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Zastupitelstvo 
o referendu
Iniciativa předložila řádné 
podpisy; hlasování zastupi-
telů najdete na našem webu.

Chorvati přijeli 
na slavnosti 
Město plánuje cestu sboru 
ZUŠ, Spolku žen a souboru 
Horáčan do Tisna.

Kulturní léto 
pobavilo tisíce lidí 
Největšími hity letos byla 
Zábava pod lipami starosty 
Necida a závěrečné Klíče.

Zdravé vaření 
pro školáky 
Jídelna ZŠ Sokolovská zís-
kala certifikát místa, kde se 
vaří chutně a zdravě.   
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Slavnosti připomněly 
první republiku

Závěr letní sezóny patřil tradiční akci na zámku. Letos přinesla 
noblesu časů našich babiček a prababiček.
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Zpravodaj města Velké Meziříčí, 
periodikum územního samosprávného 
celku. Vydává Jupiter club, s. r. o., Náměstí 
17, 594 01 Velké Meziříčí, IČO 469 67 036. 
Vychází měsíčně o nákladu 5 500 výtisků 
pro Velké Meziříčí a místní části Hrbov, 
Svařenov, Lhotky, Kúsky, Dolní Radslavice, 
Mostiště a Olší nad Oslavou, zdarma. 
Evidenční číslo MK ČR E 11 305.
Adresa redakce: Jupiter club, Náměstí 17, 
594 01 Velké Meziříčí
telefon: 566 782 008–9, 739 100 979 
e-mail: velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz 
Tisk, roznos: Samab Brno Group, a. s., 
tiskarna@samab.cz / Česká pošta s.p. 
Vydavatel si vyhrazuje právo krátit 
nebo upravit příspěvky bez předchozího 
souhlasu autora, v případě nedostatku 
místa je zcela odmítnout. Příspěvky 
některých autorů mohou vyjadřovat 
názory pisatele a nemusejí se shodovat 
se stanoviskem vydavatele. 
Toto číslo vychází 6. září 2017.  
Uzávěrka příštího čísla je 25. září 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

Úvodem
V našem městě panuje velmi nestandardní politická situce, a proto jsem k příspěvku radního, 
který jsem měl psát, také přistoupil nestandardně. Svůj prostor jsem nabídl kolegům z naše-
ho zastupitelského klubu, kteří vidí věci podobně jako já. 

Příspěvek do měsíčníku Velkomeziříčsko píšeme těsně před jednáním zastupitelstva 
5. září (o referendu) a vyjde ve středu 6. září. Tou dobou už budeme všichni vědět, jak 
to dopadlo. Lépe řečeno budeme vědět, zda třináct zastupitelů z našeho města vyhoví 
vůli stovek občanů.
Když v červnu v reakci na chování některých našich kolegů zastupitelů vznikla občanská 
iniciativa Za Náměstí VM, byli jsme k ní mírně řečeno skeptičtí. Zaráželo nás nejen mládí 
iniciátorů, ale i jejich politická nezkušenost a důvěra v lidské dobro. Říkali jsme si, že jak 
rychle vzplanuli, tak rychle vyhoří a odnesou si do života jen pachuť z přímého střetu s naší 
velkomeziříčskou politickou bramboračkou a jejím tiskovým orgánem, kterým je nejme-
novaný medřičský týdeník, jenž se vyznačuje nebývalým množstvím lží na svých listech.
A ejhle, opak byl pravdou.
Tihle úžasní, báječní mladí lidé nejenže nevyhořeli, ale stali se (bez přehánění) ostrův-
kem pozitivní deviace v našem městě. V rekordním čase nadchli pro svoje idealistické 
postoje stovky lidí, kteří se podepsali pod jejich návrh referenda. V rekordním čase se 
jejich řady rozrostly o desítky dobrovolníků a spolupracovníků.
Přinesli do toho temného polosvěta našich velkomeziříčských intrik úplně svěží závan čer-
stvého vzduchu. Protože si s sebou nenesou to neblahé dědictví husákovské normalizace 
a divokých devadesátých let našeho města, nejsou zatíženi předsudky a starými křivda-
mi, jsou přímí, otevření, stateční a pravdiví. Neodpovídají na urážky urážkami, nereagují na 
podlé lži politických kvazitýdeníků a pseudowebů, nenechali se strhnout emocemi.
Jsme z nich nadšení.
Jsme nadšení z jejich statečnosti. Setkali se sice s přímými výhrůžkami i udáváním, ale 
nezalekli se. Jejich odpůrci slídili po tom, kdo návrh podepsal (proč asi?), přesto podpisů 
přibývalo. Tahle statečnost nám dává naději v dobrou budoucnost našeho města. Za-
tímco majitelé firem zakazovali svým zaměstnancům petici podepsat, zatímco ředite-
lé některých příspěvkových organizací otevřeně mluvili o strachu, který jim zabraňuje 
svůj podpis připojit, stáli na druhé straně stovky těch, kteří se nebáli. Nastavili svoje 
jména i obličeje a necouvli, i když jim bylo den ode dne jasnější, že relikty minulosti a 
metody minulosti mají žně. Lži, intriky a vyhrožování ale nezabraly. Takže díky za vaši 
odvahu a pevnost, vám všem, kdo jste podepsali.
Jsme nadšení z jejich pozitivní energie. Po dvou letech neuvěřitelných intrik v našem za-
stupitelstvu už jsme opravdu unavení a umlácení z toho, čemu každý, kdo v našem městě 
chce něco normálního udělat, musí čelit. A najednou (je to jako skutečný zázrak) se objeví 
mladí lidé, kteří v odpověď na tiskovinu plnou lží lidem nabídnou letní kino v bývalém 
Svitu. Jako poděkování za podpisy signatářům návrhu nabídnou divadelní představení a 
recesistické lyžování v létě. Dělají to ve svém volném čase, protože mají chuť to svoje po-
zitivno předávat dál. Nešíří facebookové hejty, nešíří letáky plné lží a velkých písmenek, 
nešíří články s přihlouplými paragrafy a nepodepsanými „profesionály ve svém oboru“. 
Šíří dobrou náladu a legraci. Takže díky za vaše pozitivno, milí aktivisté.
A když už vás takhle oslovujeme, milí aktivisté a signatáři návrhu, máme k vám ještě 
osobní věc. Přijměte, prosím, naši hlubokou a upřímně míněnou omluvu za to, jak se k 
vám někteří kolegové zastupitelé chovají. Toto chování není postojem celého zastupi-
telstva. Je nejméně deset zastupitelů, kteří nepodepisují ty nablblé články s urážkami 
na vaši adresu, neslídí po petičních arších a neopisují si z nich jména petentů, neposílají 
na vás zaměstnance Kauflandu, aby vás vyhodili z parkoviště, když tam sbíráte podpisy, 
neposílají vám zčásti výhružné a zčásti výsměšné maily a SMSky. To vše dělá jen ona 
pověstná „třináctka“. Víme, že je jejich chování ostudné a proto se vám za ně omlouváme.
Každému obyvateli našeho města také říkáme, aby si chování zastupitelů dobře všímali. 
Se stejnou přezíravostí a pohrdáním, s jakým přistupují k 1926 lidem, kteří podepsali 
návrh referenda, přistupují k nám všem, jejich voličům i voličům někoho jiného.
Víte, vždy to tak je - charakter člověka se nejlépe pozná ne z toho, jak se chová ke svým 
přátelům, ale z toho, jak se chová ke svým protivníkům.

Libor beneš, Petr Juda, Jiří MichLíček a MichaeLa SaLašová, radní 

Libor  beneš
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Do začátku září mají ředitelé vybraných městských organizací 
navrhnout městu možné způsoby využití bývalého luteránské-
ho gymnázia. Po prohlídce historické budovy to ředitelům uložila 
městská rada. 
Luteránské gymnázium si v doprovodu majitelů prošli radní spolu 
s ředitelkou muzea Irenou Tronečkovou, ředitelkou knihovny Iva-
nou Vaňkovou, ředitelem ZUŠ Martinem Karáskem a ředitelem 
Jupiter clubu Milanem Dufkem. Seznámili se nejen se samotným 
stavem stavby, ale i s vnitřními prostory. 
Luteránské gymnázium totiž před prázdninami nabídli majitelé 
městu za 21 milionů korun. Městská rada se nabídkou zabývala s 
tím, že by historický objekt mohly využít právě městské kulturní 
organizace.  „V našem dlouhodobém strategickém dokumentu 
Koncepce podpory kultury je dokonce tato koupě uvedena jako 
žádoucí. Já osobně ji plně podporuji,“ řekl starosta Radovan Necid. 

Renesanční palác nechala roku 1578 postavit na místě dvou star-
ších měšťanských domů Alena Berková-Meziříčská z Lomnice. 
Jejími staviteli byli vlašští řemeslníci, za vzor si vzali severoitalské 
paláce. Stavba byla určena pro nově založenou latinskou luterán-
skou akademii, školu, která poskytovala vzdělání protestantské 
mládeži na úrovni nižších ročníků university.
Škola byla zrušena roku 1602, poté sloužila její část jako modli-
tebna místní luteránské komunity. V polovině 17. století zde zří-
dil Rudolf z Kounic panský pivovar. Ten zde fungoval až do roku 
1949. Po roce 1989 budovu získali původní majitelé v restituci 
zpět. Od 60. let dvacátého století zde sídlila základní umělecká 
škola a městská knihovna. Město ale obě instituce z historické 
budovy odstěhovalo (ZUŠ v r. 2001 a knihovnu v r. 2003) a od té 
doby nemá palác využití pro celou plochu. 

Město objednalo zejména pro školní děti 
nový spoj městské hromadné dopravy 
namísto dočasně zrušeného kvůli opravě 
mostu u pošty. 
Pojede od 4. září z autobusového nádraží 
se zastávkami Bezděkov – Staré nádraží – 
ZŠ Oslavická.

„Na základě četných dotazů a přání rodičů 
a po projednání v radě města i s doprav-
cem bude dočasně zrušený spoj 12 kraj-
ské linky 840206 na zastávce Bezděkov 
nahrazen novým dočasným spojem linky 
MHD  845202,“ řekl vedoucí odboru do-
pravy MěÚ Jiří Pospíchal. 

Odjezd z autobusového nádraží v 7:30
Bezděkov 7:33
Staré nádraží 7:40
Oslavická, škola 7:45
Autobusové nádraží 7:55    
Spoj bude jezdit  až do zprůjezdnění mostu na ulici 
Sokolovská, kdy  budou objížďkové jízdní řády 
nahrazeny trvalými jízdními řády.

