pomocí policejního 

psa se dozvěděly děti ze škol ve Velkém 
Meziříčí a okolí, které se zúčastnily Dne 
záchranářů. Mimo akčních ukázek, které 
se neobešly bez houkaček a střelby, si zá-
jemci mohli prohlédnout sanitku, policejní 
auta včetně stíhačky a motorky nebo ha-
sičskou techniku.
Den záchranářů uspořádalo město Velké 
Meziříčí ve spolupráci s Krajem Vysočina 
v rámci Zdravého města. Na ukázkách se 

podílely Zdravotnická záchranná služba 
Kraje Vysočina, Hasičský záchranný sbor 
Velké Meziříčí, Policie ČR a Městská policie 
Velké Meziříčí.

Martina Strnadová
Město Velké Meziříčí tímto děkuje všem, kte-
ří na akci spolupracovali a prezentovali svoji 
činnost. Sponzorem hasicích přístrojů byla 
firma Vlastimil Dvořák, provozovna Petráveč, 
revize hasicích přístrojů.

Děti viděly záchranáře v akci

FOTOGALERIE A VIDEO NA
www.velkomeziricsko.cz
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V rámci celosvětové kampaně, která tradičně upozorňuje na ne-
udržitelný nárůst individuální automobilové dopravy ve městech 
a na různé způsoby jeho řešení, proběhly na Dóze středisku vol-
ného času s finanční podporou města Velké Meziříčí hned dvě 
akce s podtitulem „Kombinuj a jeď“.
Pro mateřské školy ve Velkém Meziříčí a okolí byla vyhlášena vý-
tvarná soutěž. Tvořivé nadšení projevily pouze tři soutěžící škol-
ky – MŠ Uhřínov, MŠ Ořechov a MŠ Sokolovská VM, kterým za 
účast děkujeme. Práce se opravdu líbily a porota je velmi ocenila. 
Věříme, že si ceny najdou ve třídách dětí své místo a že si je pa-
třičně užijí.
V úterý 25. 9. ve velkém sále Jupiter clubu proběhlo dopolední 
soutěžní klání Kombinuj a jeď určené žákům 3. a 4. tříd ZŠ. Celkem 
šest čtyřčlenných družstev bojovalo o hodnotné ceny. Pod drob-
nohledem poroty z řad záchranářských složek Policie ČR, hasičů 
a Červeného kříže si žáci změřili své síly ve sportovních i vědo-
mostních disciplínách. Svým nadšením a elánem v soutěži si děti 
připomněly, že automobily opravdu nejsou jediným dopravním 
prostředkem, a že je k dispozici řada podstatně smysluplnějších 

možností – jízda na kole, koloběžce, používání MHD atd. Děku-
jeme všem zúčastněným školám v soutěži a také divákům z řad 
spolužáků za vytvoření atmosféry.

Výsledky:
1. místo ZŠ Mostiště, 4. třída, 22 bodů
2. místo ZŠ Sokolovská, 4. B, 21 bodů
3. místo ZŠ Mostiště, 3. třída, 20 bodů
4. místo ZŠ Sokolovská, 4. A
5. místo  ZŠ Lavičky, 3. a 4. třída
6. místo ZŠ Sokolovská, 3. A

DÓZA

Evropský týden mobility na DÓZE

Ceny za nejkrásněji rozkvetlá okna získa-
ly Pavla Poulová, Ivona Kapčuková, Vlasta 
Krejčová a Veronika Netolická. Snímky je-
jich květinové výzdoby hodnotily odborná 
porota i laická veřejnost.
Sedmý ročník soutěže „Rozkvetlé měs-
to“, kterou vyhlásilo město Velké Meziříčí 

v rámci projektu Zdravé město a míst-
ní Agenda 21, probíhal od 15. 6. do 15. 8. 
2018. Mohli se přihlásit všichni obyvatelé 
města a místních částí i firmy se sídlem ve 
Velkém Meziříčí. 
Odborná komise udělila 1. místo Pavle 
Poulové.

Veřejnost, která hlasovala online na webu 
města, rozhodla o pořadí prvních tří soutě-
žících: 1. Ivona Kapčuková, 2. Vlasta Krej-
čová a 3. Veronika Netolická.
Ceny pro vítěze poskytli sponzoři – Za-
hradnictví Rozmarínek Vídeň, Město Velké 
Meziříčí a Zdravý Kraj Vysočina. 

