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Na dálnici bude 
vyhlídkové místo
ŘSD uvažuje o vybudování 
kavárny s vyhlídkou na Velké 
Meziříčí.

Za Komínkem přijel 
náměstek Mana 
Město nutně potřebuje 
překladiště odpadků, 
shodli se na skládce.

Na bradavice 
pomáhá slanina 
To se dozvěděly děti, které 
strávily Noc a Andersenem  
v městské knihovně.

Medové království 
vyprodalo sál 
Tastyjátr je současným 
hitem divadla ve městě. 
Možná přidají představení.   
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J. Ruml navštíví festival
Evropský festival filozofie letos mimo jiné přivítá i Joela Rumla, 
který v našem městě působil dvanáct let jako evangelický farář.
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Zpravodaj města Velké Meziříčí, 
periodikum územního samosprávného 
celku. Vydává Jupiter club, s. r. o., Náměstí 
17, 594 01 Velké Meziříčí, IČO 469 67 036. 
Vychází měsíčně o nákladu 5 500 výtisků 
pro Velké Meziříčí a místní části Hrbov, 
Svařenov, Lhotky, Kúsky, Dolní Radslavice, 
Mostiště a Olší nad Oslavou, zdarma. 
Evidenční číslo MK ČR E 11 305.
Adresa redakce: Jupiter club, Náměstí 17, 
594 01 Velké Meziříčí
telefon: 566 782 008–9, 739 100 979 
e-mail: velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz 
Tisk, roznos: Samab Brno Group, a. s., 
tiskarna@samab.cz / Česká pošta s.p. 
Vydavatel si vyhrazuje právo krátit 
nebo upravit příspěvky bez předchozího 
souhlasu autora, v případě nedostatku 
místa je zcela odmítnout. Příspěvky 
některých autorů mohou vyjadřovat 
názory pisatele a nemusejí se shodovat 
se stanoviskem vydavatele. 
Toto číslo vychází 3. května 2017. 
Uzávěrka příštího čísla je 29. května 2017.
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

Slovo radního
Město Velké Meziříčí prostřednictvím 
Technických služeb vynakládá nemalé 
finanční prostředky na úklid v ulicích, 
údržbu prostranství, dbá na dosta-
tečnou plochu zeleně. Obyvatelům 
zajišťuje pravidelný svoz domovního 
odpadu, snaží se zajistit dostupnost 
kontejnerových míst pro tříděný odpad 
– papír, plast, sklo, rostlinné zbytky, 
elektro, textilie. Je jen na nás, obča-
nech, abychom domovní odpad vytřídili 
a naplnili jím připravené barevné svozo-
vé nádoby. Dle výsledků anket se nám 
to velmi dobře daří, když v rámci Kraje 
Vysočina jsme mezi obcemi nad 10 000 
obyvatel jedničkou. Velmi kladné ohlasy 
na čistotu a údržbu zeleně ve městě a 
v místních částech zaznamenáváme od 
návštěvníků, turistů, což je jistě potě-
šující a zejména zavazující.
Řada z nás využívá možnosti bezplatného zbavení se stavební suti, nebezpečných od-
padů, nefunkční domácí elektroniky a dalšího domácího harampádí na sběrném dvoře, 
který funguje šest dní v týdnu od rána do pozdního odpoledne. Svoje služby nabízí i 
dobrovolní hasiči při bezplatném svozu železného šrotu a elektrospotřebičů.
Zima letos byla konečně několik týdnů v bílém hávu, no a když už konečně slezl sníh, 
vykoukla na svět řada odhozených věcí , produktů lidí a jejich miláčků. V sídlištích mimo 
hnědé nástrahy od čtyřnohých přátel čeká i řada překvapení  v podobě odpadků či růz-
norodých nálezů... To pak musí likvidovat pracovníci Technických služeb, ruku k dílu při-
kládá i řada ochotných činovníků různých organizací, úřadů nebo dobrovolníků, kterým 
situace a neblahý stav nejsou lhostejné.   
CHOVÁŠ SE KE SVÉMU OKOLÍ VLÍDNĚ?
Malé zákoutí za zatáčkou před vstupem do přírodního parku skýtá prostor pro pravi-
delnou klientelu – motoristé ho využívají k odpočinku, mileneckým hrátkám nebo se 
věnují obžerstvu, o tom svědčí pozůstatky jako použité ochranné pryže, obaly z McD 
či jiného fastfooodu, hromádky vajglů vysypaných z popelníků plechových miláčků. V 
okolí silnice na Uhřínov si vytváří samostatnou lokalitku i pravděpodobně prazvláštní 
človíčci. Jeden z nich je zřejmě milovníkem lesních zvířátek. Těch původních druhů je 
zde již opravdu poskrovnu, jednoznačně v regionu vévodí divoká prasata, která zde 
nalezla i díky člověčí činnosti ideální podmínky. 
Nejmenovaný zoomil nelenil, na kraj mladého lesního porostu dopravil polstrovanou 
sedačku, aby se zvířena zřejmě mohla podívat na televizor, případně si posedět u stří-
brného radiomagnetofonu, při tom se mohla teple obléci do pestrobarevných dětských 
oblečků, obout si dospělácké galoše, a to vše završil desítkou prázdných půllitrových 
lahví rumu, jehož je zřejmě pravidelným a zdatným konzumentem. Jeho fantazie nezná 
mezí, když dodatečně neopomněl přivézt i hromadu ořezaných větví, to pravděpodob-
ně pro malé bobříky? No, a když opouštěl toto území, naložil si na cestu několik špalků 
opodál ležícího smrkového paliva. 
A tak se jeden snaží a druhý… Vincenc ZáViška, radní

Diskuse s občany
KD Lhotky4. 5. 
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KAFE se starostou
kavárna Jupiter club
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„Máme zpracovanou technickou studii, 
ještě nejsou vyčísleny přesné budoucí ná-
klady ani harmonogram realizace, nyní si 
musíme nechat schválit záměr na Minis-
terstvu dopravy,“ říká Jan Hoření, vedou-
cí odboru správy dálnic Ředitelství silnic 
a dálnic. Kavárna by měla být umístěná v 
blízkosti památníku výstavby dálničního 
mostu Vysočina z roku 1979 na 144,6. 
kilometru dálnice. Betonový odlitek dnes 
připomíná mimo jiné i jména konstrukté-
rů nejvyššího mostu na dálnici D1. Vede k 
němu stezka od parkoviště současné čer-
pací stanice s bistrem. 
Kavárna s vyhlídkovou terasou by mohla 
návštěvníkům prostřednictvím exponátů 

z velkomeziříčského muzea přiblížit i his-
torii nejstarší české dálnice. Kromě výhle-
du na historické centrum města a zámek 
by nabídla také netradiční, boční pohled na 
nejvyšší dálniční most v ČR (76 metrů). 
„Dálnice kromě toho, že patří ke komfortní 
individuální dopravě, mají také poskytovat 
řidičům kvalitní doprovodnou infrastruk-
turu - dostatek odpočívek s kvalitními 
službami,“ vysvětlil Jan Hoření s tím, že 
inspirací pro úvahy o vyhlídkové kavárně 
byly obdobné lokality v Alpách a celkem v 
Česku připravuje ŘSD tři takové záměry. 
„Před několika lety jsme chtěli zpřístupnit 
odpočívadlo od města tak, aby našim oby-
vatelům i návštěvníkům umožnilo hezký 

pohled na most i město. Se žádostí jsme 
tehdy neuspěli, ale současný záměr Ředi-
telství silnic a dálnic samozřejmě podpo-
rujeme,“ popisuje starosta cestu k úvahám 
o kavárně nad městem a dodává: „S vede-
ním našeho muzea už jsme mluvili o tom, 
že bychom s radostí některé exponáty z 
oddělení pozemních komunikací pro tyto 
účely poskytli. V případě, že by se kavár-
na opravdu stala realitou, bylo by ideální 
vybudovat sem pěší stezku a cyklostezku 
z města. Po naší veleúspěšné rozhledně 
bychom tak měli další vynikající vyhlídkové 
místo nejen pro naše obyvatele a turisty, 
ale i pro všechny řidiče z celé Evropy jako 
upomínku na um tehdejších stavařů.“ 

Na dálničním odpočívadle u Velkého Meziříčí 
by mohla v budoucnu vyrůst kavárna 

s vyhlídkou. Ředitelství silnic a dálnic k této 
úvaze také inspirovala několik let stará vize 

velkomeziříčského starosty Radovana Necida.
TexT PeTros MarTakidis

Vizualizace Viapont, MakoVský&partneři

Řidiči by mohli z kavárny 
vidět město i most
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TexT PeTros MarTakidis

FoTo Milan ŠusTr

Místostarosta se s náměstkem 
Manou sešel v rámci oslav 
Světového dne země. Na rad-
nici nejprve řešili nejaktuálněj-

ší problémy, které Velké Meziříčí v oblasti 
životního prostředí trápí. „Byla to napří-
klad zátěž ovzduší exhalacemi z dopravy. 
Shodli jsme se na tom, že pro stát i naše 
město je prioritou dobudování obchvatu 
Velkého Meziříčí, který nejenže odlehčí 
centru města od samotné dopravní zátě-
že, ale také od znečištění vzduchu,“ uve-
dl Josef Komínek s tím, že získal také slib 
pomoci při prosazování trvalého zrušení 
dálničního poplatku pro osobní auta mezi 
oběma meziříčskými sjezdy.  

Velkou část debaty věnovali také budoucí 
likvidaci komunálního odpadu. Ve Velkém 
Meziříčí se totiž přibližuje doba, kdy bude 
skládka nad městem naplněna. Navíc stát 
připravuje novou legislativu, která skládko-
vání zatíží obrovskými poplatky. „Pro naše 
obyvatele by to znamenalo řádové zvýšení 
poplatku za komunální odpad. Proto je jedi-
nou cestou urychlená příprava překladiště 
přímo v prostoru skládky a uzavření smlouvy 
s brněnskou spalovnou. Podle pana náměst-
ka totiž víc než pět spaloven v České republi-
ce nebude,“ přiblížil místostarosta Komínek.  
Na radnici se také dotkli budoucí podpory 
alternativního pohonu pro automobilovou 
dopravu ze strany státu. „Zajímalo mě zejmé-

na, zda města mají počítat spíše s podporou 
elektromobilů, nebo přebudování na plyn,“ 
řekl Komínek a dodal, že část debaty se týkala 
také dotací na připojení Hrbova, Svařenova a 
Olší nad Oslavou k městské čističce. „Lhotky, 
Kúsky a Dolní Radslavice by měly být vyřeše-
ny lokálními čističkami,“ doplnil Komínek. 
Po setkání na radnici pak proběhla ještě 
návštěva velkomeziříčské skládky, kde 
náměstka Vladimíra Manu s provozem se-
známil ředitel technických služeb Jaroslav 
Mynář. „Panu náměstkovi se vzorný pořá-
dek na naší skládce velmi zamlouval a při 
té příležitosti viděl také náš slavný, teď už 
státní most,“ uzavřel místostarosta Josef 
Komínek. 

Jedinou cestou, jak do budoucna vyřešit likvidaci odpadu 
z domácností, je pro Velké Meziříčí urychlená výstavba 
překladiště pro odvoz odpadků do brněnské spalovny. 
Po setkání s náměstkem ministra životního prostředí 

Vladimírem Manou to Velkomeziříčsku 
řekl místostarosta Josef Komínek.

Místostarosta jednal také 
o budoucí likvidaci odpadů

NA SKLÁDCE. Jaroslav Mynář, Vladimír Mana a Josef Komínek.
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Bílá kniha dopravy vznikla před pěti lety. 
Tehdy Radovan Necid ve spolupráci s od-
borem dopravy radnice shromáždil sou-
pis opatření, která by mohla významně 
pomoci plynulosti a bezpečnosti dopravy 
ve městě. Tato opatření pak radnice zača-
la postupně uskutečňovat. Jde o doprav-
ní stavby a akce, které jsou rozděleny do 
dvou kategorií, na městské a na krajské.
SILNICE 602, KRUHÁČE A PARKOVÁNÍ
Momentálně tvoří největší zádrhel krajská 
silnice II/602 a nedostatek parkovacích 
míst po celém městě. Hlavní průtah měs-
tem od Jihlavy na Brno zároveň slouží jako 
objízdná trasa pro dálnici D1. Letos, kdy se 
opravují dva úseky dálnice u Velkého Me-
ziříčí, bývá každá komplikace na dálnici ve 
městě znát. Už téměř měsíc auta z dálnice 
kvůli kolonám po haváriích zatěžují silni-
ci II/602. „V dubnu jsem navštívil redakci 
Zelené vlny Českého rozhlasu, kde jsme si 
vysvětlovali, jak obtížné je pro Velké Me-
ziříčí a jeho okolí snášet to, když dopravní 
zpravodajství navádí řidiče z dálnice objet 
kolony přes Velké Meziříčí. Z Prahy jsem 
odjížděl s pocitem, že jsme si porozuměli, 
a doufám, že se vzájemná informovanost 
zlepší,“ řekl Radovan Necid. Další kapito-
lou je parkování ve městě. I tento prvek 
chce prý posoudit a výrazně zlepšit.
Město před dvěma roky přesvědčilo kraj, 
aby klíčovou křižovatku na Hornoměstské 
a Třebíčské přebudoval na okružní. To se 
podařilo a průjezdnost se výrazně zlepšila. 
Letos pak projde rekonstrukcí dosluhující 
most u pošty. Právě tato oprava ale do do-
pravy ve Velkém Meziříčí citelně zasáhne. 
Oprava by měla začít v červnu a skončit v 
listopadu letošního roku. Silnice bude úpl-
ně uzavřena a objížďka pro osobní auta 
povede přes Třebíčskou ulici a ve směru 
na Brno přes dálnici D1. „Zatím nemáme 
informace o tom, že by kraj tyto termíny 
měnil, či posouval,“ řekl starosta Necid.
Na Třebíčské ulici bude ještě do konce 
května probíhat oprava vodovodu a kana-
lizace, pro kterou město stanovilo termín 
do konce května tak, aby právě Třebíčská 
mohla jako objížďka uzavřeného mostu 
sloužit. „Také zde jsou zatím práce podle 
plánu a zhotovitel garantuje slíbený ter-
mín,“ potvrdil starosta.
Zároveň bude v Bílé knize dopravy zdů-
razněn význam plánovaných kruhových 
objezdů na křižovatkách na Vrchovecké, U 
sv. Josefa a u Billy. „Ukazuje se, že nejen 
v Meziříčí, ale i v celé Evropě se kruháče 

osvědčují. Proto je nutné zastaralé světel-
né křižovatky přebudovat. Budeme na kraj 
apelovat, aby nám, obyvatelům Velkého 
Meziříčí, v tomto pomohl,“ plánuje staros-
ta Necid. 
MOST U POLIKLINIKY
Bílá kniha dopravy klade také důraz na 
bezpečnost. Příkladem je krajský most u 
polikliniky. Ten má vysoké betonové zá-
bradlí, které brání řidičům ve výhledu. Zá-
bradlí navíc tvoří nosnou konstrukci mos-
tu a nedá se tudíž snížit. Jediným řešením 
je výměna celého mostu. „Zde se stává 
hodně nehod, které se zatím naštěstí vždy 
obešly bez vážnějších důsledků. V dubnu 
se zde ale střetlo osobní auto s motocy-
klem a tato nehoda už tak banální nebyla,“ 
popsal Radovan Necid. Starosta proto po-
zval krajského radního pro dopravu Jana 
Hyliše k jednání přímo na místě. „Podle 
naší předběžné debaty se zdá, že nové 
vedení kraje bere toto nejnebezpečnější 
místo v našem městě vážně. Věřím, že k 
nějaké dohodě dospějeme,“ uvedl Necid a 
dodal, že dopravní úřad nebezpečné místo 
alespoň lépe a výrazněji označí.
KŘIŽOVATKA U OSLAVICE A OBCHVAT
Nejdůležitějším úkolem je pak vybudová-
ní obchvatu Velkého Meziříčí. Ten by měl 
ulevit centru města zejména směrem na 
Třebíč. Město má s krajem dohodu o tom, 
že vykoupí pozemky a nově i připraví do-
kumentaci pro územní rozhodnutí. Kraj 
naopak obchvat poté postaví. „Městskou 
část dohody průběžně plníme, snad se 
nám záměr společně s krajem podaří,“ řekl 
Radovan Necid. Obchvat města navazuje 
také na křižovatku u Oslavice, kde se stává 
poměrně značné množství nehod, zpra-
vidla kvůli nedodržení přednosti v jízdě. 
Změnit technicky tuto křižovatku není jed-
noduché - na rychlostní silnici tohoto typu, 
tedy na obchvatu, kruhový objezd jedno-
duše nelze vybudovat. Všechny technické 
prvky, které aplikoval náš dopravní úřad, 
tedy vodorovné dopravní značení, snížení 
rychlosti, zvýraznění barevných obrubní-
ků a podobně dosud ke snížení počtu ne-
hod nevedly.
Bílou knihou se dnes zabývá vedení města 
a tzv. bezpečnostní skupina, tedy záchra-
náři, státní a městská policie, dopravní 
odborníci, odbory dopravy a výstavby. 
„Její aktualizovanou verzi poté dostanou 
k dispozici k připomínkám městská rada a 
zastupitelé města,“ uzavřel starosta Ra-
dovan Necid.