Radnice nahradila školní spoj MHD

-red-

Město hledá využití luteránského gymnázia

Text a foto: Petros Martakidis

FOTOGALERIE NA
www.velkomeziricsko.cz
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„Návrh přípravného výboru i veškeré přilo-
žené podpisové listiny splňují všechny ná-
ležitosti dle ustanovení zákona o místním 
referendu,“ informoval tajemník městského 
úřadu Marek Švaříček. Bylo třeba posbírat 
celkem 1 866 podpisů oprávněných osob, 
což je dvacet procent voličů ve Velkém Me-
ziříčí. Iniciativa předložila na podpisových 
arších 1 947 podpisů, z nichž zaměstnan-
ci MěÚ po kontrole zákonem stanovených 
údajů 59 vyřadili a uznali 1 888 platných. 
„Jako bezvadný byl návrh přípravného vý-
boru předložen k projednání radě města dne 
23. 8. 2017. Ta jej projednala a svým usnese-

ním doporučuje zastupitelstvu města místní 
referendum vyhlásit,“ dodal Švaříček. 
„Občanská iniciativa Za Náměstí VM dě-
kuje všem signatářům, podporovatelům 
a spoluobčanům, kterým není lhostejná 
budoucnost veřejného prostoru v našem 
městě,“ řekl za přípravný výbor zmocně-
nec Tomáš Bílek a dodal: „Věříme, že za-
stupitelé budou respektovat vůli občanů 
města a postupovat dle platných zákonů 
České republiky.“
Třináct zastupitelů, kteří odmítli vítězný 
návrh vzešlý z architektonické soutěže a 
dosud byli proti referendu, v době uzávěr-

ky našeho měsíčníku Velkomeziříčsko ne-
byli rozhodnuti, jak budou v bodu referen-
dum hlasovat. „Existují dva právní výklady. 
Jeden je, že přednost má místní referen-
dum, a druhý, že přednost má postup dle 
jednacího řízení bez uveřejnění. Jsme tedy 
v nejistotě a nevíme, jak se k tomu posta-
vit,“ uvedl jeden z nich Stanislav Rosa.
Členové občanské iniciativy Za Náměstí 
VM počítají s oběma variantami. „Pokud 
zastupitelé referendum neschválí, obrá-
tíme se na soud. Ten by měl rozhodnout 
o konání místního referenda do 30 dnů,“ 
sdělil Tomáš Bílek.

Přípravný výbor občanské iniciativy Za Náměstí VM předal 
7. srpna městskému úřadu ve Velkém Meziříčí návrh na 

konání místního referenda, které se týká architektonicko-
urbanistické soutěže na úpravu Náměstí a přilehlých ulic. 

Během prázdnin k tomu sehnal potřebný počet podpisů 
občanů města i místních částí a městský úřad potvrdil, že 

předložený návrh splňuje všechny potřebné náležitosti. 
V úterý 5. září o referendu rozhodli zastupitelé.

TexT a foTo 
MarTina STrnadová

Zastupitelé rozhodovali 
o náměstí a referendu

ZASTUPITELÉ JEDNALI 
PO UZÁVĚRCE. VÝSLEDKY ZDE:

 www.velkomeziricsko.cz

DIVADLO BĚŽKAŘSKÁ ODYSEA dua Bratři v tricku zhlédli návštěvníci areálu Svitu. Pozvala je na ně občanská iniciativa Za Náměstí VM, která se 
mimo jiné snaží oživit prostor za řekou. Akce byla i poděkováním všem signatářům návrhu referenda a podporovatelům iniciativy.
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Ředitele turistického a kulturního 
zařízení Filipa Henjaka a radní-
ho Karla Klarina přivítal v pátek 1. 
září na radnici místostarosta Josef 

Komínek spolu s dalšími zástupci města. 
„V prvé řadě vám musím vyřídit ohlasy 
na naši letošní únorovou návštěvu Velké-
ho Meziříčí. Všichni byli velmi spokojeni, 
nadšeni vaší pohostinností i akcemi, které 

jste pro nás připravili,“ uvedl Karlo Klarin a 
dodal: „Doufám, že stejně dobře dopadne i 
váš zářijový pobyt u nás.“ Tisenští hodlají 
s Velkomeziříčskými během svého pobytu 
projednat i další projekty umožňující rozší-
ření partnerství, zejména Erasmus+.
„Hosté budou odjíždět domů v neděli od-
poledne, neboť Karlo Klarin je povoláním 
učitel, a tak v pondělí musí nastoupit za 

katedru. Krom historických slavností a 
prohlídky fresek v rytířském sále na zám-
ku tak stihneme vyjet na výlet do židovské 
čtvrti v Třebíči a možná ještě do jihlav-
ských katakomb, abychom Chorvatům 
ukázali i okolí našeho města,“ informoval 
radní Jiří Michlíček, který je iniciátorem ce-
lého partnerství s Chorvaty a program pro 
ně zajišťuje.

Na třídenním pobytu byli ve Velkém Meziříčí zástupci 
z partnerského chorvatského města Tisno. Přijeli na 

pozvání na zdejší historické slavnosti na zámku. Současně 
projednali podrobnosti návštěvy Velkomeziříčských – 

Spolku žen, Tanečního orchestru ZUŠ, folklorního souboru 
Horáčan – v Tisnu, která je v plánu od 20. do 25. září.

Chorvati z Tisna přijeli 
na historické slavnosti

FOTOGALERIE NA
www.velkomeziricsko.cz

TexT a foTo 
MarTina STrnadová
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TexT PeTroS MarTakidiS

foto Jiří Michlíček 

Podle krajského radního pro dopravu 
Jana Hyliše se na konci srpna stav-
ba dostala dokonce do mírného 
předstihu oproti harmonogramu. 

Celková rekonstrukce mostu začala v polo-
vině prázdnin odstraněním starého tělesa. 
Poté zhotovitelská firma dozdila opěrné 
zdi na levém i pravém břehu řeky a středo-
vý pilíř. „Pilíře mostu jsou v lepším stavu, 
než jsme očekávali, a to umožňuje bezpro-
blémový postup. Firmu by mohly zdržet už 

jen nějaké neočekávatelné události,“ řekl 
tehdy radní Hyliš. Na konci srpna už začalo 
betonování takzvaných úložných prahů, na 
kterých bude nový most položen. 
Výměnu mostu u pošty původně kraj avizo-
val už na začátek léta s ukončením v podsta-
tě ještě o prázdninách. Termín se nakonec 
posunul, stavba má skončit 15. 12. 2017. 
Rekonstrukce mostu u pošty probíhá ze-
jména kvůli jeho špatnému technickému 
stavu. Jeho odstranění přerušilo nejdůleži-

tější dopravní tepnu ve městě - silnici 602. 
Objízdné trasy vedou městem, po Třebíč-
ské ulici a obchvatu pro osobní auta, auto-
busy a pomalé stroje. Dále po dálnici mezi 
oběma meziříčskými exity pro nákladní 
dopravu (i osobní auta), přičemž je dálnice 
v tomto úseku bez poplatku. 
Pěší mohou přerušenou ulici obejít po Mo-
ráňské, Hřbitovní a přes lávku u Domusu. 
Nebo ulicí Pod Strání, areálem bývalého Svi-
tu a lávkou do pasáže Nový Svit. 

Prosincový termín otevření opraveného mostu u pošty 
není ohrožen. Vyplývá to z dosud zveřejněných postojů 

představitelů Kraje Vysočina, kterému most patří.

Most u pošty má být 
otevřen v prosinci

POSTUP PRACÍ SLEDUJTE 
NA FACEBOOKU

@velkomeziricsko
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„Průběh třináctého ročníku historických 
slavností samozřejmě ovlivnil déšť. Díky 
odpolednímu lepšímu počasí nakonec při-
šlo víc lidí. Celkovou návštěvnost tak od-
haduji na osm set,“ uvedla ředitelka muzea 
Irena Tronečková.
Kdo má rád prvorepublikovou eleganci a 
noblesu, nám známou pouze z filmů pro 
pamětníky nebo starých rodinných fotek, 
přišel si na své. Při módní přehlídce se 
představili dámy, pánové i děti ve stylovém 

oblečení pro všechny příležitosti, denní, 
společenské i sportovní. Atmosféru navo-
dila hudba a tanec, nádvořím zněl swing i 
charleston. Vojsko ukázalo svoji výzbroj a 
výstroj. Pobavilo vystoupení četníků z pá-
trací stanice nebo komedianti a silák. 
Zájemci si mohli pořídit fotografii v ele-
gantních šatech, jak vystřiženou z časo-
pisu dvacátých a třicátých let. V rohu ná-
dvoří čekal veterán, jehož šofér každého 
milovníka starých strojů provezl městem. 

Zahřát se bylo možno jízdou na historic-
kém bicyklu, dokonce i dvojkole, a nebo 
třeba raději pěkně v klidu a pohodě horkou 
čokoládou. Děti zase uvítaly flobertkovou 
střelnici i možnost osahat si a zamířit z ku-
lometu.
Před deštěm se lidé mohli schovat v pro-
storách muzea a prohlédnout si zámecké 
interiéry, která pro tuto příležitost zpestři-
la výstava dalších prvorepublikových odě-
vů ze soukromé sbírky.

Velkomeziříčské historické slavnosti zasazené do 
období první republiky v neděli od rána provázel déšť. 
Odpoledne se však trochu vyčasilo, takže mnozí ještě 

stihli vypravit se na zámek a zhlédnout kus programu.
TexT a foTo 
MarTina STrnadová

Prvorepublikové slavnosti 
skrápěly kapky deště

FOTOGALERIE NA
www.velkomeziricsko.cz
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FOTOGALERIE NA
www.velkomeziricsko.cz
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TexT a foTo JiTka kočí

Dílna i dům dvaašedesátiletého 
Josefa Filipa z Velkého Meziříčí 

jsou plné starého, krásného 
dřeva. Josef Filip je totiž 

restaurátor a konzervátor 
nábytku a milovník starých časů 
a poctivého řemesla. Je to kolem 

něj vidět doslova na každém 
kroku. Pečlivě uspořádané nářadí, 

metodicky srovnané myšlenky 
a nostalgie po mizícím světě ruční 

práce a neuspěchaného života.

VŠECHNA 
DŘEVA JSOU 

KRÁSNÁ

Firemní znak z roku 1890
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Dočetla jsem se, že restaurátorství je mul-
tifunkční obor. Jste multifunkční člověk?
Ve své práci se setkám s řadou řemesel i 
oborů, jejichž postupy jsem se musel naučit 
a používám je, ale jako multifunkční člověk 
si nepřipadám. Znal jsem jednoho člověka, 
o kterém bych mohl něco takového říct, byl 
to doktor sociologie, uměl sedm jazyků a 
mnoho dalších věcí.
Začněme tedy vaší rodinou, dřevu se vě-
nuje již celou řadu let. 
Můj syn je pátou generací naší rodiny, která 
pracuje se dřevem. Stolařem byl můj pra-
děd, pak dědeček i táta, já jsem tak nějak 
přirozeně pokračoval a syn také. K truh-
lářskému a stolařskému řemeslu jsme při-
dali ještě umělecké zpracování dřeva. Jinak 
naše rodina žije ve Velkém Meziříčí asi od 
roku 1890. 
Připravoval jste syna už od dětství, že s 
vámi bude pokračovat? A jste rád, že tomu 
tak je?
Chodil se mnou odmala do dílny, a tak už mu 
to zůstalo. Zkoušel sice různé sebeuplatně-
ní, přesto u řemesla nakonec zůstal. Jsem 
tomu velmi rád, velmi. 
Sám jste jako kluk neměl chuť věnovat se 
něčemu jinému než dřevu?
Můj druhý dědeček z matčiny strany byl 
hajným, takže jsem také chtěl dělat hajné-
ho. Rád jsem s ním ráno chodil do lesa. Ale 
když jsem uvažoval, čím se nakonec vyučím, 
stejně mě nic jiného než stolařina nenapad-
lo. Vyučil jsem se truhlářem ve Znojmě, pak 
jsem byl zaměstnán ve Dřevoně Měřín. Při 
zaměstnání jsem si doplnil kurz restau-
rování a konzervování pro muzejní práci. 
Chvíli jsem působil jako restaurátor tady v 
muzeu na zámku. To bylo od roku 1987 do 
roku 1992, pak jsem si otevřel vlastní dílnu. 
Takže jste rodinné řemeslo nakonec stejně 
trošku posunul, co říkáte?
Tatínek dělal řemeslo, stolařinu. Vyráběl i 
umělecké předměty, jak se tomu dnes říká. 
Vzhledem k tomu, že zemřel, když mi bylo 
čtrnáct let, mnoho jsem se od něj nenaučil. 
Samozřejmě jsem viděl, jak co dělá, stola-
řinu jsem znal, ale další věci jsem už musel 
studovat a zkoušet sám. 
Přijde mi hezké, že i přes nepříznivé okolnosti 
jste pokračoval v tradici vašich předků. Zají-
malo by mě, jestli si od své práce rád odpo-
činete a zda máte čas na nějaké své koníčky?
Moje práce je spíše mým koníčkem. Když z 
ní potřebuji občas vypadnout, jedu se projet 
na kole nebo na motorce, jedeme na výlet, 
na výstavu nebo na zámek. Při té příleži-
tosti se sice podívám, jak jsou věci zpra-
cované, taková profesionální deformace, 
ale moc to nehrotím. Snažím se odpočívat, 
nehodnotit.
Dnes je povětšinou nutnost se dál při za-
městnání vzdělávat. Platí to i pro restau-
rátory?
V našem oboru jsou kurzy a semináře velmi 
důležité. Já se ale spíše účastním setkání 