Rozkvetlé město zná vítěze

-red-
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Narodil se 25. 10. 1848 v Peruci, jeho otec byl hospodářským správcem. 
Do Velkého Meziříčí přišel Vladimír roku 1875 jako učitel Rolnické ško-
ly. Později se oženil s Annou Mácovou a ve mlýně jejího otce Antonína 
na Ostrůvku č. p. 300 (dnes součást Agromotoru) si roku 1888 zřídil to-
várnu na výrobu páleného hliněného zboží. Vyráběl především kamnové 
kachle. Roku 1890 však továrna vyhořela a už nebyla obnovena.
Stejně jako jeho známější bratr, spisovatel Svatopluk Čech, byl také Vladimír literárně 
činný. Kromě naučných článků psal pod pseudonymy i básně a beletrii. Od roku 1879 byl 
vydavatelem časopisu Květy, jehož redaktorem byl jeho bratr Svatopluk. Od roku 1899 
se stal sám redaktorem a Květy se pak tiskly v Šaškově tiskárně v Meziříčí. Tiskl zde 
také svůj časopis Svědomí.
Byl aktivním členem Sokola, od jeho obnovení v roce 1889 až do své smrti byl starostou 
místní sokolské jednoty. Za své zásluhy byl jmenován čestným měšťanem Velkého Me-
ziříčí. V letech 1901–1905 byl starostou města a v průběhu funkčního období zemřel 
dne 5. 7. 1905 v lázních Reichenhall. Pohřben byl na meziříčském Moráňském hřbitově.
Velkomeziříčský okrašlovací spolek, jehož byl místopředsedou, na jeho počest vybu-
doval roku 1905 Čechovy sady v údolí, kde se rád procházel. Podle něj je pojmenována 
i ulice Čechova.

Vladimír Čech 
(170 let od narození)
* 25. 10. 1848 Peruc † 5. 7. 1905 Reichenhall (Bavorsko)

Byl synem velkomeziříčského stavitele Václava Roučky. Po absolvování 
průmyslové školy pracoval u společnosti Kolben a spol. v Praze a potom 
u firmy Siemens & Halske v Berlíně, brzy se však osamostatnil. V roce 
1911 založil v Blansku první českou továrnu na přesné měřicí elektrické 
přístroje v Rakousku -Uhersku, které vyráběl pod značkou ER. Měřicí pří-
stroje dodával pro rakouské námořnictvo.
Po skončení 1. sv. války odjel na studijní cestu do USA, kde se setkal s T. A. Edisonem. Po 
návratu vybudoval v roce 1929 v Brně -Slatině továrnu na výrobu parních kotlů a speci-
álních ocelí. Jeho regulátory se svolením K. Čapka nesly název E. R. Robot. Po roce 1945 
se vzdal podnikání a chtěl se věnovat pouze vědě. Když byla v roce 1948 jeho továrna 
zestátněna, pracoval v Metře Blansko a ve Výzkumném ústavu energetickém. Protože 
jeho vynálezy neměly naději na realizaci, v roce 1959 emigroval do Západního Berlína, 
kde pak pracoval u společnosti AEG a vytvořil další vynálezy.
Zabýval se konstrukcí přístrojů pro vysokotlaké kotle, automatických regulátorů a po-
dobně. Kromě techniky se věnoval i výzkumům v medicíně, kde vytvořil například funkč-
ní model srdce a krevního oběhu (předchůdce mimotělního oběhu krve využívaného 
při operacích). Stal se uznávaným odborníkem na výživu, gerontologii a léčbu rakoviny. 
Napsal o tom knihu a v Brně si zřídil sanatorium pro onkologické pacienty. Vytvořil lék 
ERBAZIT, který se vyráběl až do 50. let. Zabýval se i konstrukcí detektoru lži. Celkově 
byl autorem více než 850 patentů, proto se mu také říká „moravský Edison“.

Ing. Erich Roučka 
(130 let od narození)
* 30. 10. 1888 Velké Meziříčí † 16. 3. 1986 Ezelsdorf (Bavorsko)

Výročí 2018:

Chcete vědět o letošních vý-
ročích slavných velkomeziříč-
ských rodáků víc? V informač-
ním centru na radnici získáte 
zdarma speciální materiál, 
který město letos vydalo. 

výročírodákůrodáků2018
2018
2018
2018
2018

Město Velké Meziříčí

Karel FrantišeK tepper (töpper)
* 20. 10. 1682 Chrudim  
† 14. 11. 1738 Velké MeziříčíNarodil se v Chrudimi a tam se i vyučil u 

malíře J. V. Kubaty. Později se usadil ve Vel-
kém Meziříčí, kde se roku 1707 oženil s An-
nou Terezií Pacherovou, dcerou pozdějšího 
vrchnostenského hejtmana Františka To-
máše Pachera. V lednu 1715 si Tepper zakoupil dům na 

náměstí vedle fortny (čp. 86) a stal se velkomeziříčským 

měšťanem. V domě žil až do své smrti v listopadu 1738, 

za prací však musel vyjíždět.

† 280

VladiMír čech * 25. 10. 1848 peruc † 5. 7. 1905 reichenhall, Bavorsko
Narodil se 25. 10. 1848 v Peruci, jeho otec 
byl hospodářským správcem. Do Velkého 
Meziříčí přišel Vladimír roku 1875 jako uči-
tel Rolnické školy. Později se oženil s Annou 
Mácovou a ve mlýně jejího otce Antonína na 
Ostrůvku č. p. 300 (dnes součást Agromotoru) si roku 

1888 zřídil továrnu na výrobu páleného hliněného zbo-

ží. Vyráběl především kamnové kachle. Roku 1890 však 

továrna vyhořela a už nebyla obnovena.
Stejně jako jeho známější bratr, spisovatel Svatopluk 

Čech, byl také Vladimír literárně činný. Kromě nauč-

ných článků psal pod pseudonymy i básně a beletrii. 

Od roku 1879 byl vydavatelem časopisu Květy, jehož re-

daktorem byl jeho bratr Svatopluk. Od roku 1899 se stal 

sám redaktorem a Květy se pak tiskly v Šaškově tiskár-

ně v Meziříčí. Tiskl zde také svůj časopis Svědomí.