V příštích letech bude třeba dořešit některé dopravní problémy ve městě. V tomto 
smyslu projde aktualizací také takzvaná Bílá kniha dopravy - strategický plán po-
stupného vylepšování dopravní situace ve Velkém Meziříčí. Řekl to starosta Radovan 
Necid.

Bílá kniha dopravy projde aktualizací

Petros Martakidis

DOPRAVA: Často 
kladené otázky

Proč jednoduše nepošlete dva chlapy se 
sbíječkami, aby to betonové zábradlí na 
mostu u polikliniky ubourali? Je to prá-
ce na jednu sobotu. To čekáte, až se tam 
někdo zabije?
Masivní betonové zábradlí tvoří nosnou 
konstrukci mostu. Jednoduše řečeno: 
jsou to betonové „trámy“, na kterých je 
vynesena celá konstrukce mostu. Jakmile 
kousek „ubouráte“, most spadne. Jediné 
řešení je výměna mostu. Most je krajský 
a kraj slíbil pomoc. 
Jak je možné, že jste dovolili zároveň 
opravovat dálnici s opravou mostu u 
pošty? Jste padlí na hlavu? To si máme 
koupit vrtulníky, nebo se naučit létat?
Dálnici vlastní a opravuje stát. Most u 
pošty vlastní a opravuje kraj. Oni průběž-
ně vyhodnocují stav komunikací a mostů, 
mají na starosti projekční práce a termíny 
oprav. Nikoliv město. Na dálnici je absolut-
ně nemyslitelné ze strany města cokoliv 
zdržovat. Ministerstvo rozhoduje a naři-
zuje. Na kraji je diskuze otevřenější, ale na 
druhou stranu je pravda, že kdyby město 
opravu mostu zamítlo či zdržovalo, opra-
va by nebyla. Na opravu mostu získal kraj 
evropské peníze, které ale musí vyčer-
pat letos. Kdyby se to nepodařilo, oprava 
mostu by se odložila na neurčito. A kdo by 
pak byl denně v nebezpečí? My, obyvatelé 
Velkého Meziříčí. A příští rok to bude na 
dálnici u Velkého Meziříčí ještě horší. Stát 
totiž začne opravovat dálnici mezi „naši-
mi“ sjezdy, tedy přímo nad městem.
Proč při kolonách nevypnete semafory 
na křižovatkách? To by přece pomohlo!
Nepomohlo. Hasiči, záchranáři, policisté 
i dopravní inženýři nás několikrát ujistili o 
tom, že by vypnuté semafory naopak situaci 
zhoršily. Bez semaforů nastává chaos, z ve-
dlejších komunikacích se zhorší průjezdnost 
na nulu. Navíc, chodci mají na křižovatkách 
přednost a tím následně zpomalují dopra-
vu a jejich bezpečnost se výrazně zhoršuje. 
Nejsem odborník na plynulost dopravy, ale 
věřím lidem, kteří se tím profesionálně za-
bývají. Jejich argumenty zní logicky, jejich 
zkušenost bychom měli respektovat.

odpovídá starosta
Radovan NECID
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Jiřina Kácalová oslavila 
osmdesáté narozeniny

Kronikářka Velkého Meziříčí oslavila 
své významné životní jubileum o Ve-
likonocích. Tentokrát už sice ne sjetím 
řeky Oslavy na raftu od hráze mos-

tišťské přehrady až do Nesměře, jako před 
patnácti lety, ale zato se dočkala poděkování 
za všechno, co pro město dělala a dosud dělá. 
A to od starosty Radovana Necida, místosta-
rosty Josefa Komínka i radního Jiřího Mich-
líčka, kteří jí za všechny spoluobčany popřáli 
pevné zdraví a hodně štěstí. Neopomněli 
vyjádřit obdiv k vitalitě oslavenkyně. „No, ob-
čas se mi do něčeho už ani moc nechce,“ při-
znala Jiřina Kácalová a dodala, „ale držím se 

Píše kroniku, pracuje ve Spolku žen 
i v redakční radě Velkomeziříčska, 

účastní se kulturních a společenských 
akcí ve městě, hraje volejbal, ještě před 

pár lety jezdila na vodu, navštěvovala 
taneční, cvičila zumbu či se donedávna 
věnovala mladým divadelníkům… to je 
čerstvá osmdesátnice Jiřina Kácalová.

TexT a FoTo 
MarTina sTrnadová 

a Jiří Michlíček
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obdobného hesla, jaké razil Emil Zátopek, 
a to je – Když nemůžeš, tak přidej!“ To je 
nepochybně motivující, neboť Jiřina Káca-
lová toho zvládá víc než kdokoli mnohem 
mladší.
Do Velkého Meziříčí přišla rodačka z Prahy 
v roce 1959 nedobrovolně, na umístěnku. 
Po čase chtěla prchnout zpět, někam blíž 
k Praze, ale neúspěšně. Povinné tři roky 
musela dodržet, i když nadšená z toho 
nebyla. Ale pak zde v roce 1961 potkala 
na dozvukách muže svého života, Ivana 
Kácala, který ji připoutal nejen k sobě, ale 
i k Velkému Meziříčí. „Vlastně díky Stra-
ně a vládě,“ říká Jiřina Kácalová v legraci, 
„jsem tu prožila docela krásný život, i když 
nikdy nebyl jednoduchý. Moje babička by 
řekla: Co Bůh činí, dobře činí. Všechno zlé 
je něčemu dobré.“ Naše město tak získalo 
osobnost, která se v něm svým životem 
nesmazatelně podepsala.
Stovky nejen Velkomeziříčanů prošly její-
mi hodinami češtiny a dějepisu na zdejším 
gymnáziu, kde učila více než 30 let. Mnozí 
z nich dodnes vzpomínají, jak jim v době 
normalizace doporučovala k přečtení ve-

dle povinných děl Nezvala či Halase tře-
ba i Kunderu a některé zásadní historické 
informace interpretovala poněkud jinak 
než tehdejší učebnice. Další zase nezapo-
menou na recitační a dramatický kroužek, 
který byl na škole pod jejím vedením činný 
po mnoho let. A současná mladá generace 
z Autorského invenčního divadla studentů, 
tedy A.I.D.S., či po něm následujícího Stu-
dentského totálně ujetého divadla nad-
šených amatérů STUDNA odehrála svá 
představení pod vedením Jiřiny Kácalové 
teprve nedávno.
I díky své profesi byla a je Jiřina Kácalová 
činná hlavně na poli kultury. Leckoho tak 
možná překvapí, že je také velmi dobře 
známá mezi vodáky, kteří se s ní a jejím 
manželem potkávali při sjíždění Vltavy, 
Jihlavky. A nebylo ničím výjimečným ani 
vídat ji na některém velkém rybníku pod 
plachtou windsurfingu. Dodnes si udržuje 
dobrou fyzickou kondici alespoň hraním 
volejbalu s podobně aktivními dámami. A 
to stíhá občas pohlídat i svoje malá vnou-
čata. Paní Jiřina Kácalová je inspirací pro 
nás všechny.

JIŘINA KÁCALOVÁ při vodácké jízdě Oslavou v roce 2002

Jménem redakce 
děkujeme paní Jiřině 
Kácalové nejen za 
šéfredaktorování 
Velkomeziříčska v letech 
1995-6 a za současnou 
práci v redakční radě, 
ale zejména za hodiny 
středoškolské češtiny 
a literatury a za typický 
nesmírně lidský vhled 
do dějů v našem městě. 

Martina Strnadová 
a Petros Martakidis
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Jedním z letošních hostů Evropského festivalu filozofie ve 
Velkém Meziříčí bude evangelický farář Joel Ruml. Žije v Praze, je 
seniorátním farářem pro Ústecký seniorát a administruje sbory 
v Libkovicích pod Řípem a v Roudnici nad Labem. Dvanáct let 
byl synodním seniorem Českobratrské církve evangelické a čtyři 
roky předsedou Ekumenické rady církví. Mnozí Velkomeziříčští 
jej však dobře znají z našeho města. Ve Velkém Meziříčí žil od 
roku 1971, kdy sem jeho otec Jiří Ruml nastoupil jako evangelický 
farář. Joel Ruml po něm roku 1987 farnost přebíral a působil zde 
dvanáct let. Zahájil tady duchovní službu ve výchovném ústavu, 
působil čtyři roky jako zastupitel města.

TexT a foTo MarTina STrnadová

MEZIŘÍČSKÁ 
LÉTA BYLA 
NEJKRÁSNĚJŠÍ
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Vracíte se občas do Velkého Meziříčí, 
máte příležitost?
Když jsem pozván, tak ano. Myslím si však, 
že když farář někde skončí, nemá se tam 
potom moc objevovat.
Ale přece jen, za dvanáct let jste si tady 
nepochybně vytvořil vazby.
Ty jsou silné. I moje žena říká, že roky ve 
Velkém Meziříčí byly ty nejkrásnější.
V čem? Co podstatného a milého máte s 
naším městem spojeno?
Byli jsme tu nejdéle – dvanáct let. A taky, 
sbor ve Velkém Meziříčí je mimořádný, 
jsou v něm všecky generace. V době, kdy 
jsme tu byli my, byla hodně silná generace 
právě v našem věku.
Sbor byl velmi činorodý. Společně svépo-
mocí jsme opravovali Husův dům, dělali 
novou fasádu. Scházeli jsme se při práci, 
všichni byli naladěni k tomu pustit se do 
čehokoli; partnerství s Holanďany, letní 
tábory, neskutečná obětavost apod. To 
bylo skvělé.
A společensky – jedinečný tady byl lis-
topad 1989 a doba potom, byla úžasná. 
Začalo Občanské fórum, scházeli jsme se 
v Husově domě. Byli jsme parta, jedno, 
kdo věřící, nevěřící. Pro mě to znamena-
lo proniknutí mezi lidi, ke kterým bych se 
jindy nedostal. Trvalo to dva–tři roky, ale 
i potom jsme se setkávali. Ta nálada ve 
společnosti – čekáme něco nového, začíná 
svoboda, demokracie, ta vzájemnost, chuť 
něco spolu dělat, byla silná.
Byl jste tady zakladatelem Občanského 
fóra, v listopadu 89 jste mluvil na kašně 
na náměstí. Cituji vaše slova: „Říká se, že 
jsme se svým národem na křižovatce dě-
jin. A jestliže jsme na křižovatce, díváme 
se, kterým směrem půjdeme dál. Máme-
-li jít správným směrem, musíme udělat 
správné kroky. A já myslím, že ten nejdů-
ležitější a nejtěžší krok, který nás čeká 
každého, je obnovovat své vztahy k těm, 
kteří nám ublížili a kvůli nimž jsme proži-
li všelijaká trápení...“ Stojíte si za těmito 
slovy dodnes?
Má řeč ještě pokračovala. Citoval jsem ně-
jakého Chilana, který řekl, že nenávist je 
zbraň slabých, odpuštění je zbraň silných. 
Zhruba v tomto duchu jsem to rozvíjel 
vzhledem k odpuštění komunistům – že 
máme ukázat svou sílu a přiznat si, že jsme 
komunismu umožnili, aby se tady chytil a 
rozvinul. Budoucnost není v tom, že je bu-
deme stíhat. A na tomhle principu dodnes 
trvám. Ale nesmí se to kamuflovat – jako 
že my, komunisti, se chvíli budeme tvářit 
pokorně, ale budeme dál pod kůží stejní, vy 
nám odpustíte, necháte nás být, ať si jde-
me dál ve svém stylu. To je finta, kulišácká 
třetí cesta. I tady lze nalézt příklady tako-
vých manýrů.
Vždyť ze zemí bývalého východního blo-
ku jedině v České republice se komunis-
tická strana nijak nereformovala.

Protože komunisty nikdo nikdy ani neměl 
k tomu, aby projevili nějakou sebereflexi. 
Vždyť vidíte, že jejich myšlení zůstává po-
řád stejné. Mnozí z nich se velmi dobře za-
opatřili díky svým vztahům a možnostem. 
Teď na mě dělají dojem, že čekají, až všich-
ni ti investoři a Evropská unie to tady po-
mohou opravit a oni to pak znovu zestátní. 
Aby to bylo všechno dobře nastartované, 
aby z toho mohli další desetiletí týt. 
Ale i tak říkáte, odpustit jim...
Ano, ale jednat s nimi tak, aby byli nuceni 
to přiznat, jak to zvorali. Přimět je, aby uči-
nili pokání. A to se nestalo. Vznikla jakási 
představa, že smícháme socialismus s ka-
pitalismem a bude to všechno jaksi bezbo-
lestné. Ale to nejde. Odpuštění vždy bolí. U 
nás se stalo to, co se stalo, a pak už nebylo 
co odpouštět, protože nikdo o odpuštění 
nestál. To je celý problém.
Ve chvíli, kdy komunista řekne: ano, vy-
znávám se z toho, že mám krvavé ruce, že 
jsem kolektivizoval a účastnil se hrozného 
bezpráví. Prosím vás, abyste mi odpustili 
– to je čin, který druhá strana musí uznat. 
Třeba i dát šanci, aby prokázal upřímnost 
svého postoje.