kolegů a přátel, při kterých mluvíme o pra-
covních problémech. 
Jednotlivé dílny a řemeslníci si nehlídají 
svá výrobní tajemství?
Ne, předáváme si zkušenosti. Tajnosti dělají 
jen takoví, kteří nic dál předat nechtějí, nebo 
nemají co. Říká se, že nesdělená, nepředaná 
vědomost či dovednost vlastně neexistuje. 
Vědomosti a zkušenosti je třeba předávat. 
Vy také učíte ve škole pro restaurátory v 
Brně.
Ano, i když se v průběhu času z jejího názvu 
slovo restaurování vytratilo a dodnes to po-
važuji za chybu. Když byla škola založená, 
představoval jsem si, jak budou chodit stu-
denti na praxi do dílen, jako je ta moje. Ovšem 
ukázalo se, že si někteří mí kolegové moc ne-
přejí vychovávat konkurenci - bohužel. 
Nicméně učit je radost. Už proto, jak je mož-
né sledovat dnešní studenty, kteří umí pra-
covat na internetu a najít si za našeho mládí 
nedostupné zdroje a prameny. Naopak od 
nás mohou získat kontakty a zkušenosti, 
tudíž považuji výuku za jaksi oboustrannou. 
Je zájem o restaurátorství? Co vaše stu-
denty na školu přivádí?
Zájem studenti mají, i když jich máme méně 
než dříve. Pokles není daný nezájmem, ale 
tím, že dospívají slabší porevoluční ročníky. 
Někteří z nich jsou z řemeslnických rodin, 
jiní studují vysokou školu po maturitě, ar-
chitekturu nebo design nábytku, ale zjistí, 
že je to nebaví. Že chtějí pracovat rukama. 
Pro budoucí život je podle mě nejlepší vyučit 
se řemeslu a pak jít dál. V tomto se mi líbí 
systém francouzské prestižní školy École 
Boulle. Tam si žáci nejdříve navzájem vyro-
bí nástroje, kterých si tím pádem více váží. 
Až se vyučí, tak postupují na úroveň naší 
střední školy. Zde se výuka dělí na stará 
řemesla a na moderní technologie. Z téhle 
části studia je titul inženýr. A pokud chtějí 
jít ještě dál, do hloubky, následuje vysoká 
škola a další titul diplomovaný inženýr. Za-
bývají se podrobnějšími detaily materiálů, 
technologií, průzkumy. Líbí se mi kontinuita 
toho systému. Protože člověk může v kaž-
dém okamžiku skončit, ale už zná řemeslo, 
může se živit prací.
Vraťme se teď ke dřevu, máte mezi dřevi-
nami svého favorita? 
Všechna dřeva jsou krásná, všechna hezky 
voní. 
Opravdu nenajdete své nejoblíbenější? 
Pro někoho je to třeba lípa... 
To je velice specifické. Když se restaurují 
staré věci, musíme používat původní ma-
teriály. Když naopak vyrábím nový kousek, 
používám dřeviny tak, aby to bylo pohledo-
vě pěkné a účelné. Líbí se mi mahagon, jilm, 
ale to jsou dřeviny, které jsou běžné. Důleži-
té je, jaký účel má daná věc plnit. 
Kdybyste chtěl vyrobit například židli, tak 
sáhnete po čem? 
Po buku, to je první volba. Ale často dělá-
vám i z ořechu a třešní. Třešeň je moc hez-

ká, mám v plánu si z ní udělat židle. Ale nej-
častěji se na běžný sedací nábytek používá 
bukové dřevo, je nejdostupnější a nejlaci-
nější. Ovšem třeba právě třešeň je daleko 
krásnější, nábytek je pak o třídu výš. 
To mi přijde jako zajímavá volba, ale dá se 
u nás sehnat vůbec větší strom? 
Není problém sehnat dřevo z osmdesátile-
tého stromu, což je tak životnost třešně, a 
s průměrem kmene něco kolem půl metru, 
podle toho, kde roste. Na řezbu je lepší sa-
mozřejmě lipové dřevo. Dá se použít i ořech, 
hrušeň nebo zimostráz, ale lipové je nejsná-
ze opracovatelné. Bylo používané na nádobí, 
které se dělalo na krátkodobé použití.
Každé dřevo je vhodnější na něco jiného. 
Jde o to, jak je pružné, tvrdé, ohýbatelné. Na 
ohýbaný nábytek nemůžete například pou-
žít lípu, ale většinou se používá buk, dá se 
ohnout i palisandr. 
Bavili jsme se o restaurování a renovaci. Je 
mezi těmi pojmy nějaký rozdíl?
Konzervace je zakonzervování stavu tak, 
aby nepokračovala degradace materiálu 
jako takového. Vyčistí se, napustí proti dře-
vokaznému hmyzu, ošetří proti houbám 
a plísním. A konzervace je základ, pak se 
postupuje dál. Zůstanou při ní zachované 
stopy stáří. 
Renovace znamená, že věc spravíte úplně 
komplet, že zůstane základ starého nábyt-
ku, ale už se může použít jiné kování a jiná 
povrchová úprava.
Restaurování je pak takový vyšší stupeň 
péče. Můžete smýt třeba jen špínu, doplnit 
chybějící části a obnovit povrchovou úpra-
vu. Zajistit funkčnost, například u židle, aby 
se nekolíbala, nerozklížila. Oproti renovaci, 
po které ani odborník nemusí poznat, která 
část je nebo není původní, a laik by to ne-
měl poznat vůbec, si restaurovaný nábytek 
nese svého ducha. 
Odkud čerpáte postupy, které používáte?
Z literatury, ze zkušeností, z ústního pře-
dávání. Některé receptury jsou známější, 
některé méně. Ale rodinné, tajné receptury 
nemáme, nesnažíme se nic tajit. To by podle 
mě nemělo smysl. 
Pokud jsou s kým sdílet. Zmínil jste, že 
žáků máte méně, je obecně i méně řeme-
slníků?
Mám pocit, že řemesla se ztrácí. Nejen to 
naše, všechna. Zajímal jsem se například 
o práci na Třebechovickém betlému a po-
hyblivém betlému z Třebíče. Přitom jsem se 
seznámil s betlémáři, kteří mě od té doby 
pravidelně zvou na svá setkání. To je mimo-
chodem pro mě moc zajímavé - povídat si 
s nimi a dozvídat se, jak to nebo ono udě-
lali, proč jsou kola právě takhle, proč určité 
řemeny kloužou a proč ostatní ne, zda je to 
povrchovou úpravou nebo něčím jiným. A 
právě na těchto setkáních je vidět, jak i bet-
lémářů stále ubývá. 
Chtěl jsem se také jednou naučit takovou 
speciální věc, odřezávat dlátem a závity na 
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soustruhu. V republice jsem ale vypátral jen 
jednoho soustružníka na dřevo, který se 
soustružení dřeva vyučil, bohužel je už sta-
rý pán. Něco si vysoustružím, ale speciality 
zkrátka neumím a ani nevím, kdo by je dnes 
uměl naučit. Občas se podívám na všelijaká 
videa na YouTube, ovšem člověk spíš po-
třebuje slyšet, drž to takhle, jinak, s tímhle 
sklonem. Bez takového přímého, osobního 
vedení se člověk učí těžce. 
Má podle vás vliv na řemeslnou výrobu i 
dovoz levných věcí z ciziny?
Ano, to určitě. Ruční práce je velmi drahá 
a řemeslné výrobky jsou tak pro běžného 
člověka stále nedostupnější. Řemeslných 
výrobků a řemeslníků tak ubývá a jsou pak 
ještě vzácnější. S tím se pojí také postupné 
zapomínání kdysi běžných postupů, které 
zmiňuji. Ve Francii tenhle úpadek řemesel 
řešili tak, že v Paříži v roce 1868 založili 
školu, o které jsem už mluvil. U nás je situa-
ce obdobná. Před dvaceti lety jsme měli ve 
škole studenty, kteří chtěli a uměli. Dnešní 
studenti chtějí, ale už si neumějí věc třeba 
nakreslit, dobře zvolit technologii a vyrobit. 
V době, kdy si člověk nemohl vše koupit, 
kvetlo u nás kutilství a drobné domácí ře-
meslnictví předávané z otce na syna. Sta-
věly se chalupy, opravovala auta a děti byly 

při tom, pomáhaly a učily se. Dnes už tomu 
tak není. Věřím, že lidé řemesla zase obje-
ví, ovšem ještě to chvíli potrvá a doufám, 
že je k tomu nepřinutí vnější nepříznivé 
okolnosti, ale naopak zájem a láska k po-
ctivé práci.
Kdysi jsem dostal k Vánocům kazetu, na 
kterou mi chtěl dárce dát vyrýt své jméno. 
Nemohl ale najít rytce, který by to uměl. 
Strojem to totiž nešlo, povrch byl bombíro-
vaný – vyklenutý. Vzal jsem tedy kazetu do 
Brna jednomu starému rytci, který už také 
nežije. Než jsem vykouřil cigaretu, napsal si 
nápis na papír, díval se přitom na předlohu a 
pak to vyryl na jeden zátah. Stálo to celé pa-
desát korun. A tenhle starý mistr řemeslník 
také zemřel, aniž vychoval nástupce.
Pořizují si lidé v současné době starožitný, 
renovovaný nábytek?
Spíš si nechávají opravit třeba nábytek po 
babičce. My jim poradíme, jak zachovat du-
cha těchto věcí. A pak přicházejí sběratelé, 
kteří zvyšují hodnotu svých věcí. Když si 

koupíte v obchoďáku levnou ložnici, budete 
ji muset po deseti letech vyměnit, protože 
dřevotříska se restaurovat prakticky nedá. 
Nábytek po babičce z roku 1880 nebo 1910 
může při správné péči sloužit dalších sto let. 
Už v likérníku z roku 1936 bylo ovšem po-
užito linoleum, které nebylo příliš kvalitní, 
rozpadalo se, a to jsme pak museli hodně 
pátrat a zkoumat, jak je opravit a zakon-
zervovat. Soudobé materiály snad ani kvůli 
degradaci a rozpadání se samotné hmoty 
restaurovatelné podle mne nejsou. Je to 
škoda, protože i v nových věcech je vložena 
energie, která jejich vyhozením přijde vni-
več. 
Při vaší práci zvládáte všechna potřebná 
řemesla? 
To rozhodně ne, spolupracujeme s mnoha 
řemeslníky. Například k restaurování císař-
ského vagonu, ve kterém jezdil i prezident 
Masaryk, byli kromě nás přizvaní i čalouníci, 
restaurátoři textilu, kovotepci, mramoráři i 
elektrikáři. Všichni museli spolupracovat. Já 
sice pozlatit umím, ale nemůžu z časových 
důvodů dělat všechno. Zlatníci mají praxi, 
rutinu. Stejně tak rytci. Do perletě si umím 
vyrýt, ale když je toho víc, zakázku zadám. 
Nyní třeba spolupracujeme v Polné s ková-
řem, protože děláme dveře do kostela. Ale 

nejsou to jen řemesla. Do procesu vstupují 
i laboratoře, uděláme nábrusy a potřebuje-
me přesnou analýzu použitých materiálů. 
Naši předchůdci uměli věci vyrábět jedno-
duše, my je teď velmi složitě opravujeme. 
Používáte k restaurování nějakou chemii?
Dnes se už chemie používat moc nesmí, ma-
ximálně v přípravcích na dřevokazný hmyz. 
Jinak je vše přírodní. Musíme používat respi-
rátory, protože ve starém nábytku jsou zbyt-
ky spor hub a plísní, které dokážou způsobit 
člověku vážné potíže nebo onemocnění. 
A stroje, jsou potřeba speciální zařízení?
V dílně samozřejmě máme klasické truh-
lářské stroje, ale máme je spíš k vyrábění 
nových věcí. K vlastní renovaci povětšinou 
nic takového není potřeba. Takže převa-
žují truhlářské nástroje, dláto, hoblík, pil-
ka, škrabka. To spíše přípravky mohou být 
svým složením speciální, nebo si vyrábíme 
různé speciální držáky. 
Co trvá déle, výroba repliky nebo renovace 
originálu? 