Byl aktivním členem Sokola, od jeho obnovení v roce 

1889 až do své smrti byl starostou místní sokolské jed-

noty. Za své zásluhy byl jmenován čestným měšťanem 

Velkého Meziříčí. V letech 1901–1905 byl starostou měs-

ta a v průběhu funkčního období zemřel dne 5. 7. 1905 

v lázních Reichenhall. Pohřben byl na meziříčském Mo-

ráňském hřbitově.Velkomeziříčský okrašlovací spolek, jehož byl místo-

předsedou, na jeho počest vybudoval roku 1905 Čecho-

vy sady v údolí, kde se rád procházel. Podle něj je pojme-

nována i ulice Čechova.

* 170

Pracoval pro církevní i světské vrchnosti, pro které vytvo-

řil především fresky a votivní obrazy. Jeho díla bychom 

našli na různých místech Moravy – Jihlava (kostel sv. Ig-

náce), Jaroměřice nad Rokytnou (kostel sv. Markéty), 

Žďár nad Sázavou, Polná, Olomouc, Velehrad i jinde. Zná-

mý je také cyklus jedenácti obrazů znázorňujících příjezdy 

císařů do Brtnice v Sále vjezdů na zámku v Brtnici.

V našem městě se dochoval obraz Nejsv. Trojice ve stejno-

jmenném kostele na Moráni i obraz sv. Floriána v kostele 

svatého Mikuláše na Náměstí. K jeho dílu v okolí můžeme 

připočítat také nástropní fresku sv. Antonína Paduánské-

ho v kapli v Ronově či obraz Nanebevzetí Panny Marie 

v Netíně. Snad je i autorem fresky sv. Jakuba v kostele 

v Osové Bítýšce.

Výročí rodáků 2018 Vydalo:  Město Velké Meziříčí 2018 
Text:  

Marie Ripperová
Foto:  

archiv Turistického informačního centra  

 
Velké Meziříčí a Muzea Velké Meziříčí 

Grafická úprava:  Jupiter club s.r.o., Velké Meziříčí

Velkomeziříčské muzeum se připojí 
k oslavám stoletého výročí založení Čes-
koslovenska. V prostorách výstavního 
sálu je otevřena výstava Velké Meziříčí 
v období první republiky.
Návštěvníci se seznámí s dobovými fo-
tografiemi velkomeziříčských budov, 
průmyslovými podniky, představite-
li městské samosprávy či školami. Pro 
dokreslení prvorepublikové atmosféry 
nebudou chybět ani dobové tiskoviny či 
plakáty.
Již zmíněné období pak samozřejmě při-
blíží i sbírkové předměty vztahující se 
k běžnému životu. Vystaveny jsou napří-
klad oděvy, módní doplňky, lahve z míst-
ního pivovaru, prvorepublikové mince 
a bankovky či dětské panenky.
Ženy o sebe pečovaly v každé době, a tak 
ani první republika nebyla výjimkou. Na 
výstavě tak nechybí ukázka mýdla či kul-
ma na vlnění vlasů.
Návštěvníci si mohou prohlédnout také 
vybavení domácnosti, jako je vysavač, 
žehlička či šicí stroj.
Výstava byla slavnostně zahájena v úte-
rý 9. října v 16 hodin ve výstavním sále 
muzea.

Výstava v muzeu 
připomíná život 
za první republiky

na slavnostní odhalení 
opraveného pomníku 

obětem 1. světové války 1914-1919 
a vysazení lípy 

u příležitosti 100 let od vzniku ČSR

neděle 28. října 2018 v 16.00
v parčíku ulice Na Lipnici 

ve Velkém Meziříčí

POZVÁNKA

čestná stráž vojáků historické jednotky
hudební vystoupení 
pěveckého souboru Harmonie
recitace Mgr. Kateřiny Karmazínové
promluva k ukončení 1. světové války, 
vzniku ČSR a výstavbě pomníku 
PaedDr. Evy Kočí Valové
projev starosty města Josefa Komínka
odhalení pomníku
státní hymna

Program

POZVÁNKA
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Na atletickém stadiónu v Třebíči se utkalo ve čtyřech voli-
telných atletických disciplínách - běhu na 60 a 1 000 m, 
skoku dalekém nebo vysokém, hodu míčkem nebo vrhu 
koulí - celkově 17 pětičlenných týmů chlapců a 12 týmů 

dívek. Spolu se stejně starými osmáky a deváťáky ZŠ Komenské-
ho 2 Žďár nad Sázavou jsme byli jedinými dvěma zástupci našeho 
okresu. Větrné počasí ovlivnilo řadu disciplín, ovšem po sečtení 
všech výsledků se podařilo dostat až na stupně vítězů a užívat si 
slastné chvíle oceněných.
Nejlepším z našich byl mezi osmdesáti čtyřmi závodníky 7. Vít 

Winterling, který nasbíral ve čtyřech disciplínách 1 803 bodů 
(8,15 sec, 496 cm, 8,16 m, 3:13,8 min) dále 14. Tomáš Tůma 1 704 
bodů (8,01 sec, 509 m, 7,65 m, 3:29,9 min), 16. Tomáš Neufuss 
1 654 bodů (8,20 sec, 161 cm, 9,39 m, 3:54,8 min), 36. Šimon 
Čech 1 522 bodů (8,35 sec, 141 cm, 55,74 m, 3:32,8 min), 72. Jan 
Křehlík 948 bodů (8,76 sec, 373 cm, 36,63 m, 3:33,1 min).
Celkovými vítězi se stali po zásluze chlapci ZŠ Horka – Domky 
Třebíč, kteří obsadili i mezi jednotlivci první dvě místa (za 2 189 
a 2 106 bodů) a zajistili si tak účast v říjnovém republikovém fi-
nále v Opavě.