Vstoupil jste v prvních svobodných vol-
bách do komunální politiky a byl ve Vel-
kém Meziříčí čtyři roky zastupitelem za 
OF. Od té doby jste to už víc nezopakoval?
Zdálo se mi, že už to není potřeba.
Kandidoval jsem jen v prvních volbách. 
Vzpomínám na první zastupitelstvo, kdy 
se měly volit orgány. Dostali jsme nějaké 
materiály a volební řád. Kde se vzal? No, v 
šanonech, v úřadu. Tedy produkt minula! 
Převzít ho automaticky? Ne. Mohli jsme 
si dovolit vyhodit to a začít jinak. Byly to 
hrozně zajímavé zkušenosti, které mě 
utvrzovaly v tom, že je dobře u toho být, 
pomoci nastavit poměry pro výchovu ke 
svobodě a demokracii.
Zakládal jste zde OF, byl jste aktivní v ko-
munální politice po roce 1989. Dnes sa-
metovou revoluci mnozí zatracují, říkají, 
že je to teď horší, za komunistů bylo líp, 
panuje blbá nálada...
Že se mnozí měli líp, to chápu. Hranice 
toho, co mohu a nemohu, byla velmi po-
hyblivá. Podle toho, kde kdo zrovna seděl, 
přivlastňoval si statky veřejné. Prostě se v 
tom dovedl otáčet. Ale to ještě nezname-
ná, že ten život byl správný. Stejně tak to 
neznamená, že život teď je správný jenom 
proto, že je svoboda.
Skončil 89. rok, vsadilo se na mladou ge-
neraci. Podívejme se na tehdejší mladíky v 
politice, třeba z ODS (to se netýká situace 
ve Velkém Meziříčí), navenek dělali do-
jem ušlechtilostí a za zády velice zajíma-
vě pamatovali na svůj prospěch. Nastavili 
laťku trochu divné morálky. Když se na to 
přišlo, vyvolalo to další choutky – teď se 
tam musíme dostat my, abychom si taky 
posloužili… Pak to vede až tak daleko, že 
máme místopředsedu vlády, který vám do 
očí říká: Nová morálka je tahle moje! A jiný 
představitel státu uráží a lže. Spolu se pak 
zhlédnou v něčem jako alternativa pravdy. 
To je ta nová morálka, ze které vzejde sot-
va co dobrého.
Jak se s tím vypořádat?
Nová doba má krásu v tom, že je plná 
naděje. Nemůžeme se ale zřeknout úsilí. 
Jestli něco máme napravit pořádně, má 
to zárodek v niterné obrodě a důsled-
nosti. Vstoupili jsme do prostoru, který je 
zatížen minulostí a kde je potřeba velmi 
pečlivě nastavit principy, podle kterých jít 
dál. A tehdejší mix představitelů z disentu 
a mocných z partaje tomu bránil. Nemys-
lím, že situace je beznadějná, že bychom 
byli v loji. Myslím si, že zmatek v přístupu 
a očekávání vyvolala víceméně bezpáteřní 
politika posledních 40 let předtím.
Loni jsem byl půl roku v Německu, i tam se 
pořád vyrovnávají s nacismem. Rozdíl je v 
tom, že nacismus chtěl náboženství vyu-
žít, kdežto u nás komunisti přišli s tím, že 
nesou nové náboženství, novou víru a tu 
starou je potřeba zlikvidovat. Jenomže to 
jejich nové náboženství nedosahovalo ani 

Mně se zdá, že islám 
v Evropě může být 
Božím nástrojem 
k tomu, abychom my 
v Evropě si uvědomili, 
na čem stojíme a zač 
stojíme. A jestliže 
nestojíme za nic, 
stejně se tomu 
tlaku neubráníme. 
My si přece máme 
uvědomit, co si před 
tím islámem hájíme. 
Zatím však hájíme 
jenom svoje pohodlí 
a bezpečí. To je málo, 
a je to trapné.

"
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ke kotníkům toho, které usilovali vyhladit. 
Nastavili prostor pro bahno a teď se z toho 
křísíme. Není to beznadějné, ale musíme si 
to přiznat, že se křísíme z něčeho, co může 
trvat dvě generace, než znovu svoje děti 
naučíme věcem potřebným, důležitým, 
zásadním. Až po důsledně pravdivé výcho-
vě to lepší přijde s novou generací. S těmi, 
kterým se ale musíme poctivě věnovat 
jako budoucím tvůrcům lepší doby. 
Letos budete hostem festivalu filosofie. 
Už jste jej někdy navštívil, nebo jste o 
něm alespoň slyšel?
Nebyl jsem na něm, ale samozřejmě jsem 
o něm slyšel. Byl jsem i zván, ale zatím 
jsem neměl čas na něj přijet, až teď.
Máte vystoupit v bloku například s Do-
minikem Dukou. Tématem vaší diskuse 
bude reformace a úloha dnešních církví. V 
čem přetrvává rozdělení církví v důsled-
ku reformace roku 1517 do dnešních dnů?
Sbližování mezi protestantskými církve-

mi a římskokatolickou se děje, posun je 
zřejmý. Ještě před dvaceti třiceti lety byly 
vztahy v úplně jiné rovině. Ale stále je ještě 
celá řada věcí, které rozdělují. Nemluvím 
jen o Husovu učení o církvi, které papežský 
pontifikát kritizoval v duchu, že zbožnění 
člověka v té míře je nebiblické a nespráv-
né. Při výročí Husova upálení před dvěma 
lety se o jeho učení vůbec nemluvilo. Hod-
nocení jeho učení stále nese punc bludu a 
kacířství. Dotýkal se příliš kategoricky ně-
kterých principů, na nichž stojí římskoka-
tolická hierarchie a ve kterých viděl příčinu 
tehdejšího duchovního scestí.
Dalším tématem je Mariánský sloup v Pra-
ze (stál na Staroměstském náměstí a byl 
stržen r. 1918 jakožto symbol habsburské 
a katolické nadvlády), který obě strany vidí 
jinak. Debatuje se o tom, snášejí se argu-
menty proč ho obnovit, proč ne. Nakonec 
to rozhodne představenstvo města, jsou 
tam silné lobbistické tlaky a od větší církve 
jsou logicky silnější a vlivnější.
A otázka eucharistie, to je velké téma, my 
nemůžeme k přijímání, protože jsme stále 
ti oddělení bratři a nikoliv nositelé téže víry.
Jsou to témata, která stále trčí. Se zesnu-
lým kardinálem Vlkem jsem o nich několi-
krát mluvil a on uznával, že jsou to věci, na 
které ještě teď nenazrála doba. Říkal, ano, 
je to tak, víme, co všechno je nedořešené, 
ale těšme se z toho, co už máme společné. 

I to je způsob – vědět, že stále je tu nějaká 
příčina rozdělení, která se táhne dodnes, 
ale zároveň jsou známky toho, že následky 
té příčiny se zacelují.
Co je naopak známkou sbližování?
Mnohé služby duchovních v civilním pro-
středí. Vojenští, vězenští kaplani, všechno 
je organizováno ekumenicky. A funguje to 
dobře. Chodím do vazební věznice na Pan-
kráci, kde hlavním kaplanem je římsko-
katolický kněz a z poloviny úvazku je tam 
evangelická farářka. Tahle společná du-
chovní služba u nás je výjimečná. I v cizině 
to oceňují, tam vesměs probíhá paralelně 
podle jednotlivých denominací.
Jak do toho rozdělení a sbližování církví 
může zasáhnout islám valící se do Evropy?
I to vyvolává diskusi uvnitř církví. Nejen mezi 
protestantskou a římskokatolickou, ale i 
uvnitř protestantských. Zažil jsem debatu, 
ze které vyplývalo, že uprchlíky z muslim-
ských zemí k nám nemáme brát. To mě zkla-

malo. Mně se zdá, že islám v Evropě může 
být Božím nástrojem k tomu, abychom my 
v Evropě si uvědomili, na čem stojíme a zač 
stojíme. A jestliže nestojíme za nic, stejně se 
tomu tlaku neubráníme. My si přece máme 
uvědomit, co si před tím islámem hájíme. 
Zatím však hájíme jenom svoje pohodlí a 
bezpečí. To je málo, a je to trapné.
Mohlo by nám to tedy pomoci uvědomit si 
naše pravé hodnoty?
Jestli není pozdě. Možná už v devětaosm-
desátém jsme si měli uvědomit, na jakých 
hodnotách vybudujeme nový stát. Však od 
Masaryka pochází hojně citovaná věta, že 
národy se udržují těmi ideály, na kterých 
vznikly. Nechceme-li jen závistivě poku-
kovat po slavnějších dobách našeho náro-
da, pak si řekněme, které kořeny jsou ty, z 
nichž nám teče dobrá míza.
Křesťanství dává nejucelenější směrovku 
pro budoucnost. Právě proto, že není sou-
středěna na toho, kdo křesťanství nese. Ale 
naopak je soustředěna na ty druhé a životní 
prostor, který je nám dán. O ten pečujme, 
o ten se starejme a ty druhé mějme v re-
spektu nebo přímo je milujme. Pro mě je 
křesťanství velice silný nástroj k tomu, aby 
kladnou ideou bylo potlačováno všecko to 
záporné. A jestli se sem tlačí islám, musíme 
mu pomoci, aby s respektem rozuměl naší 
tradici. Ale musíme být na ni hrdi a ne se za 
ni stydět nebo se jí vysmívat.

SBLIŽOVÁNÍ MEZI PROTESTANTSKÝMI 
CÍRKVEMI A ŘÍMSKOKATOLICKOU SE 
DĚJE, POSUN JE ZŘEJMÝ. ALE STÁLE JE 
JEŠTĚ CELÁ ŘADA VĚCÍ, KTERÉ ROZDĚLUJÍ. 
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Z redakční 
pošty

Skupina Čechomor zavítala do Jupiter clubu 8. dubna. Přivezla známé, starší i novější 
hity, mezi nimi Hej bystrá voda, Pivničková, Nevěra, Kněždubská věž, Voják, Koníčky i 
Nepudem domů. Jako host večera vystoupila Martina Pártlová, v duetu s Františkem 
Černým si zazpívala písně Proměny či Tady jsem doma. Publikum zpívalo většinu svých 
oblíbených písniček spolu s kapelou.

ČECHOMOR PROMĚNIL NA CHVÍLI JUPITER CLUB V IRSKOU HOSPODU

Kruh přátel hudby ve Velkém Meziříčí 25. dubna přivítal smyčcové kvarteto Slavonic 
quartet. To posluchačům nabídlo skladby Dvořáka, Mozarta a Ježka.
Před profesionálními hudebníky zahrály žákyně základní umělecké školy Živa Lysáko-
vá na violoncello, na klavír ji doprovodila Petra Macková.

V PODÁNÍ SMYČCOVÉHO KVARTETU ZAZNĚL I JEŽKŮV BUGATTI STEP

Martina Strnadová a Jitka Kočí

(...) Musím vám po-
děkovat za přehled-
né mapy a vysvět-
livky k opravám na 
dálnici a ve městě. 
Je vidět, že jste si 
dali hodně práce a 
výsledek je opravdu 
užitečný pro nás řidiče. (...) Jen si neod-
pustím malou poznámku: Kdyby každý 
z nás pracoval tak, jak úředníci koordi-
nují práce na silnicích, republika by brzy 
zkrachovala. Tolik uzavírek na jednom 
místě dělá z Velkého Meziříčí ne past na 
řidiče, jak jsem četl v Mladé frontě, ale 
katastrofu.

Radek 

NO NAZDAR, TEN JE MLADEJ 

MOST U POŠTY

Milá redakce, vaše rozhovory s lidmi z 
našeho města jsou nejen dobře napsa-
né, ale hlavně vybíráte skutečné osob-
nosti. Každý měsíc se moc těším na to, 
kým nás zase překvapíte. 
Tentokrát jsem byla překvapená oprav-
du hodně. Vůbec jsem netušila, že Jaro-
slav Mynář, kterého znám jako fotba-
listu a cholerika, je tak zajímavý člověk. 
Dokonce jsem se dozvěděla, že je tako-
vý senior, pokud jde o jeho funkci. (...) 
Přiznávám ale, že se na práci popelářů 
a dalších zaměstnanců města už budu 
dívat úplně jinýma očima (...).
Vyřiďte prosím panu řediteli Mynářovi 
ode mne i celé naší rodiny velké díky a 
přání pevného zdraví. Také se moc tě-
ším, kdo bude ve Velkomeziříčsku ten-
tokrát. 

Stanislava L.  

Vážení zaměstnanci Velkomeziříčska, 
posílám vyluštěnou křížovku z čísla 4. 
(...) a doufám, že tentokrát už konečně 
vyhraji cenu. Křížovky jsou moc poučné, 
vždycky se v nich dozvím nové poznat-
ky o Velkém Meziříčí. Děkuji vám a přeji 
vám hezké jarní dny. 

čtenářka Andrea

KŘÍŽOVKA
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Velké Meziříčí

více na www.velkemezirici.cz
v sekci Úřední deska

Město Velké Meziříčí vás srdečně zve na 

PIETNÍ VZPOMÍNKU OBĚTÍ 
II. SVĚTOVÉ VÁLKY 
a Velkomeziříčské tragédie
Dne 5. května 2017 na hřbitově Karlov  
ve Velkém Meziříčí u památníku padlých
Začátek v 17 hodin.

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

Ing. Radovan Necid
starosta Velkého Meziříčí

Tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí 
vyhlašuje výběrové řízení na pozici

PRACOVNÍKA ODBORU DOPRAVY – 
REFERENTA REGISTRU VOZIDEL 
(TECHNIK)

na dobu určitou - zástup za mateřskou  
a rodičovskou dovolenou
s místem výkonu práce Městský úřad Velké 
Meziříčí a zařazením do 10. platové třídy.
Předpokládaná doba nástupu: od 1.7.2017.
Přihlášky v písemné podobě zašlete nejpozději do 
19.05.2017 do 12:00.
Kontaktní telefon: 566 781 003

Velké Meziříčí

DEN GASTRONOMICKÝCH SOUTĚŽÍ 
10. 5. 2017

Ve středu 10. května 2017 od 10.00 
pořádá Hotelová škola Světlá a 
Střední odborná škola řemesel 
Velké Meziříčí tradiční DEN 
GASTRONOMICKÝCH SOUTĚŽÍ, 
kterých se zúčastní žáci odborných 
škol z celé republiky i ze zahraničí.
1) PHILIBERT ROUTIN CUP 2017  
19. ročník klasické barmanské 
soutěže v kategorii FANCY SOFT 
DRINK JUNIOR – CLASSIC, je určen 
pro žáky středních hotelových škol, 
středních odborných učilišť a mladé 
barmany do 21 let.
2) Soutěž BARISTA SVĚTLÁ CUP 
2017 prověří mladé baristy a jejich 
jemnost, preciznost a cit pro volbu 
surovin.
3) Na GASTRO ŠTAFETĚ 2017  
si družstva číšníků poměří rychlost a 
obratnost při obsluze hostů a divák 
si uvědomí, jaké sportovní a profesní 
výkony obsluha hostů vyžaduje.
Zveme všechny přátele Světlé, aby 
přišli podpořit soutěžící v jejich úsilí 
získat cenné zkušenosti v profesích 
barman, barista a číšník.
Mgr. Stanislav Svoboda, Hotelová škola 
Světlá a SOŠŘ Velké Meziříčí

Řemeslné trhy

10. 5. 2017
Náměstí bude celý den 
pro dopravu uzavřeno

Zápis dětí do MŠ 
pro školní rok 2017/2018
Zápis dětí do mateřské školy se koná 
ve dnech 10. 5. a 11. 5. 2017 vždy od 
12 do 17 hodin na všech odloučených 
pracovištích MŠ. 
Předškolní vzdělávání se organizuje 
zpravidla pro děti od 3 do 6 let, 
nejdříve však pro děti od 2 let.
Ve dnech 3. 5. až 4. 5. 2017 
proběhnou ve všech odloučených 
pracovištích MŠ návštěvní dny rodičů, 
a to v odpoledních hodinách vždy od 
15 do 16 hodin. Zde si mohou rodiče 
vyzvednout tiskopisy pro přijetí 
dítěte. 