To záleží na druhu nábytku, když jde o jed-
noduchý kus, je výroba rychlejší. Ale u složi-
tějších intarzovaných ploch je samozřejmě 
delší a pracnější.
Baví vás nějaká část pracovního postupu 
víc než ostatní?
Baví mě všechno. Ale když pracujete na 
velké zakázce a děláte ji měsíc, dva nebo i 
déle, je to dlouhé. Krátké práce mě baví víc, 
nejsou sériové, různorodě se střídají. A pak 
mechanické věci, třeba převody u betlémů, 
aby se figurky správně hýbaly. 
Jaký je váš běžný pracovní den?
Ráno vstanu někdy mezi půl pátou a pátou, 
pak dlouho snídám, v šest jdu do dílny. Jsem 
tam do dvanácti, poté jdu na oběd, hodinu 
odpočívám. To mi doporučil lékař kvůli zá-
dům a teď už jsem si tak zvykl, že když ne-
odpočívám, chybí mi to. Vrátím se do dílny a 
asi do večera pracuji. 
Pracoval jste pro meziříčské muzeum a  
kostel. Jak práce probíhaly?
Pro kostel jsme restaurovali oltář Božího 
hrobu. Byl napaden dřevokazným hmyzem, 
opravovali jsme povrchovou úpravu a čisti-
li všechny části. To znamená, že jsme oltář 
úplně rozebrali, napustili přípravkem proti 
hmyzu, vyčistili a znovu původní techno-
logií sklížili. K úpravě povrchu jsme pak ke 

spolupráci přizvali malíře, kteří mají licenci 
na polychromové úpravy. Celkově to celé 
trvalo asi tři měsíce. 
Pro muzeum jsme dělali pár věcí na výstavy, 
podstavec k biedermeierskému sekretáři, 
sekretář, restaurovali jsme biedermeierské 
židle a novorokokovou sedací garnituru. U 
židlí jsme zpevňovali konstrukci, která se 
rozkližovala, vyčistili a obnovili povrchovou 
úpravu politurou. Aby se zachovala původní 
potahová látka, musela na ni restaurátor-
ka textilu nažehlit zpevňovací tyl. Na běžné 
používání nejsou, ale vypadají autenticky. 
Chystáte se vůbec někdy do důchodu? Už 
víte, čím si budete krátit čas?
Dokud budu moct pracovat, tak do důchodu 
nepůjdu. A kdybych musel, stejně se budu 
bavit prací. Synovi jsem začal vyrábět ná-
stroje, aby mu hezky seděly v ruce. Občas 
nějaký vyložím perletí, aby to i pěkně vypa-
dalo, zatím ode mne má pilku, hoblík, po-
kosník a v současné době dodělávám ponk. 
Práce se vždycky naštěstí najde. 
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FOTOGALERIE A VIDEA NA
www.velkomeziricsko.cz

„Velkomeziříčské kulturní léto 2017 nabíd-
lo celkem 23 akcí, které navštívily čtyři ti-
sícovky lidí,“ uvedl za pořádající Jupiter club 
ředitel Milan Dufek s tím, že na Zábavu pod 

lipami si přišlo zatančit sedm set zájemců 
a soutěž Klíče přilákala pět stovek lidí.
Nechyběl zahajovací koncert ZUŠ, oblí-
bený Kinematograf bratří Čadíků, koncert 

zdejších skupin Stetson či MySami, Gene-
ze, folklorní vystoupení Horáčanu, či di-
vadlo Don Quijote de la Ancha. Oblíbenou 
dechovku přivezla Mistříňanka.

Velkomeziříčské kulturní léto ukončily Klíče. Tradiční 
soutěž v nové verzi se soutěžícími diváky proběhla 

poslední srpnovou neděli na náměstí. Patří spolu 
s taneční Zábavou pod lipami k nejnavštěvovanějším 

akcím letošního ročníku.
TexT MarTina STrnadová

foto Jitka kočí, Martina Strnadová

Kulturní léto pobavilo 
tisíce diváků
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Stetson

Horáčan

Zahajovací koncert ZUŠ
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Základní škola Sokolovská má první zdravou 
školní jídelnu ve Velkém Meziříčí a čtvrtou v 
Kraji Vysočina. Titul a certifikát k němu se jí 
podařilo získat po půlročním snažení v pro-
jektu Státního zdravotního ústavu v Praze. 
Jeho cílem je vybudovat místa, kde děti do-
stanou pestré a vyvážené jídlo, které dob-
ře vypadá i chutná. „Naše školní jídelna se 
již dlouhou dobu snaží připravovat stravu 
pro děti, která odpovídá zásadám zdravé 
výživy a tento projekt byl pro nás výzvou, 
zda dokážeme splnit všechna kritéria, kte-
rá jsou nutná k získání certifikátu Zdravá 
školní jídelna,“ říkají ředitel ZŠ Sokolovská 
Petr Hladík a vedoucí školní jídelny Marie 
Hladíková.
Jídelníček bylo třeba sestavovat podle de-
seti přesně stanovených kritérií, kterými 

jsou vhodný pitný režim s omezením jed-
noduchých cukrů, plánování jídelníčků dle 
nutričního doporučení, správné a bezchybné 
vedení spotřebního koše, omezení používání 
dochucovadel, nepoužívání polotovarů – va-
ření převážně z čerstvých surovin, veřejně 
dostupný jídelníček, snížení množství soli. 
Hodnotí se ale také výzdoba jídelny, komu-
nikace jídelny s rodiči, žáky a pedagogy a 
zařazování sezónních potravin.
Jídelna do projektu vstoupila s cílem vzbu-
dit u dětí zájem o zdravou výživu zařazo-
váním méně známých potravin a nových 
receptů, což s sebou neslo náročnou pří-
pravu nových receptur.
„Jsme velice rádi, že strávníci změny jako 
hojné zařazování čerstvé zeleniny, bez-
masých jídel, vyřazení uzenin a uzeného 

masa, zařazování méně známých druhů 
potravin, hodnotí převážně kladně a my se 
i nadále budeme snažit připravovat chut-
nou a pestrou stravu pro naše děti a ostat-
ní strávníky,“ uzavírají Petr Hladík a Marie 
Hladíková.

ZŠ Sokolovská má první 
zdravou jídelnu ve městě

-red-

Do školních lavic usedlo 154 prvňáčků
Třicet šest prvňáčků na ZŠ Komenského, 47 na ZŠ Oslavická a 52 
na ZŠ Školní, k tomu 11 v Mostištích a osm ve Lhotkách – takový 
je počet žáků, kteří v novém školním roce 2017/2018 usedli do 
lavic prvních tříd základních škol ve Velkém Meziříčí a místních 
částech.

Úspěšný vstup do nového školního roku přišel dětem na ZŠ Komen-
ského popřát místostarosta Josef Komínek. „Ať se vám ve škole líbí. 
Jsem rád, že Kraj Vysočina na vás ani letos nezapomněl a dal vám 
opět kufříky, kde najdete něco ke hraní. Přinesl jsem vám malou 
sladkost,“ dodal a podaroval děti čokoládovými mincemi. -mars-

FOTOGALERIE NA
www.velkomeziricsko.cz
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www.pksokna.cz

PKS okna a.s.
Hornoměstská 2171/37 
(vedle Finančního úřadu) 
Velké Meziříčí 594 01

725 947 516

e-mail: velmez@pks.cz

PROVOZNÍ MONTÉR KANALIZACÍ 
Požadované znalosti a dovednosti:

• vzdělání střední odborné s výučním listem v oboru 
stavebnictví nebo strojírenství,

• řidičský průkaz sk. B, C a T,
• obsluha drobné mechanizace,
• manuální zručnost, spolehlivost.

Nabízíme:
• kvalifi kovanou práci v oboru vodovodů a kanalizací,
• zázemí stabilní a tradiční fi rmy,
• široké spektrum zaměstnaneckých benefi tů a výhod.

Předpokládaný nástup dle dohody.

Místo výkonu práce: 
• čistírna odpadních vod Velké Meziříčí

Písemnou nabídku s profesním životopisem zasílejte 
do 15. 9. 2017 na adresu:

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., Stu-
dentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou nebo e-mail: 
divize@vaszr.cz. 

Bližší informace:
p. Stanislav Klimeš, mistr provozu ČOV a kanalizací 
Velké Meziříčí, telefon: 602 705 554

STROJNÍK ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD 
Požadované znalosti a dovednosti:

• vzdělání střední odborné s výučním listem v oboru 
stavebnictví nebo strojírenství,

• přípustné je i střední odborné s výučním listem
v oboru elektro,

• řidičský průkaz sk. B,
• manuální zručnost, spolehlivost,
• praxe v obdobném oboru výhodou.

Nabízíme:

• kvalifi kovanou práci v oboru vodovodů a kanalizací,
• zázemí stabilní a tradiční fi rmy,
• široké spektrum zaměstnaneckých benefi tů a výhod.

Předpokládaný nástup dle dohody.

Místo výkonu práce: 
• čistírna odpadních vod Velké Meziříčí

Písemnou nabídku s profesním životopisem zasílejte 
do 15. 9. 2017 na adresu:

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., Studentská 
1133, 591 21 Žďár nad Sázavou nebo e-mail: divize@vaszr.cz. 

Bližší informace:
p. Stanislav Klimeš, mistr provozu ČOV a kanalizací 
Velké Meziříčí, telefon: 602 705 554 

hledá vhodného kandidáta/
kandidátku na pracovní místo

hledá vhodného kandidáta/
kandidátku na pracovní místo
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Hledáte zajímavé zaměstnání? 
Přijmeme pracovníka pro obsluhu bioplynové stanice
- zaměstnání ve stabilní české fi rmě
- odpovídající fi nanční ohodnocení
- fl exibilní pracovní doba
- řidičský průkaz pro skupinu B (BE)
-  výhoda – způsobilost dle vyhlášky 50/1978 Sb. 

(odborná způsobilost v elektrotechnice) 
- pracoviště 2 km od Žďáru nad Sázavou

kontakt: 602 976 768 
agro@agro-merin.cz

KURZY ANGLIČTINY 
2017/2018

pod vedením Mgr. Petry Táborské
Cena 3 500 Kč/50 vyučovacích

 hodin (říjen – květen)

Místo konání: ZŠ Sokolovská
První infoschůzka 26. 9. 2017 

v 17:00 na ZŠ Sokolovská

Více na www.anglictinavmezu.cz

Přihlášky možné podávat 
e-mailem 

(petab@anglictinavmezu.cz) 
nebo na tel.: 776 328 632

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

Tel.: 602 547 763  E-mail: bds@bds-vb.cz

Zahradní centrum 
v Budišově

Ing. Ladislav Molnár

Podzimní sezona 
začíná!!!