Starší žáci Základní školy Oslavická Velké Meziříčí se 
v úterý 25. září zúčastnili krajského kola v atletickém 

čtyřboji.
TexT vincenc Záviška

foTo archiv auTora

Žáci z Oslavické získali 
bronz v atletickém čtyřboji



ŘÍJEN 2018

28 www.velkomeziricsko.cz

KAM
KULTURNÍ AKCE MĚSÍCE

#SERVIS

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

Pondělí 15. a 22. 10., velký sál, 18.00
KURZ TANCE PRO MLÁDEŽ. Výuku vede 
STARLET Taneční škola manželů Burianových

Pondělí 15. a 22. 10., velký sál, 20.00
TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ (začátečníci, mír-
ně pokročilí)

Pátek 12. 10., velký sál, 19.30 
VELKÝ FLÁM. Travesti show skupiny Sc-
reamers. Stolová úprava

Sobota 13. a 20. 10., malá scéna, 15.00
Loutkoherecký soubor při Jupiter clubu 
uvede loutkovou pohádku
KAŠPÁREK A VODNÍK

Úterý 16. 10., koncertní sál, 16.00
Vlastivědná a genealogická společnost 
pořádá přednášku
VZPOMÍNKY VOJÁKA Z 1. SVĚTOVÉ VÁLKY
Přednáší Mgr. Zdeňka Kubíčková.

Pátek 19. 10., velký sál, 19.30
Divadelní společnost Josefa Dvořáka uve-
de divadelní hru ČOCHTAN VYPRAVUJE

Neděle 21. 10., velký sál, 15.00
DÁŠENKA ČILI ŽIVOT ŠTĚNĚTE
Divadelní pohádka v podání Divadelní scé-
ny Kuřim

Úterý 23. 10., koncertní sál, 16.00
VGS pořádá přednášku
100. VÝROČÍ REPUBLIKY
Přednáší Ing. Karel Hromek.

Sobota 27. 10., velký sál, 19.00
Neděle 28. 10., velký sál, 15.00
MyNe ve spolupráci s Jupiter clubem uve-
de muzikál OČIMA JIDÁŠE s živou kapelou
Režie, kostýmy O. Pospíšilová. Hudební 
nastudování J. Zemánek. Sbory A. Toman. 
Choreografie B. Mikysková.

Úterý 30. 10., koncertní sál, 16.00
VGS pořádá besedu OSUDY LEGIONÁŘŮ A 
JEJICH RODIN. Přednáší členové VGS.

Středa 31. 10., velký sál, 19.30
Divadelní sezona podzim 2018/3. před-
stavení POLIB TETIČKU aneb NIKDO NENÍ 
BEZ CHYBY
Hrají: J. Čenský, M. Pleštilová, P. Nový/K. 
Vlček, E. Jansová/H.M. Maroušková
Platí permanentky. Jednotlivé vstupné.

PROGRAM KINA NA ŘÍJEN

Čtvrtek 11. 10. v 19.30
ZLÝ ČASY V EL ROYALE
Když se v jednom dni v hotelu sejde pět 
hostů, je to podezřelé. Nemají nic společ-
ného kromě tajemství, které každý z nich 
skrývá. 
Režie D. Goddard (Marťan, Chata v ho-
rách). V hlavní roli J. Bridges, Ch. Hem-
sworth, D. Johnson. Mysteriózní thriller 
USA 2018, české titulky.
Vstupné: 120 Kč, 140 minut, mládeži pří-
stupný od 15 let.

Sobota 13. 10. v 19.30
VENOM
Na stříbrné plátno se řítí jeden z nejzáhad-
nějších, nejrozporuplnějších a nejdrsněj-
ších anti-hrdinů filmového světa značky 
Marvel, mimozemský symbiont Venom. 
Hrají T. Hardy, R. Ahmed, M. Williams.  
Akční, sci-fi thriller USA 2018, český da-
bing.
Vstupné: 112 minut, mládeži přístupný od 
12 let.

Neděle 14. 10. v 16.00
YETI: LEDOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ
Veselý příběh o přátelství, odvaze a ra-
dosti z objevování nových věcí. USA 2018, 
český dabing.
Vstupné: 110 Kč, 96 minut, mládeži pří-
stupný.