Kontakty, tiskopisy ke stažení  
a další informace na  

www.skolkavm.cz

Muzeum Velké Meziříčí zve své 
příznivce stejně jako v minulých 
letech na tradiční akci 

NOČNÍ PROHLÍDKY ZÁMKU, 
které se konají v sobotu 20. 5. 2017, v 
čase od 19:00 do 23:30. Na vnitřním 
nádvoří čeká návštěvníky skupina 
BRAVO TEAM s představením 
„Nechval meče před soubojem“. Pro 
děti je připraveno soutěžní „Bravo 
klání“. Jejich vystoupení doplní i 
skupina KOMEDIANTI NA KÁŘE 
s divadelními vstupy. Jednotlivá 
představení se budou konat v každou 
půl a celou hodinu a budou trvat asi 
20 minut. K vidění budou také volně 
průchozí expozice 1. a 2. patra, kde 
na vyžádání budou zodpovězeny 
dotazy odborným personálem. 
Oproti minulým létům nebude nutná 
telefonická rezervace, návštěvníci si 
vstupenky za 20 a 10 Kč zakoupí na 
pokladně muzea.
Dalšími zajímavými akcemi jsou 
Mezinárodní den muzeí 18. 5. 2017 
se vstupem do expozic ZDARMA, v 
čase od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin. 
Na výstavním sále bude k vidění 
výstava Velké Meziříčí na konci 
války, otevřeno denně mimo pondělí 
od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin. 
Těšíme se na vaši návštěvu!

www.muzeumvm.cz
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Co myslíte? Odpovědět by vám moh-
la 4. B ZŠ Oslavická, která prožila 
NOC S ANDERSENEM. Jde o knihov-
nickou akci na podporu dětského 

čtenářství zrozenou před lety na Moravě. 
Ovšem potom se to poněkud vymklo kont-
role. Letos se poslední březnový den vyřá-
dilo už neuvěřitelných 98 655 dětí i dospě-
lých na 1 695 místech po celém světě (také 
v Austrálii, Finsku, Kanadě nebo na Novém 
Zélandě). 
Ale vraťme se domů. My se ocitli ve stře-
dověku díky Myšpulínově stroji času do-
vedně skrytém v zeleném klobouku (podle 
Čtyřlístkového speciálu vydaného přímo k 
této příležitosti). Vyrazili jsme na kostelní 
věž. Potkali se tam s manželkou věžníka a 
ochutnali křížaly, povidla i maz při povídání 
o životě na tak zvláštním místě. Podívali 
jsme se na večerní město z ochozu, po-

slechli si přímo ve zvonici zvony a vyzkou-
šeli na vlastní kůži vynášet z chlívku pod 
bytem kozu na pastvu. Poté nás v katovně 
přivítal sám mistr ostrého meče a přihlíželi 
jsme (nakonec nezdařené) popravě. Nad 
ohněm se opékaly špekáčky, hrál se koře-
něný kvíz (čímpak se toho času asi dochu-
covalo?). Došlo i na šprýmovnou scénku z 
hospody v podání dorostu šermířské sku-
piny, která nás ve svém sídle takto přiví-
tala. 
A honem k Moráňskému hřbitovu. Už z 
dálky byl viděn krejčík, který tam dle po-
věsti uvízl v bráně. Než jsme ale dorazili 
blíž, byl pryč. Po jednom projít pěšinkou 
mezi náhrobky a ještě najít pod nohama 
čamrdu, byla díky tomu poněkud stra-
šidelná výzva. Ale zvládli to všichni a za 
chvíli už hráli s těmi nalezenými knoflíky 
u knihovny čáru. Před půlnocí došlo ještě 

na kvíz nazvaný: Jak se na Velkomeziříčsku 
kdysi pečovávalo o děti. Kolem půlnoci do 
spacáků čekajících ve výstavním sále a in-
ternetové studovně. Ráno nasnídat, umýt, 
sbalit a hybaj domů. 
Do příprav se zapojili všichni zaměstnanci 
knihovny. Program vedla ředitelka a dvě 
začínající kolegyně, děti krotily jejich tříd-
ní učitelka a paní družinářka. Ale neobešlo 
by se to ani bez obětavých manželů, pana 
kaplana, vedoucího odboru kultury a hlav-
ně bez šermířů. Nejmenuji, nechtěla bych 
na někoho zapomenout. Moc děkuji za po-
moc.
Jen pro úplnost: správnou odpovědí na 
úvodní doptávání je varianta a). Věděli 
jste? A co tohle: 
Opruzená miminkovská prcinka se ošet-
řovala sádlem, práškem z vaječných sko-
řápek nebo sušenými červotoči?

Mělo-li dítko bradavice, muselo se:
a) potírat za modlení Otčenáše slaninou později zakopanou do hnoje
b) namazat olejem ze šneků a soli zrajícím po dva týdny v mraveništi

c) vykoupat v lázni z bylinek, hrachu a čerstvých drštěk z jalovice

Noc s Andersenem

text iVana VaňkoVá, 
ředitelka Městské knihoVny 
Velké Meziříčí
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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

Ing. Ladislav Molnár
Zahradní centrum 

v Budišově

- Letničky,
balkonové květiny
- Okrasné dřeviny 

Jarní sezóna 
v plném proudu!!!

736 484 435
www. zahradamolnar.cz

VÍCE NEŽ 1�000 EXPONÁTŮ
NEJVĚTŠÍ MOTORISTICKÁ SLAVNOST V ČR

AUTOSALON    MOTOSALON    PŘEHLÍDKA MOTORSPORTU A KLUBŮ
EXHIBIČNÍ JÍZDY    DĚTSKÁ ZÓNA    ZÁBAVA PRO CELOU RODINU

Nabízím práci na VČ 
při zaměstnání na PC/Net,
vedenou z domova na 2–3 h denně,

8-12 000 měsíčně nebo 
na HČ od 25 000 Kč měsíčně

více info na 
www.podnikejzdomova.cz/urbankova1

KONTAKT NA INZERCI

Vážení klienti,
UZÁVĚRKA INZERCE 

DO ČERVNOVÉHO  
VYDÁNÍ VELKOMEZIŘÍČSKA

JE JIŽ 22. 5. 2017.
Máte-li zájem o umístění 

inzerce, prosím volejte nebo 
pište na uvedený kontakt.

Inzertní manažerka:

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

NEBANKOVNÍ PŮJČKY:
Půjčky před výplatou 

do 5.000,-Kč
Stačí OP nebo ŘP.

Půjčky na zástavu nemovitostí, 
vyplácení exekucí a výkup 

nemovitostí. 

tel.: 731 457 371

nkt cables s.r.o. závod Velké Mezi�í�í 
NABÍZÍ PRACOVNÍ MÍSTO

Operátor výroby – kabelá�
Požadujeme:  Výu�ní list nebo maturitní zkoušku
 Vhodné i pro absolventy
  Práce ve 12-�  hodinových sm�nách 

v nep�etržitém provozu
 Ochotu u�it se novým v�cem
 Slušnost a týmového ducha

Výhodou:  Pr�kaz �idi�e motorového vozíku, je�ábnické 
a vaza�ské zkoušky

 Základní znalost práce s PC

Nabízíme: Spravedlivé � nan�ní ohodnocení
 5 týdn� dovolené
  P�ísp�vek 1 000,- K� m�sí�n� na penzijní 

�i životní pojišt�ní
  Závodní stravování, stravenky, vitamínové balí�ky
  Akce pro zam�stnance, bene� ty (bazén, masáže) 
  Systema� cké zaškolování nových zam�stnanc�

e-mail: Jitka.Zundalkova@nktcables.com
tel.: 566 511 559 S
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EURODECK, s.r.o. 
Závist 21

594 01 Velké Meziříčí

Mob: 739 09 46 15
E-mail: info@eurodeck.cz

www.eurodeck.cz

Výrobce: Dřevěných oken 
Dřevohliníkových oken 
Zimních zahrad
Fasádních prosklených stěn

Příjme do výroby 
Truhláře

obsluha obráběcího CNC stroje
 

Hledáte gynekologa?
Nová

GYNEKOLOGICKO PORODNICKÁ
ambulance

ve Velkém Meziříčí
v prostorách bývalé „Polikliniky Kablo“ 

za Kauflandem
možnost volby lékařky či lékaře

vítáme klientky všech zdravotních pojišťoven
provádíme ultrazvukovou diagnostiku

urogynekologická poradna (při problémech 
s udržením moči a souvisejících obtížích) včetně 

navazující operační léčby atestovaným urogynekologem
pro naše i u nás neregistrované pacientky

jsme nositeli mezinárodního certifikátu kvality ISO 9001:2008

Hledáte gynekologa?
Kontakt: 776 682 971 www.sottner.cz

Nepodléhejte mýtům a recyklujte správně

Dnešní konzumní styl života zatěžuje životní prostředí, a proto se v ulicích ob-
jevuje stále více speciálních kontejnerů na  třídění nejrůznějších materiálů. 

I přes povědomí široké veřejnosti o nutnosti správného třídění jsou ve společnosti 
stále rozšířeny tzv. recyklační mýty. 

Recyklační mýty se nevyhýbají ani starému drobnému elektru, jednomu z nejri-
zikovějších odpadů. Rozšířený mýtus o bezpečném vyhazování elektra do směsné-
ho odpadu ohrožuje životní prostředí.  Při rozkladu se do půdy totiž uvolňuje velké 
množství nebezpečných látek, které přírodu nenávratně poškozují. Přitom řešení 
je jednoduché – stačí při každém velkém úklidu pamatovat i na kontrolu elektro-
spotřebičů a ty rozbité či nefunkční vyhodit do červených kontejnerů, větší kusy 
pak odvézt do sběrného dvora. Stejně tak je dobré sesbírat ze šuplíků staré baterie 
a vhodit je do červených kontejnerů speciálním otvorem v horní části. 

Odevzdáním starých spotřebičů teprve začíná důležitý proces. Po shromáždění 
obsahu z kontejnerů putují staré elektrospotřebiče do specializovaných závodů, kde 
dochází k samotnému zpracování. To probíhá ručně i mechanicky. O ruční demon-
táž elektromateriálu se starají tzv. chráněné dílny. 

Mechanické zpracování je pak doménou společnosti Enviropol, která se od roku 
2009 zabývá zpracováním elektrospotřebičů a  zpětnou distribucí materiálu pro 
další využití. Enviropol provozuje nedaleko Jihlavy moderní linku vysokých evrop-
ských standardů, která splňuje nejpřísnější bezpečnostní, ekologické a legislativní 
normy. Během svého denního provozu zpracuje až 60 tun starého elektra. Velkou 
předností jihlavské linky je, že dokáže zpracovat celé elektrospotřebiče, takže je není 
nutné předem rozebírat. Díky efektivitě zpracování je možné k dalším účelům vy-
užít až 95 % hmotnosti spotřebiče, a tak se nemusí zatěžovat životní prostředí další 
těžbou cenných surovin. 

Elektrospotřebič je na lince nejprve manuálně zbaven nebezpečných nebo po-
tenciálně nebezpečných komponentů, jakými jsou například baterie, kondenzátory 
nebo tonery. Následně je rozdrcen a prochází řadou třídicích a separačních proce-
sů. Separované materiály mají široké využití, například plasty se dál používají v au-
tomobilovém průmyslu, železo třeba ve vodovodních kohoutcích.

 Unikátnost jihlavské linky spočívá v její výtěžnosti a čistotě výstupních produk-
tů, které tak lze bez dalších úprav posílat přímo do hutí. Jihlavská linka přispívá 
k ochraně životního prostředí i  jinak: například 4–8 % energie potřebné pro její 
provoz pokrývá solární elektrárna. 
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Rozvíjející se fi rma zabývající se:
 � Projektováním a realizací veřejného a průmyslového 

osvětlení 
 � Kompletním řešením elektroinstalací
 � Instalací tepelných čerpadel a dalších energetických zdrojů
 � Snižováním energetické náročnosti budov
 � Dotačním poradenstvím a zpracováním dotačních žádostí 

pro dodávky technologických zařízení

HLEDÁ DO SVÉHO TÝMU:
PROJEKTANTA ELEKTRO
ROZPOČTÁŘE ELEKTRO

V PŘÍPADĚ ZÁJMU O VÍCE INFORMACÍ 
ZAŠLETE ŽIVOTOPIS NA:

jobs@le-grant.com

Karlov 2223, Velké Meziříčí, 594 01

DOMÁCÍ HOSPIC VYSOČINA, o. p. s.
Pracoviště Velké Meziříčí, Nad Gymnáziem 464

vypisuje výběrové řízení na pozici

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK / PRACOVNICE 
v domácí hospicové péči

Požadujeme:
•  Potřebné vzdělání - dle Zákona 108/2006 Sb. o sociálních 

službách pro zařazení na pozici sociální pracovník (§110, odst. 
4 písm. a-d). 

• Praxe v přímé sociální práci s klienty výhodou
• Místo bydliště VELKÉ MEZIŘÍČÍ a nejbližší okolí 
•  zodpovědnost, spolehlivost, schopnost komunikace s klientem, 

schopnost empatie 
• řidičský průkaz skupiny „B“ 

Nabízíme:
• práci v multidisciplinárním týmu
• systematické vzdělávání v oblasti, supervize
•  služební automobil a služební telefon pro výkon práce k dispo-

zici
• fl exibilní pracovní doba

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

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

Firma Agro Trnava s.r.o. 
přijme

 Nástup možný ihned.
Vhodné i na částečný úvazek.

Požadujeme ŘP skupiny B

Tel.: + 420 777 290 007
e-mail: info@agrotrnava.cz

SERVISNÍHO TECHNIKA
ZÁMEČNÍKA – SVÁŘEČE
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Dne 18. dubna jsme s bolestí v srdci 
vzpomněli 1. výročí, kdy jsme se 
navždy rozloučili 
s panem Karlem Flajšmanem. 
S láskou a úctou vzpomíná manželka  
a synové s rodinami.

Dne 17. dubna by oslavil  
své 100. narozeniny 
pan František Peterka. 
Je to již 16 let, co nás navždy opustil. 
Kdo jste ho znali, prosíme o tichou 
vzpomínku. 
S láskou vzpomínají a nikdy 
nezapomenou dcera s rodinou.

Společenská kronika

Odešli z našich řad
Vaše společenská oznámení objednávejte v redakci 

Velkomeziříčska, vždy v pondělí a středu od 8.00 do 16.00. 

Dne 30. 4. 2017 uplynulo 10 let,  
kdy nás navždy opustil 
pan František Filip z Kúsek. 
S úctou a láskou vzpomíná manželka  
s rodinou.

Poděkování
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast  
a projevené kondolence při posledním rozloučení dne 6. 4. 2017 
s paní Stanislavou Hammerovou z Velkého Meziříčí. 
Zarmoucená rodina

MILAN DOBROVOLNÝ PADESÁTNÍKEM
Byl jsem v květnu 1967 služebně v Itálii a s velkou radostí jsem 
přijal zprávu, že se nám doma narodil syn. Milan byl s mým 
životem spojen od samého mládí. Po vyučení autoelektrikářem 
a vystudování průmyslové školy elektro v Brně začal pracovat 
v Horáckém autodružstvu. 
Ve volném čase závodil na terénních motocyklech – velmi 
úspěšně – a já ho téměř 3 roky po závodech doprovázel. 
Pak již se mnou od r. 1991 budoval naši soukromou firmu 
Auto Dobrovolný. Mimořádně se podílel na úspěších na úseku 
prodeje automobilů (Opel, Škoda, Chevrolet) a celkovém rozvoji 
a růstu firmy. Jménem celé naší rodiny přeji Milanovi všechno 
nejlepší a hodně zdraví. 
S gratulací k tomuto významnému jubileu se připojují všichni 
zaměstnanci firmy Auto Dobrovolný Velké Meziříčí. 
Velké díky Tvůj otec Emil a máma Věra

Blahopřání

Celý rok žije na každém kroku  
už jen v našich vzpomínkách 
Vojtěch Beran z Mostišť. 
† 2. 5. 2016
Zlaté slunko za horu zašlo,  
soumrak padá do polí,  
Tvé srdce věčný klid našlo  
a nic už Tě nebolí. 
S láskou a úctou vzpomíná manželka a děti s rodinami.  
Děkujeme všem, kteří si vzpomenou s námi.

Božena Chrástová, Laštovičky, 89 let, 6. 4. 2017
Marie Štěpánková, Oslavice, 84 let, 9. 4. 2017
Radomil Ochrana, Bory, 94 let, 22. 4. 2017

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast  
a projevené kondolence při posledním rozloučení dne 12. 4. 2017 
s paní Marií Štěpánkovou z Oslavice.
Zarmoucená rodina

Velké Meziříčí

SETKÁNÍ RODÁKŮ – 1966/67
20. května, 13:00 

Tradiční setkání rodáků a jubilantů  
z Velkého Meziříčí, ročníky 1966 a 1967. 

Na programu přivítání starostou, společné 
focení, videoprojekce a raut, k tanci  

a poslechu zahraje skupina Maraton.