Sadba jahod
Vřesy, stálozelené 

dřeviny, jehličnany 
Tel. 568/875 403, 736 484 435
Otevřeno: po–pá 9–17 hod.

so 8–12 hod.
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Požadujeme:
• vyučení v oboru
• dobré pracovní nasazení
• praxe v oboru vítána

Nabízíme:
• zázemí stabilní a prosperující fi rmy
• odpovídající platové ohodnocení
• systém osobního ohodnocení
• zajímavou práci v moderním prostření
• možnost odborného růstu

Společnost, která se zabývá prodejem 
a servisem nákladních vozidel zn. MAN, ná-
věsů a přívěsů zn. REISCH a návěsů a přívě-
sů na přepravu dřeva zn. DOLL, hledá v rám-
ci posílení servisu nákladních vozidel:

AUTOELEKTRIKÁŘE
AUTOMECHANIKA

Písemné nabídky doplněné o stručný životopis 
zasílejte na adresu:

AUTOIMPEX, spol. s r. o., Kpt. Jaroše 79, 595 01 Velká Bíteš 
nebo na: autoimpex@autoimpex.cz, tel. 602 331 371

Vykupuje: 
• Kulatinu – smrk, borovice, jedle, modřín.

• Kůrovcové dříví – veškeré sortimenty.

• Palivové dříví – veškeré sortimenty.

• Veškeré dříví listnaté.

Nabízí: 
• Pěstební a těžební práce- těžbu dřeva, zalesňová-

ní, stavbu oplocenek, ochranu kultur.

• Dodávky sazenic lesních a okrasných dřevin, che-
mikálie do lesnictví.

• Projekty a realizace zahrad, parků, sadů.

• Prodej štípaného paliva včetně dovozu.

• Zemní práce, práce s JCB bagrem, opravy a bu-
dování cest, dopravu sypkých materiálů.

• Dopravu krátkého a dlouhého dříví 

Dřevo Vysočina a. s. 
Santiniho 17/27 Žďár nad Sázavou 591 01

IČ: 03759687      

DIČ:  CZ 03759687 

Kontakt: tel. 724 398 400, 604 108 149, 777 734 707, 
drevovysocina@drevovysocina.cz
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Společenská kronika Odešli z našich řad

Vaše společenská oznámení objednávejte 
v redakci Velkomeziříčska

vždy v pondělí a středu od 8.00 do 16.00
Redakce je otevřena denně od 8.00 do 14.30,  

mimo pondělí a středu však nemůžeme 
 garantovat přitomnost.

Společenská oznámení ve Velkomeziříčsku:
NEJLEVNĚJŠÍ, NEJTRADIČNĚJŠÍ 

A S NEJVYŠŠÍM POČTEM ČTENÁŘŮ 
VE MĚSTĚ

Blahopřání

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast a pro-
jevené kondolence při posledním rozloučení dne 16. 8. 2017 s 
paní Marií Doležalovou z Oslavice. 
Zarmoucená rodina

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast a pro-
jevené kondolence při posledním rozloučení dne 31. 8. 2017 s 
panem Jaroslavem Zezulou z Tasova. 
Zarmoucená rodina

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast a pro-
jevené kondolence při posledním rozloučení dne 2. 9. 2017 s pa-
nem Oldřichem Vašíčkem z Velkého Meziříčí. 
Zarmoucená rodina

V těchto dnech si připomínáme osmé 
smutné výročí úmrtí naší drahé 
manželky, maminky a babičky, paní 
Emilie Kafkové z Mostišť. 
Za tichou vzpomínku děkují a s úctou  
a láskou vzpomínají manžel  
a děti s rodinami.

Kdo ve svém srdci pro nás tolik lásky měl, 
ten s námi žije dál, ten nikdy nezemřel. 

Dne 8. 8. 2017 uplynul první smutný 
rok od chvíle, kdy nás navždy opustila 
naše maminka, babička a prababička,
paní Jarmila Suchánková. 
S láskou vzpomínají a všem ostatním 
za tichou vzpomínku děkují  
dcery Jarmila a Olga s rodinami,  
syn Milan s rodinou.

Dne 2. září 2017 jsme si připomněli 
druhé smutné výročí, kdy nás opustil 
pan František Šoukal ze Svařenova
v nedožitém věku 86 let.  
Stále vzpomínají manželka Anna, 
dcery Helena a Marie, vnoučata 
a pravnoučata. 

Pracoval vždy do únavy, klidu sobě nedopřál. 
Srdce jeho zlaté bylo, každému jen blaho přál. 
Za vše dobré, co vykonal, tichý spánek  
buď mu přán. 

Dne 3. září 2017 jsme vzpomněli  
10. smutné výročí úmrtí 
pana Františka Halačky. 
S láskou stále vzpomínají manželka  
a dcera Hana s rodinou.

Dne 30. září 2017 uplyne pět let, kdy 
od nás navždy odešla 
paní Libuše Kučerová z Mostišť. 
Stále vzpomínají manžel Jiljí a děti s 
rodinami.

Bylo-li na světě zásluhou blízkého člověka 
trochu víc lásky a dobroty, trochu víc světla 
a pravdy, měl jeho život smysl. 
Odešla jsi tiše ve věku 66 let, jak osud si přál, 
ale v našich srdcích žiješ stále dál. 

Dne 20. září oslaví 70. narozeniny 
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, 
pan Václav Kučera,
fotbalista, hokejista, rozhodčí  
a jinak všestranný sportovec. 
Vše nejlepší přeje rodina.

Marie Doležalová, Oslavice, 87 let, 8. 8. 2017
Milan Mladý, Brno, 71 let, 25. 8. 2017
Jaroslav Zezula, Tasov, 82 let, 28. 8. 2017
Oldřich Vašíček, Kolmá, Velké Meziříčí, 67 let, 29. 8. 2017
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PRODÁM
• Štěňata německého ovčáka. K odběru 
15. 9. 2017, cena 2.500 Kč. Tel.: 731 136 
409.
• Štípané palivové dřevo, 18 m3. Tel.: 775 
640 970.
• Pytlované seno, levně. Tel.: 736 257 130.
• Piano zn. Rőssler, zachovalé, cena doho-
dou. Tel.: 776 210 101.
• Konzumní brambory – LAURA, ADÉLA. 
Odběr od konce září. Objednávky na tel. 728 
172 617, Ostrov nad Oslavou. 
• VARI s motorem HONDA, s dvoukolovým 
vozíkem. Stroj je nový, nejetý, se zárukou. 
Cena dohodou. Tel.: 608 634 984.

• Trubkové postele, šlapací šicí stroj, 
nábytek z vyklízení chalupy ve Velkém 
Meziříčí. Více info: 775 242 341.

• Posilovací nářadí, které je vhodné díky 
malé zastavěné ploše na domácí cvičení 
nebo i pro menší posilovny. V případě zájmu 
můžu zaslat fotky a podrobnější informace 
na váš e-mail. Tel.: 776 798 182.
• Stroj na výrobu škvárových tvárnic a 
starší ponk se svěrákem. Cena dohodou. 
Tel.: 776 725 864.

KOUPÍM
• Simsona 3.000 Kč, Jawu, Stadion, Pařez 
5.000 Kč. Tel.: 736 741 967.
• Srovnávačku s protahem KDR nebo RO-
JEK. Tel.: 603 165 320.
• Historický motocykl, možno i nekomplet-
ní, torzo apod., také samostatné díly. 
Tel.: 608 773 933.
• 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 
Bekovky Feldbekleidungsamt der Luft-
waffe 1/XVII (nyní Motorpal): vysouva-
cí nože i poškozené a součástky k nim; 
tropické klobouky; blůzy, košile, kalhoty, 

kraťase pískové, zelené a modré barvy; 
čepice, kšiltovky a lodičky; okované boty 
s koženou podrážkou, holínky, 12ti-dírko-
vé kanady boční i přední šněrování, boty 
kombinované s plátnem nízké i vysoké; 
skládací příbory; chlebníky, ruksaky, tašky, 
brašny, batohy z telecí kůži, pytle; oranžo-
vé bakelitové dózy; ochranné brýle; kukly 
a ušanky; chrániče kolen; plynové masky; 
polní lahve; helmy; celty; oboustranné 
maskované vaťáky; prošívané vaťáky, hli-
níkové 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;  vý-
stroj s cvoky značky Prym, Stock; rukavice, 
pásky přezky, řemínky, postroje; muniční 
bedýnky plechové dřevěné; nášivky; vy-
znamenání a medaile; zbytky z techniky 
jako pásy, kola, součástky, tachometry a 
přístroje, optiky, puškohledy, dalekohledy, 
nářadí, zbraně a části zbraní, dýky, šavle a 
bodáky, svítilny, baterky, karbidky; nábo-
je a nábojnice; knoflíky; nitě a kusy látek;  
dokumenty, pohlednice a pracovní kníž-
ky adresované na Bekovku , fotografie z 
období protektorátu Velkého Meziříčí a 
okolí, noviny z období protektorátu; rád si 
i poslechnu zajímavé příhody a historická 
fakta z okupace a osvobození, nabídne-
te cokoliv i silně poškozené! Volejte, nebo 
stačí prozvonit a zavolám zpět, na tel. 732 
400 672.
• Staré hračky: plechové, dřevěné, retro au-
tíčka Škoda 1203, 105,120 atd. šlapací au-
tíčka Moskvič a jiné značky. Staré plechové 
trojúhelníkové krabice na olej Mobiloil, Shell 
atd. Staré pivní lahve s odlitým nápisem pi-
vovaru např.: Gross Meseritscher, L. Heide a 
jiné pivovary. Stará jízdní kola, veterány, mo-
tocykly a veškeré součástky k nim ...dále za-
jistím vyklizení vašich půd, sklepů atd. Děkuji 
za nabídky, které pomohou rozšířit sbírku a 
plánovanou expozici. Volejte, nebo stačí pro-
zvonit a zavolám zpět, na tel. 732 400 672.

NEMOVITOSTI
• Prodám byt 3+1 s garáží a zahradou, ve 
čtyřbytovce na ul. Hornoměstská. Cena 2,4 
mil. Tel.: 602 729 859.
• Hledám podnájem ve Velkém Meziříčí. 
Tel.: 799 517 413.
• Vyměním nový nízkoenergetický byt 
2+kk s velkou lodžií, situovaný na jihozápad, 
nedaleko Velkého Meziříčí. Veškeré náklady 
na bydlení 5.500 Kč/měs. Za byt 2+1 ve VM 

ve starší zástavbě, Bezděkov, Čechová, 
Nad Gymnáziem. Kdo má rád klid a přírodu, 
je tento byt ideální. Výhodná nabídka, zdra-
votní důvody. Tel.: 732 190 415.
• Hledám dům se zahradou. Nabídněte. Dě-
kuji. Tel.: 774 340 338. 
• Byt v Nám. nebo okolí. Nejlépe směr Brno. 
Tel.: 722 012 297.
• Pronajmu byt 2+1 plně zařízený na ul. 
Krškova, 2. patro bez výtahu s balkonem a 
sklepem. V bytě se nekouří. Volný od 1. 10. 
2017, nájemné 7.000+3.000 inkaso + dvě 
vratné kauce. Tel.: 775 628 222.
• Prodám stavební pozemek ve VM cca 1 
500 m2, cena 800/m2+DPH, kompletní sítě, 
klidná část. Tel.: 731 457 371.
• Prodáme hezký řadový dům 4+1 se za-
hradou ve VM. Cena 5,3 mil. Více inf. na tel. 
608 271 522.
• Pronajmu byt 2+1 ve VM, parkování, za-
hrada 1 000 m2. 11.700 Kč. Tel.: 605 054 470.
• Koupím pozemek nebo zahradu ve Vel-
kém Meziříčí nebo v okolí. Hotově. Tel.: 605 
054 470.
• Prodáme byt 2+1 se zahrádkou ve VM, 
kompletní rekonstrukce. Více informací na 
731 457 371.
• Koupím obyvatelný byt nebo menší ro-
dinný dům ve VM nebo blízkém okolí. Platba 
hotově. Tel.: 608 271 522.
• Prodám krásný stavební pozemek k re-
kreaci i k trvalému bydlení v Olešné u Nové-
ho Města n. M. 610/m2. Tel.: 608 271 522.
• Prodám zahradu s chatkou na Fajtově 
kopci, s vodou, bez elektřiny. Tiché místo. 
Tel.: 731 457 371
• Prodáme pěkný rodinný dům 4+1 se za-
hradou v Bystřici n. Pernštejnem. Cena 4.7 
mil.  Více informací na tel. 608 271 522.
• Prodáme zrekonstruovaný byt 3+1 ve 
VM. 2,3 mil. Revitalizace domu, výtah. Více 
informací na 731 457 371.