Neděle 14. 10. v 18.30
TOMAN
Neuvěřitelný, ale pravdivý příběh rozpo-
ruplné osoby Zdeňka Tomana, muže mno-
ha jmen, šéfa naší zahraniční rozvědky, 
který významně ovlivnil vývoj v pováleč-
ném Československu, bezskrupulózního 
obchodníka a kariéristy s obrovskou mocí 
a zásadním úkolem. Sehnat peníze, které 
komunistům vyhrají volby.
Scénář, režie O. Trojan. V hlavní roli J. Ma-
cháček, K. Winterová K. Boková, M. Taclík, 
S. Mayer. Historické drama Česko, Sloven-
sko 2018.
Vstupné: 139 minut, mládeži přístupný od 
12 let.

Středa 17. 10. v 19.30
PRVNÍ ČLOVĚK
Dramatický příběh letu Neila Armstronga 
na Měsíc. Před padesáti lety se půl mili-
ardy lidí mačkalo u televizí, aby v přímém 
přenosu sledovali přistání posádky Apolla 
11 na Měsíci.
Režie D. Chazelle. V hlavní roli R. Gosling, 

C. Foy, J. Clarke.  Drama USA 2018, české 
titulky.
Vstupné: 130 Kč, 138 minut, mládeži pří-
stupný od 12 let.

Sobota 20. 10. v 19.30
ZRODILA SE HVĚZDA
Hlavní roli v romantickém dramatu „Zro-
dila se hvězda“ hrají Bradley Cooper a 
Stefani Germanotta, kterou celý svět zná 
pod jejím uměleckým pseudonymem jako 
zpěvačku Lady Gaga.
Romantické hudební drama USA 2018, 
české titulky.
Vstupné: 110 Kč, 136 minut, mládeži pří-
stupný od 15 let.

Neděle 21. 10. v 18.30
HOVORY TGM
Jan Budař jako Karel Čapek a Martin Huba 
jako T. G. Masaryk excelují v příběhu jed-
noho z nejslavnějších rozhovorů naší his-
torie. Toho dne na podzim roku 1928 jsou 
dva symboly československé demokracie 
na vrcholu, stejně jako celé Českosloven-
sko. Jejich kniha, která vznikala celý rok, je 
konečně hotová.
Drama ČR 2018.
Vstupné: 80 minut, mládeži přístupný od 
12 let.

Středa 24. 10. v 19.30
HALLOWEEN
Jmenuje se Michael Myers, nosí bílou 
masku a v ruce nůž. Pokud ho potkáte na 
Halloween, bude to asi poslední den va-
šeho života. Slavná hororová série právě 
píše svou poslední kapitolu.
Thriller USA 2018, české titulky. 
Vstupné: 120 Kč, 109 minut, mládeži pří-
stupný od 15 let.

Čtvrtek 25. 10. v 19.30
TICHO PŘED BOUŘÍ
Baker toho má asi dost za sebou. Svoje ži-
votní rány si chladí v klidu a vedru rajského 
exotického ostrova kdesi v Karibiku.
Režie S. Knight. V hlavní roli M. McConau-
ghey, D. Lane. Thriller USA 2018, české 
titulky. 
Vstupné: 106 minut, mládeži přístupný od 
15 let.

Pátek 26. 10. v 19.30
JOHNNY ENGLISH ZNOVU ZASAHUJE
V hlavní roli R. Atkinson. Akční, dobrodruž-
ná komedie USA, Velké Británie, Francie 
2018, český dabing.
Vstupné: 130 Kč, 88 minut, mládeži pří-
stupný.
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Další akce
VÝSTAVY
Velké Meziříčí v období první republiky
Do 23. listopadu, 9:00-16:00 
Dobové fotografie velkomeziříčských bu-
dov, průmyslových podniků, představite-
lů městské samosprávy či škol. Dobové 
tiskoviny či plakáty, sbírkové předměty 
vztahující se k běžnému životu, např. odě-
vy, módní doplňky, lahve z místního pivo-
varu... Otevřeno denně kromě pondělí, od 
9 do 12 a od 13 do 16 hodin. Muzeum, Zá-
mecké schody, Velké Meziříčí 

KOPRETINA
Spoření pro děti a jejich finanční gramot-
nost – beseda
10. října 10:00 
Jak spořit pro děti? Jak učit děti finanční 
gramotnosti? Beseda s Mgr. Šárkou Zdra-
žilovou. 

Učení s dětmi – beseda
17. října 10:00 
Jak se správně učit s dětmi aneb Aby učení 
nebylo mučení s Irenou Švecovou ze stu-
dijního centra Basic. Příspěvky za besedu 
50 Kč, hlídání dětí během besed zajištěno. 
Po besedě je možné využít individuální 
poradenství zdarma, je určena pro celé 
rodiny i širokou veřejnost. 
Kopretina, Ostrůvek 2, Velké Meziříčí, 
www.zdar.charita.cz

SPORT
Podzimní závod NKT Koloběh v sobotu 
20. října 2018
Tradiční závěrečný závod trilogie Sportov-
ního centra Velké Meziříčí se koná letos již 
pošesté. 
Koloběhu se účastní muž a žena zároveň, 
běží spolu po celou dobu a vždy jeden ze 
dvojce může jet na kole. Trať dlouhá 25 km 
provede závodníky městem i kolem měs-
ta mezi řekami Balinka a Oslava, a to obě-
ma údolími - Balinským i Nesměřským. 
Závodníci odstartují ve 14.00 u Areálu 
zdraví.