Jupiter club, Náměstí 17, Velké Meziříčí, 

www.velkemezirici.cz

Dne 17. 4. 2017 jsme si připomněli 
23. výročí, kdy nás navždy opustila paní
Jiřina Wűrthová z Velkého Meziříčí.
Vzpomínají dcery s rodinami.
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PRODÁM
• Posilovací nářadí, které je vhodné díky 
malé zastavěné ploše na domácí cvičení 
nebo i pro menší posilovny. V případě zá-
jmu můžu zaslat fotky a podrobnější infor-
mace na váš email. Tel.: 776 798 182.
• Funkční motorovou doma vyrobenou 
naorávačku na sázení, oborávání a vyorá-
vání brambor. Cena dohodou, levně. Tel.: 
734 404 611.
• Funkční automatickou pračku, cena 
1.500 Kč; sedací soupravu rozkládací + 2 
křesla, cena 2.000 Kč; válendy s úložným 
prostorem, cena 1.600 Kč. Zachovalou 
starší mahagonovou stěnu, cena 2.000 Kč. 
Tel.: 732 871 390.
• Tříletou hnědou kozu a dvouměsíčního 
hnědého rohatého kozlíka, vhodní na chov. 
Samice a samce králíků na chov i na maso, 
rasa Bú, Vš, Nč. Tel.: 604 909 857.
• Predám domáce, 
pravé a poctivo ručne 
ťahané neúdené syro-
vé nite, balené po pol 
kg/130 Kč, 1 kg/260 Kč. 
Priveziem, pri väčšom 
odbere možná dohoda. 
Tel.: 776 666 527.
• Kočárek Hoco Tornado 
– prostorný, ježděný, ale 
zachovalý, servisova-
ný. Je to dvojkombinace, 
trojkolka. Má prací lát-
kový potah, opěrku zad i 
nohou nastavitelnou do 
vodorovné polohy, pěti-
bodové pásy, ruční brzdu (vhodná při spor-
tu). Korbička se dá otočit po i proti směru 
jízdy. V ceně hluboké lůžko, sportovní se-
zení, kryt lůžka, pláštěnka. V případě zá-
jmu mam i originál autosedačku – vajíčko. 
Cena za kočár 1.000 Kč bez autosedačky. 
Při rychlém jednání možná sleva. Cena za 
vajíčko 800 Kč. Tel.: 776 666 527.

KOUPÍM
• Koupím a dobře zaplatím za staré pivní 
lahve s nápisem, vojenské helmy, kožené 
vojenské řemeny, opaskové přezky, kože-
ná pouzdra na pistole, plechové – dřevě-
né muniční bedýnky, zásobníky do zbraní, 
nábojnice, vojenské uniformy (i potrhané), 
maskovací celty, maskovací oblečení, va-
tované kabáty, vyznamenání, vojenské ná-
šivky, 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.
• Vojenskou výstroj z vašich půd, sklepů 

a stodol do roku cca 1950: německé, so-
větské, rumunské, italské a české armády. 
Pro potřebu plánované výstavní expozice 
VELKOMEZIŘÍČSKO ZA PROTEKTORÁTU 
1939–1945. Například výstroj z bývalé Be-
kovky Feldbekleidungsamt der Luftwaffe 
1/XVII (nyní Motorpal): vysouvací nože i 
poškozené a součástky k nim; tropické klo-
bouky; blůzy, košile, kalhoty, kraťase písko-
vé, zelené a modré barvy; čepice, kšiltovky a 
lodičky; okované boty s koženou podrážkou, 
holínky, 12ti-dírkové kanady boční i přední 
šněrování, boty kombinované s plátnem 
nízké i vysoké; skládací příbory; chlebníky, 
ruksaky, tašky, brašny, batohy z telecí kůži, 
pytle; oranžové bakelitové dózy; ochran-
né brýle; kukly a ušanky; chrániče kolen; 
plynové masky; polní lahve; helmy; celty; 
oboustranné maskované vaťáky; prošívané 
vaťáky, hliníkové nádoby na vodu, várnice, 
kanystry, polní lopatky; lékárničky, ešusy; 
hodinky; kompasy; rádio-technika; letecké 
bundy, kalhoty a kombinézy s kožichem, 
výstroj se zipy značky Zipp, Rapid, Elite, Ri-
-Ri;  výstroj s cvoky značky Prym, Stock; 
rukavice, pásky přezky, řemínky, postroje; 
muniční bedýnky plechové dřevěné; nášiv-
ky; vyznamenání a medaile; zbytky z tech-
niky jako pásy, kola, součástky, tachometry 
a přístroje, optiky, puškohledy, dalekohledy, 
nářadí, zbraně a části zbraní, dýky, šavle a 
bodáky, svítilny, baterky, karbidky; náboje a 
nábojnice; knoflíky; nitě a kusy látek;  do-
kumenty, pohlednice a pracovní knížky ad-
resované na Bekovku , fotografie z období 
protektorátu Velkého Meziříčí a okolí, novi-
ny z období protektorátu; rád si i poslechnu 
zajímavé příhody a historická fakta z oku-
pace a osvobození, nabídnete cokoliv i silně 
poškozené! Volejte, nebo stačí prozvonit a 
zavolám zpět, na tel. 732 400 672.
• Staré hračky: plechové, dřevěné, retro 
autíčka Škoda 1203, 105,120 atd. šlapa-
cí autíčka Moskvič a jiné značky. Staré 
plechové trojúhelníkové krabice na olej 
Mobiloil, Shell atd. Staré pivní lahve s od-
litým nápisem pivovaru např.: Gross Me-
seritscher, L. Heide a jiné pivovary. Stará 
jízdní kola, veterány, motocykly a veškeré 
součástky k nim ...dále zajistím vyklizení 
vašich půd, sklepů atd. Děkuji za nabídky, 
které pomohou rozšířit sbírku a plánova-
nou expozici. Volejte, nebo stačí prozvonit 
a zavolám zpět, na tel. 732 400 672.

NEMOVITOSTI
• Prodám stavební pozemek ve VM cca 
1500 m2 cena 800/m2 +DPH, kompletní 
sítě, klidná část. Tel. 731 457 371. 
• Prodáme nové řadové domy 5+kk se za-
hradou (novostavby) u VM. Cena již od 3,7 
mil. Více informací na tel. 608 271 522.
• Prodám krásný a slunný družstevní byt 
3+1 s balkonem ve Velké Bíteši, součástí 
domu je výtah, rok rekonstrukce 2013.  Tel. 
608 271 522.

• Koupím pozemek nebo zahradu ve Velkém 
Meziříčí nebo v okolí. Hotově. 608 271 522.
• Nabízím zavedenou trafiku ve Velkém 
Meziříčí, cena 39.000 Kč. Více informací na 
605 054 470.
• Koupím obyvatelný byt nebo menší ro-
dinný dům ve Velkém Meziříčí nebo blízkém 
okolí. Platba hotově.  Tel. 608 271 522.

RŮZNÉ
• Individuální konzultace, doučování FYZ 
– MAT 6.-9.tř ZŠ, prima-kvarta GYM. Info: 
www.mat-fyz.cz, tel.: 774 621 703 (Dolní 
Radslavice)
• Hledám kamarádku nebo kamaráda na 
kulturu a cestování, například letos v létě 
na dovolenou k moři. Tel.: 724 851 044.

Soukromá 
inzerce

Milí dobrodruzi!
Rádi byste v létě zažili něco 
výjimečného a nevíte ještě kde? 
Pojeďte s námi na 

SKAUTSKÝ TÁBOR, 
na kterém není o dobrodružství a 
zábavu nouze. A pokud se obáváte 
jít do něčeho neznámého (skaut, no 
co to je?!), vezměte s sebou svého 
kamaráda či kamarádku a hned 
vám půjde sžívání lépe. Máme ještě 
několik volných míst a nové tváře 
moc rádi uvítáme. Mladší děti do 12 
let věku budou tábořit od 22. 7. do 
5. 8. u Jabloňova, starší děti pak ve 
stejném termínu u Studence. Více 
informací naleznete 
na www.vm.abahoa.cz či se 
dotazujte na vm@abahoa.cz. 
Tak neváhejte, prázdniny se blíží!
Skauti a skautky z Velkého Meziříčí

Desatero problémů Velkého Meziříčí

S VÁMI O VŠEM!
Svými podněty ovlivněte budoucnost 

města
Přijďte diskutovat s vedením města

6. června 2017 v 15.30 
Jupiter club – koncertní sál
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S povídáním o poutnictví přijel do Husova 
domu jeden z nejpovolanějších, a to pout-
ník Jan Peňáz, římskokatolický kněz, býva-
lý velkomeziříčský farář a děkan. Večer s 
hostem na téma Poutě na Moravě uspo-
řádala Českobratrská církev evangelická v 
úterý 4. dubna.
„Poutník v sobě nese kus turisty, tuláka, 

sportovce i přírodovědce, ochranáře, mi-
lovníka památek i krajiny. Ale neztrácí ze 
zřetele cíl, proto nerozmělňuje své puto-
vání. Nedává za pravdu těm, kdož říkají, 
že cesta je cílem sama o sobě,“ řekl Jan 
Peňáz, s nímž přišly pobesedovat desítky 
lidí. Ti se od něj dozvěděli mimo jiné i to, 
co poutníka k jeho cestě motivuje. Na pouť 

se chodí na znamení pokání, s prosbou za 
sebe a své blízké a s poděkováním.
Poutník Jan má za sebou dle svého vlastního 
odhadu dobrých deset tisíc kilometrů poutí. 
Došel například do Říma i do Cách. Nejčastěji 
však míří na Velehrad, kam s ním každoroč-
ně vyrážejí i mnozí z Velkého Meziříčí a okolí. 
Učinit tak mohou i letos. 

Obrazy Václava Kočího na 
téma Ecce homo bylo mož-
né v dubnu vidět v Městské 
knihovně.
Václav Kočí veřejně před-
stavil svoji tvorbu již potřetí. 
Protentokrát se nechal unést 
člověkem ve všech jeho po-
dobách. Tomuto tématu 
věnoval dva roky práce se 
suchým pastelem. „Techni-
ce, stojící na pomezí kresby 
a malby, a dávající člověku 
neuvěřitelný pocit volnosti 
projevu a svobody myšlení,“ 
uvedla autorovu tvorbu Eva 
Kočí Valová.
Suchému pastelu zůstává 
Václav Kočí věrný. Ale náměty 
hledá všude, v krajině, květi-
nách, lidech. „Maluji vlastně 
všechno, už od dětství. A stá-
le se učím,“ říká ke své tvorbě 
Václav Kočí. 

Václav Kočí vystavil své obrazy v knihovně

-mars-

-mars-

Jan Peňáz pozval k pouti na Velehrad

Sedmnáctá pěší pouť na Velehrad (hvězdnicová) s poděkováním 
za vše, co nám svatí bratři Cyril a Metoděj přinesli, a s prosbou, 
aby u nás i v Evropě jejich dědictví opravdu žilo, se bude konat od 
pondělí 21. do soboty 26. srpna 2017. 
Vychází z Netína přes Velké Meziříčí – Křtiny – Vranov n. D. – Znoj-
mo – Žarošice – Rad. Svratka – Vítochov – Vír – Olešnice – Sloup 
– Brno Bystrc – Olomouc – Ratíškovice – Skalica – Ostrožská 
Lhota – Uherský Brod – Veselí nad Moravou – Nedachlebice – Ve-
lehrad. Délka je 150 km.
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Stalo se již tradicí, že úvodní čas patří 
smíšenému Orchestru ZUŠ, který 
doplní pěvecký sbor Andante. Jde o 
hudební tělesa, která k sobě neroz-

lučně patří. V letošním ročníku koncertu se 
posluchači mohou těšit v jejich podání na 
songy kapel Pink Floyd, Bon Jovi či Bruna 
Marse.
Tvorbu převážně 70. a 80. let minulého 
století, tedy disco nebo funk, přiblíží na pó-
diu kapela The Suspenzors. Jejím mottem 
je bavit lidi svojí neotřelou humornou show 
a ambicí je publikum rozesmát. Tento sym-
patický přístup k tvorbě všichni přítomní 
jistě ocení.
Z Brna své vystoupení přiveze kapela 
Dextreat, jejíž rockové melodie nepochyb-
ně strhnou svojí bezprostřední energií. 
Banda muzikantů, která za jeden ze svých 
úspěchů považuje předskakování kapele 
Chinaski, to je kapela MySami. I její členové 
podpoří koncert a přijedou divákům na vel-
komeziříčské náměstí zahrát. 
Vzhůru a níž je kapela z nedaleké Jihlavy. 
Hudebníci sami sebe označují za pop-roc-
kovou skupinu, kterou těší, když mohou 
prostřednictvím písniček rozdat dobrou 
náladu. 

Z chystaného debutového cd zahraje re-
pertoár jeden z objevů minulého roku na 
české hudební scéně. Jedná se o POETIKU, 
která se prosadila s hitem Zkouším žít.
Jeden z členů skupiny je z Meziříčí, a tak s 
účinkováním neváhali.
Netřeba patrně představovat kapelu, které 
bude pódium patřit v závěru večera. Laura a 
její tygři je skupina s 28letou koncertní his-
torií, mající na svém kontě více než 1 600 
koncertů v rockových klubech a na festiva-
lech doma i v zahraničí. Lze předpokládat, 
že vlna rockové živočišné energie, kterou 
koncerty kapely sálají, zasáhne i velkome-
ziříčské náměstí a publikum na něm shro-
mážděné. Náznaky dunivých černošských 
rytmů, latiny i bílého beatu šedesátých let 
budou skvělou tečkou za celým dnem.
A pro koho tento rok vlastně bude výtěžek 
koncertu určen? „Naše volba letos padla 
na občanské sdružení Slepíši, které sídlí v 
budově staré školy v Tasově,“ říká Rado-
van Hajný. „Sdružení se stalo od letošní-
ho dubna zapsaným ústavem Aliterra, na 
základě změn nového občanského záko-
níku,“ dodává jeho ředitelka Tereza Axma-
nová. Součástí koncertu, jak je již zvykem, 
jsou aktivity na náměstí, které připravuje 

pro zájemce z řad diváků právě organizace, 
která převezme získané finanční prostřed-
ky. „Pro diváky chystáme hmatovou labo-
ratoř, kde si budou moci vyzkoušet svoje 
hmatové možnosti i vlastní modelování. A 
to i vzhledem k tomu, že naše organizace 
se zabývá výukou Axmanovy techniky mo-
delování, jejíž podstatou je takzvaná hma-
tová technika, díky které se nevidící lidé 
učí proporce světa kolem. Po absolvování 
výuky dokáží své vlastní představy reali-
zovat technicky v hlíně, bez pomoci vidící-
ho asistenta. Představíme také náš nový 
výtvarný projekt Neviditelné bytosti,“ při-
bližuje ředitelka ústavu.
Z dalších aktivit, které během sobotního 
koncertu mohou návštěvníci využít, jsou 
skákací hrad a trampolína, což nepochyb-
ně potěší hlavně děti. 
„Chceme pozvat diváky všech věkových 
kategorií na velkomeziříčské náměstí, aby 
svojí účastí přišli podpořit během soboty 
27. května koncert Muzikanti dětem,“ říká 
organizátor Ondra Duben. 
„Máme zajištěno vše, co zajistit lze, a v 
dobré počasí musíme doufat,“ dodává s 
úsměvem Hanka Chládková, další členka 
týmu.

Poslední květnovou sobotu vykročí koncert Muzikanti dětem do dalšího 
desetiletí svojí existence. Velkomeziříčské náměstí se od 14 hodin opět 

rozezní tóny různých hudebních žánrů, které, jak pořadatelé koncertu 
doufají, přilákají široké věkové spektrum posluchačů.

Muzikanti dětem stojí 
na prahu druhého desetiletí

 -tron MD-

MUZIKANTI DĚTEM

Kdy? sobota 27. května

Kde? Náměstí ve Velkém Meziříčí

V kolik? Začátek ve 14.00 hodin

Vystoupí:
POETIKA, Dextreat, The Suspenzors
Orchestr ZUŠ/pěvecký sbor Andante
Vzhůru a níž, MySami
Laura a její tygři

Letošní hvěz-
dou charitativ-

ního koncertu 
je bezesporu 
LAURA A JEJÍ 

TYGŘI
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Pohádka jak vyšitá O Medovém 
království v podání amatérského 
divadelního spolku Tastyjátr poba-
vila stovky diváků. Premiéru měla 

v Tasově. Další vystoupení následovala ve 
velkomeziříčském Jupiter clubu. Ochotníci 
v režii Josefa Mladého a Bohdana Vítka si 

pro diváky připravili podívanou plnou ne-
otřelých nápadů a vtipných dialogů, videí i 
písniček. Děj se odehrával někde za deva-
tero horami a devatero řekami, ale zabrou-
sil i do Tasova a Velkého Meziříčí. Proplétal 
náměty z klasických pohádek s aktuálními 
situacemi. 