RŮZNÉ
• Nabízím volné místo v autě na každo-
denní (Po–Pá) dojíždění Velké Meziří-
čí – Brno a zpět. Odjezd z VM v cca 5.40, 
odjezd z Brna v 15.00. Detaily na 734 300 
619 nebo j.dvorak@shp.eu.

DOUČOVÁNÍ

• Anglický jazyk – dlouholetá zkuše-
nost ze zahraničí. Výuka, doučování, 
příprava k maturitě, tlumočení a překla-
dy. Bc. Pavla Čacho: anglictinacacho@
seznam.cz, tel.: 733 600 452.

• Doučování němčiny a angličtiny, mám VŠ 
pedagogického směru, praxi v oboru. Tel.: 
737 439 784.
• Doučování, individuální konzultace z 
MAT-FYZ 6.-9. tř. ZŠ; prima-kvarta GYM. 
Rovněž příprava k PZ z MAT na SŠ. (Dolní 
Radslavice), web: mat-fyz.cz; tel.: 774 621 
703.

Soukromá 
inzerce

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 S
C
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Pracovní náplň:
 ĉ příjem a zpracování zakázek v SAP
 ĉ technicko-obchodní poradenství

Požadujeme:
 ĉ SŠ vzdělání strojního směru
 ĉ znalost AJ nebo NJ  podmínkou
 ĉ samostatnou,  zodpovědnou a komunikativní osobnost
 ĉ znalost SAP vítána

Nabízíme:
 ĉ různorodou a zajímavou práci ve firmě s celosvětovou  působností
 ĉ práci v  přátelském kolektivu a příjemném prostředí
 ĉ motivující finanční ohodnocení a firemní bonusy

Nabízíme:
 ĉ různorodou a zajímavou práci ve firmě s celosvětovou  působností
 ĉ práci v  přátelském kolektivu a příjemném prostředí
 ĉ motivující finanční ohodnocení a firemní bonusy

Obchodně-technický(á) referent(ka)

WNT je dynamická mezinárodní společnost zabývající se vývojem, výrobou a prodejem  nástrojů pro třískové obrábění. Pro posílení služeb ve Velkém 
Meziříčí hledáme kandidáta na pozici.

Vaše životopisy zasílejte na: zamestnani@wnt.com
WNT Česká republika s.r.o. – Sokolovská 250, Velké Meziříčí 

NTK 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@nkt.com
tel.: 566 511 559

KONTAKT NA INZERCI

Inzertní manažerka:

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

Vážení klienti,
UZÁV�RKA INZERCE

DO �ÍJNOVÉHO VYDÁNÍ 
VELKOMEZI�Í�SKA
JE JIŽ 18. 9. 2017.

Máte-li zájem o umíst�ní inzerce,
prosím volejte 

nebo pište na uvedený kontakt.
S
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V

Rodiče stojí častokrát před rozhod-
nutím, na jaký nástroj by dítě mělo 
hrát. V momentě, kdy mají tuto 
otázku vyřešenou, ještě není vyhrá-
no. Výběr konkrétního kusu nástro-
je je neméně důležitý – měl by ne-
jenom dobře znít a být i pohodlný 
při hře samotné, začínajícímu mu-
zikantovi se musí také líbit vizuálně, 
aby na něj cvičil rád.
Kytary se dělí na tři základní druhy – 
klasické (španělské), akustické 
a elektrické. Začátečníkům a dětem 
do 9 let bude nejvíce vyhovovat ¾ 
klasická kytara s nylonovými stru-
nami. Zajistíte tím jednak, že dítě 
pohodlně dostane pravou i levou 
rukou tam kam má a díky absenci 
kovových strun si neohrané prsty 
neodře. Klasické kytary jsou vhod-
né na hraní klasických skladeb, kte-
ré se vyučují na ZUŠkách. Akustické 
a elektrické kytary se perfektně 
hodí na akordové hraní (nejčastěji 
trsátkem). Důležitý je i výběr základ-
ního příslušenství. Kromě náhrad-
ních strun je to především ladička 
a lehký obal na přenášení kytary, 
případně bezpečné skladování 
doma. Pro klasickou kytaru je ne-

zbytná i podnožka. Pro elektrickou 
kytaru je důležité trsátko a kombo, 
které zesiluje zvuk kytary. Vše je 
nutné propojit nástrojovým kabe-
lem. Velkou výhodou je, pokud má 
kombo zabudovaný výstup na slu-
chátka, což ocení nejen rodiče, ale 
určitě i sousedé.

U klavíru je důležité si stanovit, 
zda-li bude dítě hrát spíše klasické 
skladby, pro které je vhodné digitál-
ní piáno s kladívkovou mechanikou 
nebo keyboard, který je vhodný 
spíše na hraní písní, akordů a obsa-
huje vestavěné doprovody a rytmy. 
Vhodným doplňkem jsou sluchátka 
na cvičení doma, nezbytnými do-
plňky pak stojan na klávesy a klavír-
ní stolička s nastavitelnou výškou.

„Častokrát je nejlepší variantou si 
nejen o výběru nástroje přečíst, 
ale navštívit i prodejnu s hudeb-
ními nástroji, kde si dítě může 
nástroj vyzkoušet a zkušený per-
sonál zajistí, aby byl výběr co 
nejvhodnější.“, říká produktový 
manažer Marek Vaňkát z prodej-
ny hudebních nástrojů MusicData 
ve Velkém Meziříčí.  

Chystá se Vaše dítě hrát na hudební nástroj? 
Výběr nástroje se správnými parametry je 
nesmírně důležitý.

▪
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na dobu určitou - zástup za mateřskou a rodičovskou 
dovolenou
s místem výkonu práce Městský úřad Velké Meziříčí 
a zařazením do 10. platové třídy dle platných právních 
předpisů.
Předpokládaná doba nástupu: říjen 2017

Přihlášky v písemné podobě zašlete nejpozději do 
26. 9. 2017 do 12:00 hod. na adresu:
Město Velké Meziříčí
k rukám tajemníka Městského úřadu Velké Meziříčí 
Ing. Marka Švaříčka
Radnická 29/1
594 13 Velké Meziříčí
Obálku označte slovy: „Výběrové řízení – pozice VÝST“
Kontaktní telefon: 566 781 003

PRACOVNÍKA ODBORU VÝSTAVBY – 
REFERENTA ÚŘADU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí vyhlašuje 
výběrové řízení na pozici

Velké Meziříčí

více na www.velkemezirici.cz > úřední deska

na dobu neurčitou 
Předpokládaná doba nástupu: ihned

Bližší informace podá Ing. Petr Dvořák
Kontaktní telefon: 566 781 110

STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE 
VELKÉ MEZIŘÍČÍ

hledá vhodného uchazeče na pozici

Město Velké Meziříčí

více na www.velkemezirici.cz > úřední deska
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#KULTURA

Ve čtvrtek 5. října vystoupí v Jupiter clubu šansoniérka Renata 
Drössler. Přijede s pořadem nazvaným Pocta Haně Hegerové. 

Vstupenky jsou v předprodeji na programovém oddělení JC za cenu 
200 Kč. Na místě pak budou stát 250 Kč. Renata Drössler odpověděla 

Velkomeziříčsku v souvislosti s připravovaným vystoupením na 
několik otázek.

Půjde jen o výběr z písní z repertoáru 
Hany Hegerové nebo máte v programu 
zařazeny i jiné šansony? 
Hana Hegerová byla pro mě vždy velkou 
inspirací. Jak sám název napovídá, půjde 
o výběr písní Hany Hegerové. Je to vlast-
ně pocta nejen jí, ale šansonu vůbec. Proto 
jsou součástí mého recitálu i jiné šansony, 
světoznámé i autorské, které možná ne-
jsou v povědomí z masmédií, ale moji stálí 
posluchači je znají.
Byla pro vás Hana Hegerová v nějakém 
životním období vzorem? Setkala jste se 
s ní, zazpívala jste si s ní někdy?
Mé první CD To jsem já, bylo věnováno Prv-
ní dámě českého šansonu Haně Hegerové. 
Je to dáma, která v období mého dospívání 
vlastně předurčila směr, jakým se bude má 
pěvecká dráha ubírat. Některé písně jsem 
si opravdu notovala jako mantru, až jsem 
si osud některých písní vyzpívala do živo-
ta, jako například Rozvod.
Samozřejmě jsem chodila na její koncerty. 
A velmi mě potěšilo, že ona párkrát přišla 
také na ty moje. Jednou za mnou po před-
stavení přišla do šatny, bylo to pro mě moc 

milé a dojemné setkání, na které do smrti 
nezapomenu. 
Ve Velkém Meziříčí vás doprovodí vaše 
akustická skupina P. R. S. nebo to bude 
komornější?
Ano, bude to komorní. Již řadu let mě do-
provází vynikající pianista Petr Ožana. 
Hraje tak, že není třeba dalšího orchestru.
Šanson byl pro vás jasnou volbou od sa-
mého začátku vaší pěvecké kariéry, či jste 
někdy zpívala i něco jiného?
Začínala jsem jako jazzová zpěvačka, text 
byl ale pro mě vždy na prvním místě. S při-
bývajícími zkušenostmi a vzděláním jsem 
se začala prozpívávat k šansonu. 
Máte DAMU, pro šansoniérku je to asi 
dobrá průprava?
Ano, nejen DAMU, ale i dlouholeté účinko-
vání v činoherních a později muzikálových 
divadlech. Šanson to je kus života ve třech 
minutách. Je to malé představení, které 
má začátek a konec. 
Protože jsem herečkou, tak je mi ten žánr 
tak blízký a cítím se v něm jako ryba ve 
vodě. Ostatně vždy mě potěší, když mí stu-
denti konzervatoře na hodinách šansonu 

objevují díky mně krásu slova. Děkuji za to.
Pocházíte z Polska, koncertujete tam 
pravidelně?
Z Polska nepocházím, mám pouze polskou 
národnost. Na počátku mé herecké drá-
hy jsem byla v angažmá na polské scéně 
v Českém Těšíně, a pak rok v muzikálu v 
Polsku. 
Když jsem přijela do Prahy. Tak jsem si bu-
dovala diváckou základnu už tady. 
Častěji zpívám v Čechách než v Polsku. 
Liší se nějak zásadně české a polské pu-
blikum?
Myslím si, že ne. Vystupovala jsem v růz-
ných zemích, nejdál byla Indie. Tamějšího 
publika jsem se velice obávala. Je to zce-
la jiná hudební kultura a byla jsem mile 
překvapena vřelým přijetím. Tam jsem si 
ověřila, že smích a pláč jsou na celém svě-
tě stejné. A citliví lidé jsou také na celém 
světě stejní. 
Mám pocit, že všude je publikum vnímavé 
a méně vnímavé. Jsem vděčná Bohu, že mi 
posílá do života většinou dobré lidi. Proto 
miluji život a lidi v něm. A součástí mého 
života je zpěv a šanson.