Hokej
20. 10. 17:30 HHK VM – SHKM Hodonín
27. 10. 17:30 HHK VM – HOKEJ Uherský 
Ostroh 
Zimní stadion Velké Meziříčí 

Fotbal
FC VM – Dolní Benešov
21. října 10:15 
Stadion, U Tržiště, Velké Meziříčí 

Veřejné bruslení
So 13. 10. 14.00–15.30
So 20. 10. 14.00–15.30
Ne 21. 10. 15.30–17.00
So 27. 10. 14.00–15.30
Ne 28. 10. 14.00–15.30
Po 29. 10. 12.30–14.00
Út 30. 10. 12.30–14.00
Vstupné – bruslící 20 Kč, doprovod 10 Kč
Zimní stadion, Vrchovecká 37, Velké Me-
ziříčí

RŮZNÉ
Moštování 2018
Do 15. října 8:00-12:00 
Moštovat se začne od 15. září 2018, vždy 
v sobotu 8:00-12:00, cena za 1 kg zmo-
štovaných jablek je 3 Kč, pro členy ČZS 2 
Kč za 1 kg. 
Moštárna, Nad Gymnáziem, Velké Meziříčí 

41. Gastroden na Světlé
17. října 9:00 
Součástí programu 8. podzimní výstava 
ovoce a zeleniny a Den otevřených dveří. 
Program: Kulinářská akademie o vaře-
ní s Markétou Hrubešovou; Profesionální 
partnerské vaření spojené s prezentací 
provozoven odborného výcviku žáků ško-
ly; Pivo jak ho neznáme s Bohdanem Vít-
kem – Jelínkova vila; Jak poznáte kvalitní 
víno - řízená degustace vína firmy Hradil; 
Carving – vyřezávání ovoce a zeleniny; 
Prvorepubliková gastronomie; Flambová-
ní – bistro; Ubrousková technika; Světlá 
a Gastrodny ve vzpomínkách pamětníků; 
prezentace žákovských dovedností; pre-
zentace zahraničních stáží; Školní kavárna 
a cukrárna; školní restaurace; Kavárna a 
bistro termoska - zdravě a chutně; Zdraví, 
krása, vitalita a relax – studio Marcela; Ce-
lostátní a regionální soutěže Ukaž, co umíš 
- celostátní soutěž pro žáky středních škol 
gastronomických oborů; Co se u nás nau-
číš - soutěž pro žáky základních ško;l San 
Benedetto del Tronto - pozvánka do Itálie, 
prezentace turistického regionu; Podzimní 
výstava ovoce a zeleniny Den otevřených 
dveří – přijímací zkoušky nanečisto 

Fajtfest Rumela vol. 15
20. října 19:00 
Hlavním tahounem pražská kultovní for-
mace The.Switch. Fajtfest Crew chtějí 
opět dát prostor místním kapelám, tak se 
o support postarají mladé nadějné kapely 
převážně z VelMez a okolí: Ona, Jizz.ass, 
Senor Sanchez. Start v 19 h, vstupné 150 
Kč. Na místě lístky na Fajtfest 2019 i oblí-
bený FF merch. Rock Depo, Velké Meziříčí 

Pondělí 29. 10. v 17.00
KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA
Barborka s Tomíkem tráví prázdniny u ba-
bičky a dědy v kovárně pod Dračí skálou, 
kde ze všech sil pracuje i netradiční po-
mocník, dvouhlavý dráček Čmoudík.
Jednou, když se děti chystají přespat v jes-
kyni společně s dráčkem, objeví na zdi jes-
kyně starou mapu a Čmoudík, jehož jedna 
hlava mluví česky a druhá slovensky, začí-
ná vyprávět napínavý příběh o vzniku krá-
lovství Draka, velké lásce princezny Adélky 
a prince Janka, o letité kletbě a strašlivém 
Drakovi, o zlém skřítkovi Blivajzovi, ale i o 
tajemství Pomněnkové louky, ztraceném 
dračím vejci a párku klokanů.
Zajímá vás, kdy draci tančí hip hop, jak se 
slaví vánoce v dračí jeskyni, jakou kouzel-
nou moc má sto let nemytý dračí zub a 
hlavně proč draka bolí hlava? Hrají M. Ši-
můnek, J. Koleník, Z. Mauréry, K. Magálo-
vá, K. Brožová. Pohádka Česko 2018.
Vstupné: 120 Kč, 99 minut, mládeži pří-
stupný.

Pondělí 29. 10. v 19.30
NEBEZPEČNÁ LASKAVOST
Dokážeš udržet tajemství?
Stephanie, matka a blogerka, se snaží od-
halit pravdu o náhlém zmizení své nejlepší 
přítelkyně Emily z jejich městečka.
Nebezpečný koktejl ve stylu filmů Dívka 
ve vlaku a Zmizelá vám namíchá režisér 
Paul Feig. V hlavní roli A. Kendrick, B. Li-
vely. Kriminální, mysteriózní thriller USA 
2018, české titulky.
Vstupné: 110 Kč, 117 minut, mládeži pří-
stupný od 15 let.

Změna programu vyhrazena.