Takže v pohádce nechyběli král a královna, 
princ a princezna, kteří vyrazili do světa na 
zkušenou. 
Tam ale krom ježibaby a skřeta, Jeníčka a 
Mařenky nebo Nastěnky a Karkulky nara-
zili třeba také na prodejce z předváděcích 
akcí.

Med za zlato? Kolik medu by k tomu muselo být zapotřebí? 
Troška, vždyť stačí jen mazat med kolem huby… Takovými 

úvahami se zaobíraly postavy v divadelním představení 
o dvou královstvích, jednom dobrém a druhém plném 

vychytralců.TexT a FoTo MarTina sTrnadová

Tastyjátr svým Medovým 
královstvím vyprodal sál

FOTOGALERIE NA
www.velkomeziricsko.cz
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Tentokrát probíhala pod názvem Velikonoce jsou krásný 
čas, potěšit vás chceme zas. Centrum expozice tvoři-
la krátká zastavení u jednotlivých dnů pašijového týdne 
nebo svatého týdne – Květná neděle, Modré pondělí, 

Šedivé úterý, Sazometná nebo Škaredá středa, Zelený čtvrtek, 

Velký pátek, Bílá sobota, Boží hod velikonoční a Červené pondělí. 
Kolem byly stánky s rozličnými výrobky z proutí, dřeva, papíru, 
keramiky, slámy, perníku, vajec, s výšivkami, květinami a další 
velikonoční dekorace. Návštěvníci výstavy také mohli vidět zdo-
bení kraslic nebo pletení pomlázek a pleskačů.

Předvelikonoční týden patřil v Jupiter clubu tradičně 
Velikonoční výstavě, kterou pořádal Spolek žen ve 

spolupráci s Jupiter clubem. TexT a FoTo MarTina sTrnadová

Výstava představila 
pašijový týden

FOTOGALERIE NA
www.velkomeziricsko.cz
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Slovo zastupitele
Pokud jedete po dálnici do Brna, kousek 
za sjezdem na Velkou Bíteš se již léta tyčí 
obrovský billboard, na kterém je věta: “Kéž 
jsou všechny bytosti na Zemi šťastny“. Pa-
matuji si, když se tam objevil a jeli jsme s 
mojí manželkou Petrou poprvé kolem něj, 
říkali jsme si: copak to asi bude za rafino-
vanou reklamu? Copak se tam příští měsíc 
objeví za další text? Pokaždé, když jsem 
pak jel do Brna, říkal jsem si, jestli už…. a 
jistě jsem nebyl sám, jsem přesvědčen, že 
mnohé z vás tento billboard také „dostal“. 
Čas běží, pokračování jsme se zatím nedo-
čkali, ale přesto vám to nedá a zamýšlíte 
se nad tím. Být šťastný. Co je to štěstí? 
Vždy štěstí a nikdy žádné neštěstí. Perma-
nentní štěstí. Přemýšlíte nad tím, kdy jste 
byli šťastní a co způsobilo, že jste se stali 
šťastnými. Přemýšlíte nad tím, proč právě 

teď šťastní nejste a jak a kdy jste štěstí ztratili. Přišlo mně na mysl nedávno a v plné síle, 
že být šťastný a být radostný jsou dvě různé věci. 
Jeli jsme před dvěma lety s rodinou na dovolenou k moři. Byli jsme ubytováni v domku 
kousek od pláže a každý den jsme si užívali slunka a moře a chutnali skvělá jídla, víno, 
kávu, zmrzliny a další dobroty. V ten okamžik jsme byli šťastní, jednak, že jsme spolu, a 
jednak, že můžeme zažít to, co jsme dlouho zažít chtěli. Věci se děly přesně tak, jak jsme 
chtěli a jak jsme o nich snili. Dovedu si ale představit, že čerpat pouze z toho hmotného 
kolem nás, po nějaké době bychom skončili docela nešťastní. Moře by mohlo být čistější, 
pizza bohatější a víno levnější.

Radost, naproti tomu, je trvalá a pevná. Radost je ta opravdová a hluboká věc. Radost 
není emoce, která přichází a odchází, ale je to postoj. Můžeme se rozhodnout být radost-
nými bez ohledu na okolnosti. Dokonce můžeme být radostnými i když zrovna nemáme 
důvod být šťastnými. Někdy zažíváme pocit štěstí a radosti zároveň. Často ale prožívá-
me štěstí bez radosti. Myslím, že se žádná kombinace nevylučuje. Pro emoci štěstí se 
sami rozhodnout nemůžeme. Nikdo nám nemůže přikázat, abychom se cítili šťastnými, 
když šťastni zrovna nejsme. Můžeme se ale rozhodnout být radostnými bez ohledu na 
okolnosti. Snažit se najít radost a štěstí v hmotných věcech je jako pít slanou vodu. Čím 
více se pije, tím větší žízeň zakoušíme. Trvalá radost vychází ze samotného srdce a sa-
motné podstaty bytí a skutečnosti, že každý máme svou hodnotu a jsme přijímáni. Mnozí 
lidé jak na houpačce prožívají pozitivní emoce a negativní emoce a více pozitivních emocí 
a více negativních emocí. 
To, co přeji nám všem, není především štěstí, ale hluboce zakořeněná radost, kterou 
mnohdy štěstí doprovází, ale někdy také ne. Radost je vnitřní prožívání, které je založeno 
na naší volbě. 
Děkuji vám všem, kteří jste můj příspěvek dočetli až do konce a slibuji, že příště už to bude 
k věci, třeba o rozpočtu, o náměstí nebo o obchvatu Vít Ráček, kDU-čSL

Akce Ukliďme Velké Meziříčí je součás-
tí již 9. ročníku Čisté Vysočiny, kterou 
vyhlašuje Krajský úřad Kraje Vysočina 
v rámci projektu Zdravý Kraj Vysočina. 
Jedná se o úklid veřejných prostranství a 
přírody na Vysočině.
Úředníci Městského úřadu Velké Meziříčí 
společně se členy občanského sdružení 
SK8 Velké Meziříčí se v úterý 18. 4. odpo-
ledne do této akce také aktivně zapojili. 
Rozdělili jsme se do dvou skupin, jedna 
uklidila veřejný prostor od obchvatu na 
Oslavici k budově OC a restaurace Pano-
rama, Třebíčskou ulici ke starému nádra-
ží, prostor kolem sýpky na ulici Bezručova 
a dále svah pod školkou na ulici Nad Plo-
várnou. Druhá skupina jako již tradičně 
uklidila od odpadků veřejné prostranství 
na Paloukách, podél řeky a protipovod-
ňové zdi ke koupališti a zpět po druhém 
břehu Balinky přes ulici Družstevní, kde 
společně s první skupinou úklid zakonči-
la. Při úklidu jsme nacházeli hlavně různé 
igelitové sáčky, papíry, kelímky, plastové 
lahve, sklo, krabičky od cigaret, obaly od 
sušenek, čokoládových tyčinek a jiných 
dobrot. Celkem jsme nasbírali 13 pytlů 
těchto odpadků. Co nás ale nejvíce zne-
chutilo, byly psí exkrementy zabalené v 
igelitových sáčcích a pak vyhozené volně 
v přírodě. Nepochopili jsme, proč majitelé 
psích miláčků jejich exkrementy seberou, 
do igelitového sáčku zabalí a pak stejně 
odhodí podél cesty, ke křoví nebo někde k 
plotu. Aby to mělo smysl, psí exkrementy 
přece seberu, do sáčku zabalím a pak vy-
hodím – ale do koše nebo popelnice!
Z velkomeziříčského regionu se akce zú-
častnilo 39 organizací, obcí, zájmových 
sdružení, ale i samotných obyvatel regio-
nu. Přímo ve Velkém Meziříčí to byly tyto 
subjekty: Základní škola a Praktická ško-
la Velké Meziříčí, Nesa – denní stacionář 
Velké Meziříčí, Apoštolská církev – sbor 
Velké Meziříčí, 44.PH Royal Rangers Vel-
ké Meziříčí, běžecké lyžování hobíci, Agi-
lity Velké Meziříčí, z.s., a Tomáš Pelíšek.
Ráda bych poděkovala všem svým kole-
gům, ale i organizacím, zájmovým sku-
pinám a dobrovolníkům, kteří se do akce 
zapojili a nasadili síly při tomto úklidu a 
pomohli tak se zkrášlení prostředí, ve 
kterém všichni společně žijeme.

Zdislava Fialková
odbor životního prostředí

Úředníci uklízeli
Velké Meziříčí
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NázvoSloví
ZAJÍMAVÉ BUDOVY
Díl 7: Budova spořitelny

TexT Marie riPPerová

Foto archiV MěÚ

49.3540886N, 
16.0130494E

text eVa kočí ValoVáDíl 10

#SERIÁLY

Na starých fotografiích vidíme, že na tomto místě stála škola. Školní budova sloužila 
dobrých sto třicet let. Byla v ní škola triviální, obecná, ženská, nějaký čas zde sídlilo i 
muzeum. 
Ale vše se mění. Školy se odstěhovaly do novějších a lepších budov, starou školu pak 
koupila městská spořitelna. Proč? Aby se i ona dočkala nové a lepší budovy. V roce 1935 
byla stoletá budova stržena a vystavěna nová „na míru“. A tak se místo rozšiřování a 
zvyšování vzdělání na tomto místě zvyšoval a rozšiřoval majetek.
V přízemí byly prostory pro finanční operace, v patře pak byt ředitele spořitelny. Ve 
druhé polovině 20. století přestal byt patřit k požitkům ředitele finančního ústavu. Na 
dlouhou dobu v něm sídlila policie – tehdy SNB či VB. Později byl byt přebudován na 
kanceláře městského úřadu.

Na místě původní obecné školy byla 
vystavěna budova městské spořitelny.

POHÁDKA
Les na Fajtově kopci nad Kunšovcem, 
název pochází z poč. 20. století. Lesní a 
střemchový porost vytváří pěkná zákoutí 
se skalami a studánkou.
NAD ŽIDOVSKEJMA HROBAMA
Pozemky na svahu v západní části Faj-
tova kopce, nad židovským hřbitovem, 
označení lokality již z poloviny 17. století.
U MOSTKU
Pozemky v severní části polní trati Ra-
kůvky, poblíž kamenného můstku přes 
mlýnský náhon. Název od 19. století.
U STUDNĚ
Pozemky v katastru polní trati Rakůvky, 
ležící kolem kamenné studně, pojmeno-
vání už od roku 1695.
NA JOCHÁCH
Staré jméno pole mezi polní tratí U Třech 
křížů a Rakůvky. Pole vytváří na svazích 
pásy, každý má výměru 44–55 arů, tedy 
výměru dřívějšího jochu – jitra. 
NA LOPATĚ
Louka v trati U Třech křížů na svahu k 
Rakůvkám, jméno známo již v 19. století, 
louka má tvar lopaty.
VOHRADA
Les táhnoucí se po hřebenu kopce U Tří 
křížů k zámeckému parku, název od polo-
viny 19. století. Les chránil jižní část kop-
ce a zámek před severozápadními větry 
– tvoří proti nim ohradu.
KŘIVÁNKY
Pokřivené pásy pozemků na rozhra-
ní trati Vrchovec a Fajtův kopec, název 
znám už v 19. století.  Leží na hrbolaté, 
nerovné, křivé půdě.
BŘEZINA
Les na svahu Fajtova kopce, vpravo od 
polní cesty k Potokům. Jméno od 19. sto-
letí podle bývalého majitele Březiny.
HORKA
Les v Potokách. Jméno známé již z 18. 
století, horka = les na stráni, pahorku. 
VOBORA
Louka na levém břehu Balinky u bývalých 
stodol na Uhřínovské silnici, název znám 
již od r. 1509. Čtyři stejné díly rozděleného 
pole – obory na Vysočině (jař, úhor, ozim + 
úleh) = v kamenitých půdách – pastvisko)
Palouky
Louky mezi zahradami na Horním městě 
a řekou Balinkou. Známé již v 19. století. 
Původně panské louky, odtud pa-louky. 
FARMA
Původně samota na pravé břehu Balinky 
(nad koupalištěm), od r. 1907. Na pozem-
cích začal hospodařit J. Kolovrátek, který 
přišel z Ameriky.
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8.-14. červen11. ročník

17.00
17.30

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
Přednáškový blok
REFORMACE Jana Nechutová, Martin Wihoda

17.00 Přednáškový blok
REVOLUCE VŠEDNÍHO DNE

Juraj Hvorecký, Marcela Linková, 
Hubert Guzík, Petr Gibas

16.00 Přednáškový blok
VÝCHOVA (NEVÝCHOVA) Petr Chaluš, Barbora Kamrlová 

15.00 Přednáškový blok
VÝROČÍ REFORMACE 1517
- úloha dnešních církví Dominik Duka, Joel Ruml, Tomáš Tyrlík 

17.00 Přednáškový blok
REVOLUCE V RUSKU 1917 
v proměnách času

Michael Hauser, Václav Bělohradský, 
Stanislav Holubec, Petr Gočev

17.00 Přednáškový blok
PRŮLOMY V POZNÁNÍ Josef Krob, Jan Horáček

17.00 Přednáškový blok
REVOLUCE V DĚJINÁCH

Ondřej Ševeček, Martin Nodl, 
Jan Zouhar

8

9

10

11

12

13

14

Jana MIKYSKOVÁ: Kus ze-mě, obrazy a keramické plastiky, Mariia MIKHAILOVA, Libor JANEČEK: 
Večer s flétnou a kytarou, Druhá tráva – Robert KŘESŤAN: koncert, Concentus Moraviae: Hana 
BLAŽÍKOVÁ, sopranistka, HORÁCKÉ DIVADLO JIHLAVA: Vrátila se jednou v noci, Dominik DUKA: Mše 
svatá, HOFMANOVO DIVADLO: pohádka Pipi, Pipi dlouhá punčocha, Jiří MICHLÍČEK: Velké Meziříčí 
v historickém filmu, PĚVECKÝ SBOR Gymnázia VM: koncert, Divadlo MALÉhRY: Čtení ke kafi 

+

www.festivalfilosofie.cz
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NEJEN VÍTĚZNOU HRUŠKOVICI Vladimíra 
Častulíka z Velké Bíteše mohli ochutnat 
zájemci, kteří vyrazili 8. dubna do hasičské 
zbrojnice ve Velkém Meziříčí na tradiční 
košt pálenek. 

Návštěvníci sobotního koštu mohli posou-
dit, zda se jejich vlastní hodnocení chuti a 
vůně pálenky shoduje s názorem členů ko-
mise, která vybírala vítěze týden předtím. 
Úlohu měla nelehkou, neboť do soutěže se 

letos sešlo 190 vzorků různých destilátů 
ve dvanácti kategoriích. „Vzorky destilátů 
a likérů byly komisi předkládány anonym-
ně. Máte-li jiný názor na jejich pořadí, berte 
v úvahu, že jde o subjektivní názor každého 
člena komise. A každý člověk má jinou chuť 
a jiný názor,“ upozorňovali proto pořadate-
lé účastníky akce. Ti pak úspěšné soutěžící 
slavnostně vyhlásili a odměnili.
Lidé mohli ochutnávat krom zmiňované 
hruškovice samozřejmě různé vzorky sli-
vovice, ale k dispozici byly i meruňkovice, 
jablkovice, mirabelkovice, blumovice či 
rynglovice, vínovice, třešňovice a višňovice 
nebo černý bez. 
Na koho byla zhruba padesátiprocentní 
pálenka trochu příliš, mohl sáhnout třeba 
po třicetiprocentním likéru.
A ke štamprličce patří i hudba. O tu se po-
staral Akordeon Band Vysočina, který na 
akci rozhodně nehrál poprvé. K příjemně 
strávenému odpoledni přispěly svými vy-
stoupeními Kosatky či mažoretky z Dózy, 
karatisté z TJ Sokol přidali ukázku bojové-
ho umění.