Renata Drössler 
zazpívá v Meziříčí šansony

PŘEDPRODEJ NA
www.jupiterclub.cz
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TexT a foTo MarTina STrnadová

„Pan ministr je na oficiální návštěvě na-
šeho kraje. Tak mu chceme ukázat jedno z 
našich zařízení, které velmi dobře fungu-
je,“ vysvětlil hejtman Běhounek. „Vysočinu 
samozřejmě znám velmi dobře, ale ve vel-
komeziříčském domově pro seniory jsem 

nikdy nebyl. Je to moderní zařízení, mys-
lím, že máte být na co pyšní,“ dodal ministr 
Zaorálek.
Ředitel domova pro seniory Vítězslav 
Schrek ministra provedl, ukázal a vysvětlil 
mu činnost domova pro seniory i domova 

se zvláštním režimem Pomněnka pro kli-
enty s Alzheimerovou chorobou. Navštívili 
i dílny, kapli, malou zahrádku, kde mohou 
obyvatelé domova pracovat v hlíně, či nový 
park vedle budovy, který slouží jako pohy-
bové a relaxační centrum.

Domov pro seniory ve Velkém Meziříčí navštívil ministr 
zahraničních věcí Lubomír Zaorálek za doprovodu 

hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka. Na prohlídku 
krajského sociálního zařízení se zastavili cestou 

z Heřmanova, kde byli při slavnostním předávání 
ocenění Vesnice Kraje Vysočina roku 2017.

Domov pro seniory 
navštívil ministr Zaorálek

FOTOGALERIE NA
www.velkomeziricsko.cz
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Lidé v ověřovací anketě vybrali problémy 
Velkého Meziříčí, které sami považují za 
nejpalčivější. Chtějí cyklostezky a klidové 
zóny v centru, bazén, dům s pečovatel-
skou službou, zpoplatnit průjezd kamio-
nů, zajistit přípoj k rychlíkům v Křižanově 
a více laviček. Hlasovalo 115 obyvatel. 
Ověřené podněty budou zapracovány do 
Komunitního plánu zdraví a kvality života 
ve Velkém Meziříčí. 
Ověřovací anketa pro veřejnost proběhla 
v tištěném Velkomeziříčsku a na webu 
města. V ní lidé mohli až do 31. 7. 2017 
hlasovat o problémech města, které 
předtím, v červnu vybralo šedesát účast-
níků veřejného fóra Desatero problémů 
Velkého Meziříčí. Ti je seřadili v pořadí:
1.  Propojení cyklostezek centrem města
2.  Výstavba bazénu
3. Chodník do jídelny na ul. Poštovní 
(mezi paneláky)
4. Nový dům s pečovatelskou službou
5. Nedostatek dětských psychiatrů, psy-
chologů ve městě
6.–7. Zpoplatnění průjezdu kamionů 
městem (které nemají povolení)
6.–7. Zlepšení údržby zeleně ve městě
8.  Přípoje k rychlíkům v Křižanově 
9. Klidové zóny a místa v centru města
10. Více laviček ve městě
Aktivita Desatero problémů Velkého 
Meziříčí probíhá od roku 2005 a s jeho 
výsledky je pravidelně seznamováno 
vedení města, případně rada města a 
široká veřejnost. Město Velké Meziříčí je 
Zdravým městem a členem Národní sítě 
Zdravých měst od roku 2001. Dle pravi-
del členství plní na národní úrovni Minis-
terstvem životního prostředí stanovená 
a sledovaná kritéria místní Agendy 21, z 
nichž jednou je i veřejné fórum Desatero 
problémů. 

OBČANÉ CHTĚJÍ SPOJIT CYKLOSTEZKY

Od 1. 9. do 24. 9. 2017 můžete svým hlasem 
rozhodnout o vítězi v soutěži „Rozkvetlé 
město“. Fotografie soutěžních výzdob na-
leznete na adrese www.velkemezirici.cz/
fotogalerie/ostatni-akce-a-udalosti/roz-
kvetle-mesto/rozkvetle-mesto-2017.
Hlasovat můžete zasláním emailu na adre-
su zm@velkemezirici.cz Hlasovat je možné 
z jedné emailové adresy pouze jednou.
Výherce bude určen součtem platných 
hlasů. Výherci budou oceněni ve čtvrtek 5. 
října 2017 v 16.00 na malé scéně v Jupi-
ter clubu Velké Meziříčí. Sponzory soutěže 
jsou – Zahradnictví Rozmarínek, Město 
Velké Meziříčí a Zdravý Kraj Vysočina.

ROZKVETLÉ MĚSTO

18.–25. 9. 2017
Soutěžní odpoledne
pro žáky I. stupně základních škol a vý-
tvarná soutěž pro žáky MŠ. (Dóza středis-
ko volného času Velké Meziříčí)
Neděle 17. 9. 2017 
MEZIŘÍČSKÉ CYKLOTOULKY
Cyklovýlet, kterým se vydáme z Náměstí 
do Mostišť, ke Třem křížům, na Loupežník, 
Jestřábec, Lalůvky, Balinské údolí, Oslavici 
a zpět do Velkého Meziříčí. Během cesty 
vás čekají různá překvapení. Na závěr bu-
dou účastníci oceněni drobným dárkem a 
malým občerstvením.
Doporučujeme kolo v dobrém technickém 
stavu, sportovní oblečení, pláštěnku, cyk-
listickou helmu, pití. Trasa je dlouhá při-
bližně 20 km. Sraz je v 14.00 na Náměstí. 
(SK8)
Pondělí 18. 9. 2017 od 10.00 do 10.45
Ukázková hodina cvičení pro maminky s 
dětmi do 3 let, rytmické básničky a pís-
ničky spojené s pohybem. (Kopretina cen-
trum pro rodiče s dětmi – pobočka Velké 
Meziříčí)
Úterý 19. 9. 2017 od 10.00 do 13.00
Výtvarná dílna pro rodiče s dětmi: koník 
z keramiky
Přijďte si s námi vyrobit z keramické hlíny 
koníka podobného tomu, na kterém se ve 
středu můžeme společně svézt. (Kopreti-
na centrum pro rodiče s dětmi – pobočka 
Velké Meziříčí)
Středa 20. 9. 2017 od 10.00 do 12.00
Malování na silnici 
Přijďte s námi společně ozdobit silnici ko-
lem našeho centra. Pro účastníky budou 
připraveny soutěže a drobné odměny. Při 

nepříznivém počasí bude program probí-
hat v prostorách centra. (Kopretina cen-
trum pro rodiče s dětmi – pobočka Velké 
Meziříčí)
Středa 20. 9. 2017 od 15.00 do 18.00
Vyměníme auta za koně
Znáte jízdu v autě? Zkuste s námi jízdu na 
koních, protože, jak je známo, nejkrásněj-
ší pohled na svět je z koňského hřbetu. 
Přijďte se s námi nejen povozit, ale si i za-
soutěžit. 
Pro děti budou připraveny soutěže a drob-
né odměny. (Kopretina centrum pro rodiče 
s dětmi – pobočka Velké Meziříčí)
Čtvrtek 21. 9. 2017 
Orientační běh zámeckým parkem 
od 9.00 do 11.00 pro žáky škol, od 14.00 
do 17.00 pro veřejnost
V zámeckém parku budou vytyčeny dvě 
trasy (pro začátečníky a pro zdatnější ori-
entační běžce) v délce 1 500 m. (Chaloup-
ky, o.p.s., Velké Meziříčí)
K účasti na celé akci byli přizvání tito 
partneři: Město Velké Meziříčí, Zdravý 
Kraj Vysočina, SK8, Městská policie Vel-
ké Meziříčí, Dóza středisko volného času 
Velké Meziříčí, Kopretina – centrum pro 
rodiče s dětmi Velké Meziříčí, Jupiter 
club, s. r. o., Velké Meziříčí a Chaloupky, 
o.p.s., Velké Meziříčí.
Ve středu 20. 9. 2017 v době od 7.00 do 
17.00 bude uzavřena část ulice Ostrůvek 
(asi 100 m) před budovou Kopretiny – 
centrum pro rodiče s dětmi a Chaloupky, o. 
p. s., školská zařízení pro zájmové a další 
vzdělávání Velké Meziříčí.
Akce proběhne za finanční podpory Kraj-
ského úřadu Kraje Vysočina.

Evropský týden mobility

Zdravé město Velké Meziříčí vás zve na

DEN ZDRAVÍ
letos na téma MRKEV

12. 9. 2017
Náměstí

PROGRAM:
9.00–9.15  zahájení
9.15–10.00  Bába chřipka 
 DIVADLO ÚSMĚV
10.15–10.45  ukázka práce se psem
14.00–14.45  vystoupení dětí z Dózy 
15.00–15.30  vystoupení sboru ZUŠ
Doprovodný program během dne:
Výtvarné dílny pro nejmenší a jejich 
rodiče, kvízy, ochutnávka dobrot z 
mrkve, ruční výroba másla, měření 
tlaku a tělesného tuku v těle, nabídka 
regionálních produktů, stánky, aj.
Jídlo z mrkve pro žáky ve školních 
jídelnách.

Zdravé město Velké Meziříčí vás zve na

DEN ZÁCHRANÁŘŮ
14. září  10.00-12.00 Náměstí

Ukázka techniky
vyprošťovací auto hasičů
Tatra T815 6x6
Tatra T815 4x4
hasičské auto se žebříkem
policejní stíhačky
policejní motorky
velká sanitka
Ukázka zásahu
ošetření srážky dětí jedoucích na kole 
s osobním automobilem
použití hasicího přístroje 
výcvik policejních psů 
a mnoho dalšího
Zdravotnická záchranná služba, 
Hasiči Velké Meziříčí, Policie ČR 
a Městská policie Velké Meziříčí
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NázvoSloví
CÍRKEVNÍ STAVBY
Díl 11: Kostel sv. Mikuláše

TexT Marie riPPerová

foto Jiří Michlíček

49.3540642N, 
16.0137983E

text eva kočí valováDíl 14

#SERIÁLY

Co by to bylo za kostel bez oltářů, soch, obrazů, zlacených lustrů i další výzdoby. Záslu-
hou štědrých darů vrchnosti i věřících bylo kostelní vybavení pořizováno již od počátku 
existence kostela. Ve druhé třetině 14. století byla zakoupena i na tehdejší dobu honos-
ná dřevěná socha Madony, jak je nazýváno zpodobnění matky Marie s malým Ježíškem.
Jenže v průběhu následujících staletí se v kostele několikrát vystřídali příslušníci růz-
ných vyznání – katolíci, podobojí, luteráni a další. Každá konfese měla svoje předpisy 
a názory, jak má vybavení kostela vypadat. Pozůstatky po předchozích, které do jejich 
představ nezapadaly, bez milosti vyházeli a zničili.
Tak byla v roce 1619 vyhozena i socha Madony. Na hřbitově u kostela měla očekávat 
svůj nezvratný konec. O Vánocích roku 1620 se však ve městě zdržoval vítěz od Bílé 
hory, císařský generál Karel Bonaventura Buquoy. Jako věrný katolík vrátil sochu Ma-
dony zpět do kostela. V průběhu třicetileté války zůstala socha v kostele zachována. 
Protože pak už ke změnám konfese nedocházelo, dochovala se dodnes. Patří k okruhu 
madon, které se inspirovaly podobnými sochami v kostelech v Porýní. Dnes je umístě-
na v boční kapli zřízené pro ni z předsíně bývalého severního vchodu do kostela.