PŘIPRAVUJEME

Pondělí 5. 11., 20.00 
TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ – POKROČILÉ (5 
lekcí)

Středa 7. 11., 19.00
Koncert skupiny Kryštof
Jenom Písničky Tour 
Vyprodáno

Sobota 10. 11., 15.00
Divadel. pohádka
JAK SE ČERTI ŽENILI

Úterý 13. 11., 15.00
FESTIVAL VZDĚLÁVÁNÍ

Pátek 16. 11., 19.30 hodin
MANDRAGE – TOUR 2018 PART II
Vstupenky v prodeji.

Sobota 17. 11., 17.00
Koncert JAROSLAV UHLÍŘ: HODINA ZPÍ-
VÁNÍ VE ZVĚŘINCI. Pro všechny generace
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Křížovka o ceny
autor křížovky vladimír Pařil

Správné znění zašlete e -mailem na adresu redakce velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz (nebo poštou či osobně do redakce, Velko-
meziříčsko, Náměstí 17, 594 01 Velké Meziříčí) do 29. října 2018.
Tři vylosovaní výherci získají dárky z městského e-shopu.
Výherci z minulého čísla jsou Anna Kučerová, Jana Drziová z Velkého Meziříčí a Věra Holánová z Mostišť.
Řešení z minulého čísla: Gremis, Atika, Draka Kabely, NKT Cables, Paramont, Motorpal, Enviro.

ZAŤUKÁNÍ ULITO HRDLO 
VULKÁNU 
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STARO-
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ANGLICKY 
JELEN     NÁŘEČNĚ 
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ODLÉVÁNI         OTROCI        

CHEM. ZN. 
TELLURU

   
INICIÁLY 
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PRAŽSKÉ 
VYDAVA-
TELSTVÍ

          LUDOLFOVO 
ČÍSLO 3,14     VOJENSKÁ 

NEMOCNICE    

ZKRATKA 
PRO 

ODLOŽENÉ 
SPISY

     
CHORVATSKÝ 

FYZIK 
(NIKOLA)

                ŘEKA VE 
FRANCII    

NÁPOVĚDA: AY, AGA, ANT, APO, 
JUVIE, VAI, DE, CETERA, SOAP, NT, 

AS, BREN, EA

NENÍ TO OD NÁS VLASTNĚ NIKTERAK DALEKO... Tento unikátní areál byl poblíž břehů řeky Svratky založen již v první polovině 13. 
století - konkrétně roku 1232, respektive 1233 (z tohoto roku totiž pochází vůbec první písemná zmínka o něm); a sice královnou 
Konstancií Uherskou, právoplatnou manželkou českého krále Přemysla Otakara I. Objekt se stal svatostánkem ženského řádu cister-
ciaček - a je jím dodnes, respektive už zase; a to v ČR (i celkově ve všech slovanských zemích) jediným tohoto druhu a onoho určení. 
Žije, modlí se a pracuje v něm několik cisterciáckých řeholnic. A to asi podle oné známé zásady „Ora et labora!“ ... Je vybudován zčásti 
v románsko-gotickém stylu, přičemž ale velké dostavby přinesla až doba barokní. Obdivován bývá hlavně prastarý ornamentálně-
-figurální tympanon, jenž je součástí portálového vchodu do tamějšího starého, historicky velmi ceněného kostela Nanebevzetí 
Panny Marie. V místě uvedeného stavebního komplexu dnes sídlí také Muzeum Brněnska - Podhorácké muzeum, mj. i se zajímavými 
paleontologickými a mineralogickými sbírkami. Už víte? - Ne? ... Tak vizte tajenku!
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NázvoSloví
POVĚSTI
Díl 23:
Kaplička sv. Anny

TexT marie riPPerová

foTo Pavel STuPka

49.3651047N, 
15.9956006E

text eva kočí valováDíl 26

Kdysi dávno si majitelka velkomeziříčského panství vévodkyně Eleonora vyjela na koni 
směrem ke Třem křížům. Vévodkyně jezdila často a dobře, tentokrát však měla smůlu. 
Kůň se splašil a táhl ji za sebou. Na následky poranění pak zemřela a stala se meziříč-
skou dobrou bílou paní. V místě, kde se to stalo, nechala její neteř postavit kapličku sv. 
Anny. U kapličky bývala studánka, jež prý měla léčivou moc.
Když byl na zámku na návštěvě císař Josef II., udělalo se mu po hostině nevolno. Lékaři 
nemohli přijít na to, co mu vlastně je. Místní komorník se zmínil, že nedaleko je zázračná 
studánka. Nechali přinést vodu, kterou pro jistotu zkontroloval lékař. Vyjádřil se v tom 
smyslu, že je to běžná voda, která nemůže uškodit. O jejích léčivých účincích si asi my-
slel svoje, nicméně císař se napil a hned se mu ulevilo. Klidně usnul, a když se probudil, 
byl zdráv.
Dnes už je studánka bohužel vyschlá, ale ještě v předminulém století prý její voda léčila 
oční neduhy.

U kapličky bývala studánka s léčivou vodou.

HRBOV
LÁZNISKO
Od slova laz=část vysoko položená, mezi 
lesy.
NA PADĚLKU
Část na dílech pozemků, které zbyly.
POD KAPLIČKOU
R. 1765 vyhořela celá ves kromě jednoho 
stavení, jehož majitel zde nechal vysta-
vět kapličku (pozemky u ní).
STRÁŽNICE
Nejvyšší kopec v okolí, byly zde hlídky za-
palující v nebezpečí strážní ohně (výhled 
až k Novému Městu n. M.).
U ČERTOVÉ SKÁLY
Nelze objasnit, při zcelování polí JZD byla 
skála odstraněna.