Košt vyhrála bítešská Častulíkova hruškovice

-mars-

Základní umělecká škola se loučila s letošními absolventy hu-
debního oboru. Šestnáct žáků se představilo na koncertech, 
které proběhly 5. a 6. dubna. Největší zastoupení měli klavíris-
té, ale slyšet byly i housle, zobcová flétna, akordeon, keyboard, 
kytara a bicí. 
Ve středu 5. dubna koncertovali Marek Malata ze třídy Jiřího Do-
čkala, František Hampl a Petra Macková ze třídy Hany Doležalo-
vé, Klára Pospíšilová ze třídy Dariny Hajné, Matěj Doležal ze třídy 
Jana Chatrného, Tereza Čechová a Petra Rosová ze třídy Lenky 
Koldové a Magdaléna Havlišová ze třídy Renaty Kucharské.
Čtvrtek 6. dubna na pódiu koncertního sálu ZUŠ stanuli Petr 
Pavlas a Jaroslav Šotner ze třídy Martina Karáska, Jakub Doležal 
ze třídy Petra Němce, Jana Lacinová a Dominika Tomšíková ze 
třídy Šárky Plaché, Eliška Hrubá ze třídy Josefa Vaňhary, Zuzana 
Havlátová a Romana Heralecká ze třídy Lenky Vaskové.

Někteří z absolventů mají za sebou první stupeň vzdělávání a hodlají 
pokračovat dál. Další ukončili i druhý stupeň a mohou uplatnit svoje 
dovednosti, získané v lidušce, při dalším studiu na konzervatořích či 
vysokých školách uměleckého zaměření. Možná se někteří z nich na 
základní uměleckou školu vrátí jako učitelé. -mars-

ZUŠ vypravila do světa své další absolventy

Termíny talentových přijímacích zkoušek na Základní 
uměleckou školu Velké Meziříčí pro školní rok 2017/2018.

Hudební obor 5.–8. června 2017 (14.00–17.00)
Výtvarný obor 5.–8. června 2017 (14.00–17.00)
Taneční obor 6. června 2017 (14.00–19.00)
Literárně-dramatický obor 9. června 2017 (13.30–16.30)

Foto: Fotoateliér Bradáčová

Foto: Antonín Havlát
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KAM
KULTURNÍ AKCE MĚSÍCE

#SPONZOR STRANY:

Kulturní a společenské akce na měsíc květen 2017                                                                                              
tel. 566 782 004, 566 782 001 
www.jupiterclub.cz | program@jupiterclub.cz

Středa 3. 5., velký sál, 19.30 hodin
VOJTĚCH DYK &  B-SIDE BAND 
bandleader Josef Buchta, TOUR 2017

Sobota 6. 5., velký sál, 19 hodin
Neděle 7. 5., velký sál, 18 hodin
Divadlo Ikaros ve spolupráci s Jupiter clu-
bem uvede hudební obrazy ze života Evy 
Perónové na motivy muzikálu EVITA
Vstupné: 150 Kč

Úterý 9. 5., koncertní sál, 16 hodin
Vlastivědná a genealogická společnost 
pořádá přednášku PROCHÁZKA PO STA-
RÉM HŘBITOVĚ VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ
Přednáší PhDr. Marie Ripperová

Čtvrtek 11. 5., velký sál, 19.30 hodin
Divadelní sezona jaro 2017/4. závěrečné 
představení 
ANI ZA MILION!
V hlavní roli A. Gondíková, J. Langmajer.
Platí permanentky. Vstupné: 350 Kč.

Středa 17. 5., velký sál, 19.30 hodin
HALINA PAWLOWSKÁ: MANUÁL ZRALÉ 
ŽENY
Vstupné: 200 Kč

Neděle 21. 5., velký sál, 19.30 hodin
Divadlo KOMEDIOGRAF uvede PARTA HIC 
ZNOVU ZASAHUJE aneb JAK OVČÁČEK A 
SPOL. ZAMETAJÍ POD KOBEREC, ŽE ZE-
MAN PROPIL HRAD
Vstupné: 250 Kč

Pondělí 22. 5., prostory JC, 19 hodin
ZBIGNIEW CZENDLIK 
Talk show POSTEL HOSPODA KOSTEL
Vstupné: 150 Kč

Úterý 23. 5., koncertní sál, 16 hodin
Vlastivědná a genealogická společnost 
pořádá přednášku VE VELKÉM SVĚTĚ
Přednáší Ing. Alena Vidláková

Středa 24. 5., koncertní sál, 19 hodin
KRUH PŘÁTEL HUDBY
EMERITNÍ KONCERTNÍ MISTR ČESKÉ 
FILHARMONIE Miroslav Vilímec – housle, 
Vladislav Vilímec - klavír
Vstupné: 150 Kč/120 Kč (děti, studenti, 
senioři)

Pátek 26. 5., velký sál, 19.30 hodin
Soutěžní klání mužů v různých disciplínách 
o titul
SYMPAŤÁK VYSOČINY 
Finálová show nabitá atraktivním progra-
mem. 

PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN 
11. ročník    8.–14. 6. 2017
EVROPSKÝ FESTIVAL FILOSOFIE 
Téma: REFORMY & REVOLUCE
Přednášky, projekce, kulturní program 
(více na www.festivalfilozofie.cz, 
www.jupiterclub.cz)

CONCENTUS MORAVIAE 
XXII. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL 
13 MĚST
Sobota 10. 6., špitální kostel sv. Kříže, 
19.30 hodin
HANA BLAŽÍKOVÁ /zpěv, harfa
Středa 21. 6., kostel sv. Mikuláše, 19.30 
hodin
ENSEMBLE ORGANUM
MARCEL PÉRÉS (umělecký vedoucí)
----------------------------------------
PROGRAM KINA NA KVĚTEN

Čtvrtek 4. 5. ve 20 hodin
JEDEN VEČER 100 KIN V ČR
DEPECHE MODE LIVE IN BERLIN
Záznam koncertu jednoho z nejúspěšněj-
ších turné odehraného pro 2,5 milionu fa-
noušků ve 32 zemích světa, zvěčněné tím 
nejžádanějším režisérem Antonem Corbij-
nem.
Vstupné: 150 Kč, 129 minut, mládeži pří-
stupný.

Pondělí 8. 5. v 18.30 hodin
ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL
Příběh lásky, která nesměla být naplněna. 
Vypráví o věrnosti, touze, vině a lásce, o 
odchodech a návratech, o rodině, rodičích 
a dětech. Milostné drama Česka, Polska, 
Slovenska 2017.  Režie J. Hřebejk, scénář 
P. Jarchovský. Hrají: A. Geislerová, K. Me-
líšková, G. Míčová, M. Finger, J. Macháček, 
O. Sokol, D. Novotný, L. Krobotová, S. Re-
mundová.
Vstupné: 120 Kč, 115 minut, mládeži pří-
stupný.

Pondělí 8. 5. v 16 hodin
ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE
Nikdy nejsme sami!
Šmoulinka se po nálezu tajuplné mapy 
vydává společně se svými nejlepšími ka-
marády Koumákem, Nešikou a Silákem na 
vzrušující a napínavou pouť Zakázaným le-
sem plným kouzelných stvoření, aby nalezli 
tajemnou, dávno ztracenou vesnici dříve, 
než se to podaří zlému kouzelníkovi Garga-
melovi. Animovaný, rodinný, dobrodružný 
film USA 2017, český dabing. Vstupné: 100 
Kč, 88 minut, mládeži přístupný.
Středa 10. 5. v 19.30 hodin

ÚKRYT V ZOO
Udělali, co měli, aby zachránili, co mohli.
Historické drama USA, ČR, Velké Británie 
2017, české titulky.
Vstupné: 100 Kč, 127 minut, mládeži pří-
stupný od 12 let

Pátek 12. 5. v 18.30 hodin
STRÁŽCI GALAXIE VOL.2
Další dobrodružství party superhrdinů, 
kteří se vydávají až na samé hranice kos-
mu. Strážci se musí naučit držet pohroma-
dě a odhalit tajemství rodičů Petera Quilla. 
Hrají Ch. Pratt, Z. Saldana, V. Diesel, B. 
Cooper, M. Rooker, S. Stallone, K. Russell. 
Akční dobrodružný film USA 2017, český 
dabing. 
Vstupné: 130 Kč, děti do 15 let 110 Kč, 136 
minut, mládeži přístupný od 12 let.

Sobota 13. 5. v 19.30 hodin
Sobota 20. 5. v 19.30 hodin
ŠPUNTI NA VODĚ
Tito muži mají skvělý plán, ale jako ka-
ždý plán má i ten jejich své trhliny. Režie 
J. Chlumský. Komedie Česko 2017. Hrají J. 
Langmajer, H. Čermák, P. Liška, T. Vilhel-
mová, A. Polívková, J. Kvantiková. Vstupné: 
120 Kč, 83 minut, mládeži přístupný.

Neděle 14. 5. v 16 hodin
MIMI ŠÉF
Rozený vůdce. Ve skutečnosti velký boss. 
Navenek sice působí jako roztomilé batole, 
ale uvnitř je to protřelý byznysmen posed-
lý obchodními úspěchy. Animovaná rodin-
ná komedie USA 2017, český dabing.
Vstupné: 120 Kč, děti do 15 let 100 Kč, 97 
minut, mládeži přístupný. 

Neděle 14. 5. v 18.30 hodin
MASARYK
Historické drama natočil podle scénáře A. 
Königsmarka a P. Kolečka režisér J. Šev-
čík, české titulky. V hlavní roli K. Roden, A. 
Jover, H. Zischler, O. Kaiser, J. Vyorálek, M. 
Welsh, P. Nicholas, D. Crowley.
Vstupné: 100 Kč, 113 minut, mládeži pří-
stupný od 12 let.

Čtvrtek 18. 5. v 19.30 hodin
BÁBA Z LEDU
Příběh rozkrývající nelehké vztahy mezi 
třemi generacemi přináší naději, že život 
lze vzít do vlastních rukou v jakémkoli 
věku. Drama, komedie Česko 2017. Scé-
nář a režie B. Sláma. Hrají. Z. Kronerová, P. 
Nový, M. Daniel, V. Neužil, P. Špalková, T. 
Vilhelmová, A. Mihulová. Vstupné: 80 Kč, 
106 minut, mládeži přístupný od 12 let.
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Další akcePátek 19. 5. v 19.30 hodin
VETŘELEC: COVENANT
Ridley Scott se vrací do vesmíru, který 
stvořil ve své kultovní sérii Vetřelec. Ve-
třelec: Covenant je novou kapitolou, ve 
které posádka vesmírné lodi Covenant 
směřuje na vzdálenou planetu na druhé 
straně galaxie, která se zdá být neobje-
veným rájem. Dobrodružný, sci-fi thriller 
USA 2017, české titulky. Hrají M. Fassben-
der, K. Waterston, B. Crudup, D. McBride.
Vstupné: 130 Kč, 122 minut, mládeži pří-
stupný od 15 let

Čtvrtek 25. 5. v 19.30 hodin
KRÁL ARTUŠ: LEGENDA O MEČI
Když je ještě v Artušově dětství zavraž-
děn jeho otec, zmocní se koruny Artušův 
strýc Vortigern. Artuš, oloupený o násled-
nické právo prvorozeného syna, vůbec ne-
tuší, kdo ve skutečnosti je, vyrůstá v tvr-
dém prostředí městských uliček. Režie G. 
Ritchie. Hrají: Ch. Hunnam, J. Law, À. Fris-
bey, D. Hounsou, E. Bana, A. Wallis. Akční, 
dobrodružné, sci-fi drama Velké Británie, 
Austrálie 2017, české titulky. Vstupné: 120 
Kč, 126 minut, mládeži přístupný od 12 let.

Neděle 28. 5. v 16 hodin
PŘÍŠERKY POD HLADINOU
V jednom podmořském údolí žije chobot-
nička Deep, neurotická kreveta Alice a 
nemotorný mořský ďas Evo. Jejich údolí 
hrozí zkáza a naprosto nepravděpodob-
ná sestava musí rychle povýšit na hrdiny 
a najít záchranu. Cestou se k nim přidá 
muréna stejně hladová jako osamocená 
a dohromady objeví vodní svět, o kterém 
neměli ani ponětí. Animovaná dobrodruž-
ná komedie Španělska 2017, český da-
bing. Vstupné: 110 Kč, 92 minut, mládeži 
přístupný.

Neděle 28. 5. v 18.30 hodin
Středa 31. 5. v 19.30 hodin
PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA PO-
MSTA
Na filmová plátna se v roli ikonického dob-
rodruha a antihrdiny Jacka Sparrowa vrací 
Johnny Depp. V dalším pokračování se ka-
pitán Jack, ke kterému se štěstěna opět 
jednou nemilosrdně obrátila zády, ocitá 
tváří v tvář bandě smrtících pirátských 
duchů pod vedením strašlivého kapitána 
Salazara, kterým se podařilo uniknout z 
Ďáblova trojúhelníku a jejichž jedinou tou-
hou je připravit o život každého piráta - a 
zejména Jacka. Jackovou jedinou nadějí na 
přežití je bájný Poseidonův trojzubec.
Hrají J. Depp, J. Bardem, B. Thwaites, K. 
Scodelario, K. R. McNally, G. Farahani, D. 
Wenham, S. Graham, G. Rush. Dobrodruž-
ný, fantasy komedie USA 2017, český da-
bing.
Vstupné: 130 Kč, děti do 15 let 110 Kč, 120 
minut, mládeži přístupný od 12 let.

OSTRŮVEK
CYKLUS BESED S MGR. ELEN SEJRKOVOU
Čtvrtek 4. 5. „Hranice ve výchově“ – proč 
jsou tak důležité, co je to vlastně zlobení, 
jak je to s tresty a odměnami a jak je to s 
naší důsledností
Čtvrtek 18. 5. „Vztahy mezi sourozenci“ – 
sourozenecké konstelace 
Čtvrtek 1. 6. „Vývojová stádia a výchova 
dítěte“ – kojenecký věk, období vzdoru, 
předškolák, školák, dospívající. Příspěvek 
na jednotlivé besedy 75 Kč.
Ostrůvek 2, Velké Meziříčí, 
www.zdar.charita.cz

VLNĚNÍ S EDITOU
4. května, 17:00 - 20:00
Kurz plstění, lektorka Edita Vaňková. 

O PRINCI Z KNÍŽKY
24. května, 9:30
Dřevěné loutkové divadlo Jana Hrubce   
Ostrůvek 2, Velké Meziříčí, www.zdar.cha-
rita.cz, tel.: 777 183 388

RŮZNÉ
ŘEMESLNÉ TRHY NA NÁMĚSTÍ
10. května
Řemeslné výrobky, ovoce, zelenina, kvě-
tiny, občerstvení a cukrovinky. Stánky bu-
dou rozmístěny na ploše zadlážděné části 
náměstí (mimo prostoru pod lipami). Ná-
městí bude uzavřeno po celý den.

ZA PTAČÍM ZPĚVEM
14. května, 8:00 
Vycházka pod vedením ornitologa Ing. Ivo 
Hertla. Trasa: sraz na parkovišti u Billy, 
přes zámecký park, pod dálničním mostem 
přes Loupežník k Jestřábci. Odtud kolem 
rybníků Lalůvky zpět k Bille. S sebou dale-
kohled, turistické oblečení, vydatnou sva-
činu a dobrou náladu. Délka trasy cca 7 km. 
www.chaloupky.cz

SETKÁNÍ RODÁKŮ – 1966/67
20. května, 13:00 
Tradiční setkání rodáků a jubilantů z Velké-
ho Meziříčí, ročníky 1966 a 1967. Na pro-
gramu přivítání starostou, společné foce-
ní, videoprojekce a raut, k tanci a poslechu 
zahraje skupina Maraton.
Jupiter club, Náměstí 17, Velké Meziříčí, 
www.velkemezirici.cz

VEČER S HOSTEM JANEM SOKOLEM
24. května, 18:00
Evropa - náš domov Jan Sokol - český filo-
zof, překladatel, publicista
Husův dům, U Světlé 24, Velké Meziříčí

SOUTĚŽ SYMPAŤÁK VYSOČINY 2017
26. května, 19:30

Soutěžní klání mužů v různých disciplí-
nách o titul pořádá VICTORIA AGENCY 
produkční a umělecká agentura ve spo-
lupráci s Jupiter clubem. Finálová show 
nabitá atraktivním programem. Moderuje 
Nikol Prokešová. Host večera Revival Elvis 
Presley. Doprovodný program Taneční a 
muzikálové company Praha, Fashion show 
Victoria Agency. Předprodej vstupenek 
na program. oddělení Jupiter clubu a na 
stránkách info@v-agency.cz. Část výtěž-
ku z prodeje vstupenek je věnován na pro-
jekt „SMÍCH DO NEMOCNIC“
velký sál, Jupiter club, Náměstí 17

PO MYSLIVECKÉ STEZCE
28. května, 13:00
Myslivecký spolek Lhotky pořádá dětský 
den na hřišti ve Lhotkách.

ZUŠ OPEN
30. května, 14:00 - 17:00
Na několika místech ve Velkém Meziříčí, 
např. v budově radnice u informačního cen-
tra, v Novém Svitu, u kostela sv. Mikuláše, 
v podchodu Fortna, uprostřed náměstí 
u památníku aj., vystoupí různá hudební 
uskupení meziříčské ZUŠ, v prostoru před 
radnicí se bude prezentovat výtvarný obor. 
Taneční a literárně – dramatický obor vy-
stoupí od 17.00 na parkovišti za budovou 
ZUŠ. V případě nepřízně se přesune pro-
gram na náměstí do budovy Jupiter clubu a 
program za budovou ZUŠ do sálu ZUŠ. Jako 
bonus vystoupí taneční orchestr v dopoled-
ních hodinách v Bystřici nad Pernštejnem, 
kde bude přítomna paní Magdalena Kožená 
osobně za účasti České televize.  

HARMONIKÁŘI LHOTKY
1. července, 17:00
12. ročník oblíbeného setkání harmoniká-
řů na výletišti. 

SPORT
FOTBAL: 
FC VM - FC Hlučín, 3. května, 17:00 
FC VM – FC Hulín, 14. května, 10:15 
FC VM - SK Líšeň, 28. května, 10:15
U Tržiště, Velké Meziříčí, www.fcvm.cz

HÁZENÁ:
Zápasy ve VM
6. května 2017 13:00 - 18:00: sportovní 
hala TJ Sokol „za Světlou“, 13:00 - I. liga 
ženy HK Slavia VŠ Plzeň, 15:00 - II. liga 
starší dorostenci Sokol Telnice, 17:00 - II. 
liga muži Sokol Telnice
Liga Vysočiny: 7. května, 9:00 - 15:00, tur-
naj mladší žáci A, B
Liga Vysočiny: 13. května, 9:00 - 15:00, 
turnaj mladší žáci A, B
Liga Vysočiny: 21. května, 9:00 - 15:00, 
turnaj mladší žákyně
Sportovní 6, Velké Meziříčí, 
www.hazenavm.estranky.cz
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Naše město leží v nadmořské výšce 425 metrů 
a je obklopeno krajinou jihovýchodní Vysočiny. 
To znamená, že o hezké výšlapy na vrcholky a 
kopce není nouze. Najděte v tajenkách jména 

čtyř kopců v okolí Velkého Meziříčí. 
Správné znění zašlete e-mailem na adresu redakce 
velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz (nebo poštou 
či osobně do redakce, Velkomeziříčsko, Náměstí 17, 
594 01 Velké Meziříčí) do 29. května 2017.
Tři vylosovaní výherci získají upomínkové předměty z 
městského e-shopu.  
Výherci z minulého čísla jsou Jitka Horáková, Radka Va-
ďurová z Velkého Meziříčí a Alena Toufarová z Velkého 
Meziříčí, pro které máme v redakci připravenou výhru. 
Řešení z minulého čísla: Balinské údolí, krásná roz-
hledna.

#ZÁBAVA

Křížovka o ceny autor křížoVky VladiMír pařil

FoTo WikiPedia

NÁP: ANOLI, 
OTAN, OECD, 

ROOMS, AON, 
ODON

DEBATOVAT ODKROJIT ORG. ZEMÍ 
VYVÁŽ. ROPU

ZAKLADAT. 
GENETIKY LYŽE   SVATÉ MĚSTO 

ISLÁMU
DÁVNÝ 

KOČOVNÍK   POŠKOZENÍ 
KŮŽE ZIMOU ZÁHADNÉ  

OKRESNÍ 
KULTURNÍ 
STŘEDISKO

STÉKATI TITĚRNĚ

ANGLICKY 
POKOJE           MILIAMPÉR     SAVEC    

OSTRAVSKO-
KARVINSKÉ 

DOLY
     

ODPEČENÍ          

ZN. ELEK-
TRONVOLTŮ

    CHEM. ZN. 
MOLYBDENU    

LEDOVCOVÝ 
KOTEL

     
VLETOVÉ OTV. 

DO ÚLŮ
MIMO-

ZEMŠŤAN

1. TAJENKA                

LÉČIVÁ 
ROSTLINA

           
NĚMECKY 

ÚHOŘ

ORG. PRO 
HOSP. SPOLU- 

PRÁCI   A 
ROZVOJ (ZKR.)

       

PRŮMYSLOVÁ 
TRHAVINA

              SIBIŘSKÝ 
VELETOK    

BRNĚNSKÉ 
SÍDLIŠTĚ

INICIÁLY 
SPISOV. 

ZAMAROV-
SKÉHO

    JMÉNO 
ZNÁMÉ LVICE        

ASOC. LETEC. 
VÝROBCŮ

      SLOVENSKY 
JISTO

FRANCOUZ. 
JEDEN

   
MACHR JUNKERS 

JU-87

OZN. 
ODLOŽENÝCH 

SPISŮ
   

TEXTILNÍ 
ROSTLINA

     
2. TAJENKA

               
VYSOKÉ CENY HOVOROVĚ 

PROLÍT

TAKTICKO-
TECHNICKÁ 

DATA (VOJEN.)
     

SPOJOVACÍ 
ZÁKOP

       
NOSITI

           
ŠPAŇ. ZKR. 
PRO NATO TUMÁŠ

  Z VÝŠKY
PRÝŠTĚNÍ

     

STAROGERM. 
PÍSMENO

       
TADY

    SLOVENSKY 
ANDĚL

KAPROVITÉ 
RYBYHL. MĚSTO 

LICHTENŠT.
OBYVATEL 

KOPCŮ
VONNÝ DRUH 

TRÁVY

3. TAJENKA                  

DRUH MAĎ. 
VÍNA

         
ZÁSTUP

DVOJITÉ 
ZASMÁNÍ SE         SPZ 

OLOMOUCE     SPZ KLATOV
PŘEDLOŽKA

   

DŮRAZNÝ 
ZÁPOR

     
ŽIVOČIŠNÝ 

TUK STAROŘEK

STARÉ 
MUŽSKÉ 
JMÉNO

       

CHVÁLA NA 
VÝROBEK

             

INICIÁLY 
LÁBUSE

   
ZNAČKA 

KOSMETIKY PŘEDLOŽKA

ŽENSKÉ 
JMÉNO CIZÍHO 

PŮVODU
      4. TAJENKA                      

STARO-
ARMÉNSKÉ 

MĚSTO
      RUSKÉ

POHOŘÍ V ASII
          CIZOKRAJNÝ 

JEŠTĚR
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PeTr Juda

Volejbal, hlavně mládežnický, je ve Vel-
kém Meziříčí dlouhodobě nejúspěšněj-
ším sportem. Junioři nedávno dokončili 
svou 17. sezónu v nepřetržité řadě v ju-
niorské extralize. Kadeti toho mají v nej-
vyšší soutěži trochu méně, ale posledních 
6 let jsou jejími stálými účastníky. Navíc 
se obnovenému družstvu mužů podařilo 
v posledních třech letech vyhrát krajský 
přebor i 2. ligu a v baráži postoupit do 
1. ligy, což je druhá nejvyšší soutěž u nás. 
Je tedy co hodnotit. 
Nejprve mládež. Máme několik let Spor-
tovní centrum mládeže Českého volejbalo-
vého svazu (SCM ČVS). Do něho jsou zahr-
nuti junioři a kadeti. Junioři se třetí rok po 
sobě dostali ve složitém systému play off 
mezi 4 nejlepší celky. Vyhráli, stejně jako 
loni, základní skupinu extraligy. Ve finálo-
vém turnaji vyhráli potřetí za sebou svou 
skupinu bez jediné porážky. Tím se potřetí 
za sebou dostali mezi 4 nejlepší celky. Zde 
to již nevyšlo a po porážkách v semifinále 
a následném boji o bronzové medaile ob-
sadili konečné 4. místo. Po stříbrné, resp. 
bronzové medaili by se dalo říct, že pomalu 
sestupujeme ze svých pozic. Možná lehce 
ano, ale dostat se až do bojů o medalie je 
pro tak malý klub, jako jsme my, ohromný 
úspěch. Vždyť ve srovnání s Prahou, Brnem 
nebo Příbramí (letošní medailisté) máme 
mnohem horší podmínky. Nestěžujeme si, 
ale pár argumentů stojí za to připomenout. 
První a nejdůležitější je to, že k nám musí 
hráči na trénink dojíždět. Velké Meziříčí je 
malé město a bohužel není taková „znač-
ka“, aby se k nám hráči hlásili z jiných klubů 
s tím, že zde budou i studovat. To je rozdíl 
od ostatních celků v extralize. Opakovaně 
jsem psal, že žádný klub nemá jen hráče z 
toho města, kde působí. I my to tak máme. 
Proto máme trochu komplikace s dojíždě-
ním. Ale pereme se s tím dobře. Naše hra 
je postavena hlavně na týmové činnosti. 
Možná právě díky tomu v tomto družstvu 
mohou vyrůst hráči, kteří mají předpoklady 
pro profesionální sport. Mohu jmenovat z 
nedávné minulosti Máru Zmrhala (spolu s 
dalším odchovancem Martinem Kryštofem 
jsou členy reprezentačního družstva mužů), 
Víťu Jakubce nebo Danka Římala. Letos to 
je bezesporu Patrik Indra. Diagonální hráč, 
juniorský reprezentant, jenž patří mezi ty 
rozdílové hráče, kteří rozhodují o vítězství 
nebo porážce. A to doslova. Samozřejmě, 
že nejde snižovat výkony ostatních. Platí 
to hlavně o Romanovi Jašovi. Na začátku 
sezóny to byl svými výkony trochu nevy-
rovnaný hráč, který se v průběhu roku stal 

výraznou osobností na smeči. Další smečař 
Eda Heřmánek podával stabilní nadprů-
měrné výkony bez výkyvů. Prudce rostla 
výkonnost obou blokařů, Filipa Brychty i 
Jirky Vojtíška. Nahrávači tvořili vyrovna-
nou dvojici. Více příležitostí dostával Hon-
za Kasan před Filipem Kuřecem. Na liberu 
se vystřídali postupně Roman Jaša, Petr 
Trybuček a Dominik Žaba. U kadetů (hráčů 
o dva roky mladších) bylo třeba vytvořit 
úplně nový tým. To se postupně dařilo, i 
když výsledek (10. místo) zůstal za očeká-
váním. Ovšem tato věková kategorie slouží 
především k doplňování juniorského týmu, 
takže výsledek nehraje zase tak velkou roli. 
Rozhodl o tom jediný zápas, který, kdyby-
chom vyhráli, nás poslal do závěrečných 
finálových bojů. Do juniorského týmu nyní 
přecházejí Petr Trybuček, Patrik Juda, Denis 
Žaba, Jakub Doležal a Jakub Bárta.
Muži si letos dali jediný cíl. Vyhrát 2. ligu a 
postoupit v baráži výše. Soutěž odehráli 
prakticky stylem start-cíl, když se na první 
místo tabulky dostali hned po prvním kole. 
Klíčové zápasy byly s okresním rivalem 
Žďárem n. S. Ty jsme zvládli. Doma dvakrát 
3:2 a u soupeře po našem nejlepším výkonu 
v sezóně dvakrát 3:0. Další důležité zápa-
sy byly s Hradcem Králové. Ten rok předtím 
sestoupil z 1. ligy a určitě měl ambice, ale-
spoň v první půli, se vrátit zpět. Navíc my 
jsme všechny čtyři zápasy museli odehrát 
v Hradci, protože při našem domácím zá-
pase se v tělocvičně hrála extraliga kadetů. 
Oba dvojzápasy dopadly stejně. Vždy jsme 
prohráli 2:3 a vyhráli 3:0. Takže v konečné 
tabulce jsme dosáhli rekordních 96 bodů při 
bilanci 33 vítězství a jen 3 porážek (ta třetí 
byla ve Chvaleticích po našem nejhorším 
výkonu v sezóně). Postoupili jsme tedy do 
baráže o 1. ligu. Tu jsme zvládli a postou-
pili. Družstvo mužů vzniklo před 3 lety z 
bývalých odchovanců doplněných juniory. 
V sezóně 2014/15 ve své premiéře vyhrálo 
krajský přebor, v kvalifikaci postoupilo do 2. 

ligy a ve svém druhém roce působení v této 
soutěži postoupilo opět o soutěž výš. Tedy 
za 3 roky to byl ohromný skok. Podobně 
jako u juniorů, tak i u mužů byl kladem důraz 
na týmový výkon. Nakonec je to filozofií ce-
lého klubu. Proto se dá takových výsledků 
dosáhnout i v tak malých klubech i s ome-
zenými podmínkami. Vyzdvihnout jednot-
livce proti týmu je velice těžké. Parta, která 
se zde vytvořila, chtěla něčeho dosáhnout 
a to se podařilo. Honza Kučera, Víťa Šimek, 
Marek Slavík, bratři Ondra a Štěpán Žabovi, 
Martin Novotný, Tomáš Krejska, Jirka Hu-
ryta, Luboš Pospíchal a junioři Patrik Indra, 
Roman Jaša, Eda Heřmánek, Dominik Žaba 
a Filip Kuřec šli odhodlaně za svým snem, 
který se nakonec stal i cílem. Úspěšným 
cílem! Je potřeba ještě na závěr dodat, že 
pětice našich hráčů (Indra, Slavík, Brychta a 
O. i Š. Žabové) úspěšně vypomáhala v prvo-
ligové Chocni a pomohla jí udržet tuto sou-
těž i pro další období. A je také nutnost se 
zmínit o spolupráci se Znojmem. Ta začala 
před 2 lety. Nechci to nějak dlouze rozvá-
dět, ale jestli má nějak vypadat spolupráce 
mezi dvěma oddíly, tak je to právě tato. 
Všechno je v lidech, kteří u nás volejbal hrají 
a trénují. Rozhodující vlastností je charak-
ter jednotlivců a tím pádem i jednotlivých 
týmů. Nerozhodují programy, plány, pokud 
nejsou lidé, kteří by je plnili. Nám se podaři-
lo vytvořit v oddíle atmosféru, že se každý 
chtěl zlepšovat. Posedlost volejbalem je ten 
správný výraz pro hráče a nakonec i trenéry 
Velkého Meziříčí. Pro ně to platí dvojnásob. 
„Kdo chce zapalovat, musí hořet!“ Nakonec 
bych uvedl postřeh jednoho pražského re-
portéra při finálovém turnaji extraligy juni-
orů, který napsal na naši adresu: „ Ti kluci si 
dobyli můj zájem a respekt. Ne kvůli tomu, 
že působí jako smečka vlků, ale kvůli tomu, 
že hrají srdíčkem a pro tým. Ať už Jaša cení 
zuby, jak chce, a Indra pouští tu svoji tichou 
hrůzu, ti kluci hrají jeden pro druhého a 
takhle by měl vypadat každý sport.“

Volejbalisté hodnotí sezónu



JEZTE ČESKY! • kvalitní maso a uzeniny
• mléko a mléčné výrobky
• zeleninové a ovocné šťávy, saláty
• jablka z vlastních sadů
• kvalitní moravská vína

Více informací o sortimentu a kom-
pletní přehled prodejen naleznete na 
www.agrorynek.cz nebo na 
www.facebook.com/prodejnyRynek.

Adresa:
Hornoměstská 383
Velké Meziříčí

Prodejní doba:
Po–Pá   7:30–18:30
So   7:30–11:00

Tel.: 725 956 083
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