SVAŘENOV
ACHTEL
Pole s kamenitou půdou u silnice Jihla-
va – Velké Meziříčí o rozměru achtelu – 
starší plošná míra.
ACHTILEK
Kamenitý nepravidelný pozemek o roz-
měru 1 achtelu (stará plošná míra).
BABA
Pole nepravidelného tvaru západně ke Strá-
necké Zhoři. Pole, kde se vázaly báby, tj. po-
slední snopy při obžínkách, nebo místo, odkud 
přicházely baby, tj. kupovitá mračna s deštěm. 
Nejspíš však pozemky pod kopci (babami).
BABYLON
Místní část, podle vysokého domu, který 
zde postavil místní občan Tomeš.
BŘEZINY
Pole u silnice Velké Meziříčí – Jihlava po-
blíž břízových hájků.
DÍLE
Pole v západní části s dobrou půdou, roz-
dělené na menší díly.
DOUBRAVA
Nepravidelné pole v severní části, je to 
místo, kde býval les.
DVOREK
Původně zde byl vrchnostenský dvůr 
(později ovčírna, hájovna).
DRÁBSKÁ
Pole tvaru nepravidelného obdélníku, které 
jako deputátní patřilo místnímu drábovi.
HLINKY
Malé pozemky v severní části katastru s 
hlinitou půdou.
HLÍNA
Název pozemku od hlinité půdy.
FAMELIE
Pole směrem ke Stránecké Zhoři s dobrou 
půdou, rozdělené rodinám k obhospoda-
řování. Název je německého původu.

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.



IT Technik
Náplň práce: správa IT prostředí zákazníků, stanice a periférie 

servery a úložiště, virtualizace, síťové prvky 
OS a aplikace serverů

Další informace: info@falcocomputer.cz, GSM: 777 101 707

www.falcocomputer.cz

AUTO DOBROVOLNÝ
Velké Meziříčí • Jihlava • Znojmo

Hledáme automechanika
Firma Auto Dobrovolný V.M. s.r.o. přijme do pra-
covního poměru automechanika na provoz ve 
Velkém Meziříčí. Jednosměnný provoz. Nástup 
možný ihned.

Kontakt: Stanislav Krejčí; Tel.: 602 773 028
E-mail: krejci@autodobrovolny.cz

Broušení nožů, nůžek, složení masomlýnků, 
zahradnických nůžek, dlát, hoblíků, nože do hoblovek

BROUŠENÍ NÁSTROJŮ MIKULÁŠEK

Velké Meziříč í, Rozkoš 10
566 523 021, 704 377 945

777 820 941 Denně 8:00-17:00

Dámské 
po domluvě
Pánské 
bez objednáníJitka Ambrožová

Dům zDraví

Kadeřnictví

Vážení voliči,
děkujeme vám za projevenou důvěru, díky níž jsme dosáh-
li pěti mandátů v zastupitelstvu města. Díky vašim hlasům 
jsme v komunálních volbách obsadili druhé místo. Vašich hla-
sů si velmi vážíme a jsou pro nás velkou výzvou pro další vo-
lební období.
Touto cestou blahopřejeme všem zvoleným členům zastupi-
telstva města. 

Za MO ČSSD Velké Meziříčí
Josef Komínek

Milí voliči a podporovatelé Společně VM,
DĚKUJEME vám za důvěru a odevzdaných neuvěřitelných 
16 933 hlasů ve volbách do městského zastupitelstva.
DĚKUJEME, že jste podpořili naši pozitivní volební kampaň za-
loženou na setkávání s vámi na různých akcích.
Společně jsme šli k volbám a společně jsme začali měnit Velké 
Meziříčí a místní části.
Budeme i nadále pracovat s nadšením, rozumem a otevřený-
ma očima.

Kandidáti a podporovatelé Společně VM

Vážení a milí voliči, přátelé, kamarádi, sousedé,
děkujeme vám všem, kteří jste podpořili vizi města našich 
dětí. Bylo to báječných 19 849 hlasů, díky kterým To pravé 
Meziříčí volby vyhrálo. Díky, díky, díky.  
Děkujeme i vám všem, kteří jste podpořili kohokoliv jiného - 
jen aktivitou můžeme naše město posunout kupředu.
Gratulujeme kolegům zastupitelům.
A hurá do práce! Náš společný domov ji nutně potřebuje!

To pravé Meziříčí
Radovan Necid, Petr Juda, Libor Beneš, 
Petr Velička a Ivo Šulc, 
členové zastupitelstva

Nabízíme:
•  do pronájmu zavedenou restauraci v centru Velkého Meziříčí
•  součást komplexu kulturně společenského centra
•  součinnost při zajišťování společenských akcí, pořadů apod.
•  možnost konzultace a prohlídky prostor

bližší inforMace 
Mgr. Milan Dufek, jednatel JUPiTer clubu s.r.o.

tel.: 606 738 265

ProNájem 
restaurace juPiter