Nejstarší položkou kostelního inventáře 
je socha Madony Velkomeziříčské. Přes 

občasné nepříznivé okolnosti je ozdobou 
kostela již od 14. století.

ŠTOHANDLOVA KAPLA
Kaple severně na kopci nad gymnáziem, 
v roce 1843 ji obnovil zdejší purkmistr 
Štohandl, po něm nese jméno.
U SV. VAVŘINCE
Boží muka v polní trati v severovýchod-
ní části katastru, zasvěcena sv. Vavřinci. 
Název znám od r. 1705.
SV. JOSEF
Socha naproti rozcestí silnice na Brno a 
silnice k nádraží, u silnice vedoucí do ulice 
Nad Sv. Josefem. Socha sv. Josefa pochá-
zí z roku 1735.
HEJTMANŮV KŘÍŽ
Kříž vlevo od silnice na Jihlavu v trati Bej-
kovec. Od poloviny 18. století. 
Postavil ho zámecký hejtman Jan Nep. 
Globisch, sloužící ve městě v letech 
1751–1768.
ZLATÝ KŘÍŽEK
Kříž na rozcestí silnic do Mostišť a do 
Křižanova. Zbudovali jej manželé Russovi 
roku 1828, název nese podle zlatého těla 
Krista na kříži.
HORNÍ KAPLA
Kaple na kopci u silnice k Uhřínovu. Sta-
ré jméno, prý vystavěna na památku 
návštěvy města svatými Cyrilem a Me-
todějem. Horní proto, že stojí nahoře na 
kopci, v mapách uváděna „sv. Cyrila a 
Metoděje“.
BŘEZINOVA STEZKA
Turistická cesta z Radostína do města na 
Příkopy, Vrchoveckou ulicí na náměstí, 
Komenského ulicí přes Ostrůvek do údolí 
Křenice a Nesměř, pak dále podél Oslavy 
k Tasovu a do Vanče. 
V 1. polovině 20. století u řeky Oslavy rád 
pobýval básník Otokar Březina, na jeho 
počest se tato stezka nazývá jeho jmé-
nem. 
ZVONEC
Sáňkovací dráha ve žlebu nad židovským 
hřbitovem. Staré jméno.
ČECHÁKY/BLANÍK
Sáňkovací dráha ve žlebu mezi Čechový-
mi sady a tratí Palatky. V 19. století stě-
blano = označení pro trávník, pastvisko. 
Od 20. století Čecháky – odvozen od Če-
chových sadů.
FÁMUNDA
Sáňkovací dráha v kopci v Zámecké ulici, 
od 19. stol. Kopec vedle bývalé panské 
kovárny, která byla majetkem rodu Vau-
mundova.
DOLNÍ KAPLA
Kaple stojí v části kopce u silnice na Uhří-
nov, pod vrcholem kopce, „dole pod kaplí 
nahoře“, odtud název.
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Spolek žen Velké Meziříčí
pořádá v sobotu 7. října 2017

ZÁJEZD DO LYSIC, 
RUDKY U KUNŠTÁTU, 

TIŠNOVA
Čeká na vás prohlídka: barokního 
zámku, jeskyně Blanických rytířů, 
Zahrady smyslů, kláštera Porta coeli
Odjezd v 8:00 z autobusového 
nádraží, předpokládaný návrat  
do 17 hodin. Cena 200 Kč.
Zájemci se mohou přihlásit osobně 
během Dne zdraví 12. září 2017 
u stánku Spolku žen nebo telefonicky 
na čísle 775 647 604 a 731 824 263

#POŠTA | SERVIS

Z redakční 
pošty
(...) Chci vám napsat, jak moc a stále víc 
se mi líbí vaše noviny, jejich výborně zvo-
lená koncepce a z toho plynoucí čtivost. 
Myslím si, že je to pro Velké Meziříčí velký 
přínos.

Alena Hadravová

(...) mimo jiné oceňuji zejména váš pocti-
vý přístup k informování o dění ve měs-
tě. Vždy, když o někom píšete, je v textu 
citován. Když píšete o nějakém konfliktu, 
uvedete názor a postoj všech zúčast-
něných stran. Promiňte, že jsem takto 
unešený z takové samozřejmosti, ale 
bohužel už to dnes taková samozřejmost 
není. Přitom je to nejzákladnější věc, kte-
rá odlišuje žurnalistiku od aktivismu. Je 
smutné, že novinařinu dělá radniční pe-
riodikum, od kterého to jaksi - a opět se 
omlouvám, že vám to musím říci, nechci 
se vás dotknout - nikdo nečeká. Naopak 
takzvaná nezávislá média nás občany 
neinformují, ale nevybíravě nám diktují, 
co si máme myslet. Nezbývá než si po-
ložit otázku, jak je to možné? (...) Ještě 
jednou tedy vyslovuji své uznání nejen 
vám, paní šéfredaktorko, ale i vydavateli 
a redakční radě. Vím, že to máte v takto 
politicky rozděleném městě těžké, a bla-
hopřeji vám k tomu, jak jste obstáli nejen  
mravně, ale i profesionálně (...).

J. Bárta

Milé Velkomeziříčsko,
děkuji vám za rozhovor s Kubou Bezdě-
kem. Vůbec jsem netušila, že je to takový 
frajer! Na těch fotkách mu to sluší ještě 
víc než ve skutečnosti! (...)

Peťulík

23. ročník tradiční velkomeziříčské drakiády na Fajtově kopci ve Velkém Meziříčí se 
rychle blíží. Letošní ročník proběhne již 24. září.
I letos se opět můžete těšit na soutěž o nejkrásnějšího, ručně vyráběného draka a další 
doprovodné soutěže nejen od Dózy - střediska volného času Velké Meziříčí ale i od Hi-
trádia Vysočina, které dorazí na Fajtův kopec také. Celým programem již tradičně pro-
vede velkomeziříčský rodák a moderátor ranní show na Hitrádiu Vysočina Jirka Doležal.
K poslechu bude během odpoledne hrát velkomeziříčská country kapela Stetson, kte-
rou můžete slýchat už od roku 1982 a spolu s ní vystoupí i mladá taneční skupina Ko-
satky.
Jídlo a pití bude zajištěno – stačí si vzít s sebou pouze draka a dobrou náladu, to je to 
nejdůležitější! Matěj Měrtl

Drakiáda bude už 24. září

VLASTIVĚDNÁ A GENEALOGICKÁ SPOLEČNOST
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PŘI JUPITER CLUBU VELKÉ MEZIŘÍČÍ

PLÁN PŘEDNÁŠEK NA II. POLOLETÍ 2017
Den: úterý v 16 hod.

Místo: Jupiter club Velké Meziříčí, koncertní sál

12. 9. zájezd Hudebně-literární odpoledne na zámečku Třebíč Ing. Aleš Venhoda
19. 9. přednáška Kuba Ing. Bohumil Prudík
26. 9. přednáška Království Nepál Stanislav Lysák
3. 10. přednáška Život v Číně I. – každodenní starosti a slasti Ing. Petr Dohnal
10. 10. přednáška Život v Číně II. – Jižní Čína Ing. Petr Dohnal
17. 10. přednáška Život v Číně III. – Peking a okolí Ing. Petr Dohnal
24. 10. přednáška Velkomeziříčsko a česká literatura III. Mgr. Karel Kotačka
31. 10.  přednáška Velkomeziříčsko a česká literatura IV.  Mgr. Karel Kotačka
7. 11. přednáška Malajsie, Singapur (pozor přednáška v 17 hodin) Aleš Polášek
14. 11. přednáška Malý Tibet – cesta s přidanou hodnotou Ing. Miroslava Kneslová
21. 11. přednáška Naše rodačka spisovatelka Jaroslava Blažková Mgr. Zdeňka Kubíčková
28. 11. přednáška Nový Zéland, Austrálie Ing. Zdeněk Bouček PhD., MBA
12. 12. přednáška 700 let první zmínky o kostele sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí  
 Mgr. Martin Štindl, Ph.D.
19. 12. přednáška Příběhy zahrad – projekce filmu s autorským komentářem  
 Petr a Markéta Veličkovi, krajinářští architekti
Změna programu vyhrazena!

BESEDA 
S EUROPOSLANKYNÍ

8. 9. 2017 v 17 hodin
malá scéna Jupiter clubu, Velké Meziříčí
Aktuální dění v Evropském parlamentu 

očima Michaely Šojdrové.
Pozvánka na kus řeči 

a belgické pralinky.
Besedou provází lékař a poslanec 

Vít Kaňkovský.
KDU-ČSL

Dobré zprávy

na facebooku

@velkomeziricsko
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V roce 2014 se z rozhodnutí Kraje 
Vysočina sloučila s Hotelovou ško-
lou Světlá, toto sloučení přineslo 
navzdory pesimistickým předpo-

vědím výrazná pozitiva, zejména pro žáky. 
„Vyučením u nás získají žáci možnost pra-
covat v místě bydliště, nemusí se stěhovat 
za prací, což je pro mne osobně velmi dů-
ležité. Odchodem mladých by se z Meziříčí 
mohlo stát mrtvé město,“ říká ředitelka 
školy Marie Paľovová. 
Vlastní sloučení přineslo praktické výhody 
zejména pro učební obory a pozvedlo je-
jich výuku. Zapojily se do programu IROP a 
projektu Zvýšení kompetencí žáků, spolu-
financovaného Evropskou unií. Jeho princi-
pem je zkvalitnění materiálového vybavení 
učeben, konkrétně vybudování svařovny 
CO2 a elektrickým obloukem, novými cvič-
nými panely pro elektrikáře či diagnostické 
zařízení pro automechaniky. Dalším probí-
hajícím projektem jsou v rámci programu 
Erasmus plus zahraniční odborné stáže v 
jižním Rakousku, rozšířené i pro žáky uč-
ňovských oborů. „V letošním srpnu odjeli 
čtyři žáci oboru opravář a automechanik, 
do budoucna se rýsuje možnost, že by vy-

jelo až dvacet dětí na jeden turnus,“ podo-
týká Paľovová.
Nepokulhává ani využívání on-line výuko-
vých programů. Jeden takový, Kulinářské 
umění, právě testuje obor Kuchař-číšník. 
Jde o kurz, pro který zakoupila škola 15 ta-
bletů.  A počítá se s tím, že po třech letech 
toto vybavení zcela nahradí klasické učeb-
nice. O šikovné učně gastronomických 
oborů dnes mají zájem na praxi i zaměst-
nání restaurace a hotely jak z Meziříčí, tak 
z Třebíče, Brna či Jihlavy.
„Základem učňovského školství je kvalitní 
nabídka praxí během studia. Na ní se velmi 
intenzivně, řekl bych až v rámci nadstan-
dardních vztahů s naší školou, podílí řada 
meziříčských firem. Za všechny bych uvedl 
Výtahy, Gremis, Jelínkovu vilu a další. Ne-
jen že poskytují praktické poznatky prakti-
kantům, ale během roku si i tipují žáky a o 
některé konkrétní projeví zájem ještě před 
jejich vyučením,“ vyzdvihl spolupráci zá-
stupce ředitelky Milan Veber a dodal: „Dů-
kazem této úzké spolupráce je obnovení 
učebního oboru výtahář. Nastoupí do něj 
letos čtyři žáci a praxi, kterou budou mít ve 
druhém a třetím ročníku, jim zajistí firma 

Výtahy. Pokud budou mít zájem, nabídne 
jim také pracovní uplatnění po škole.“
V posledních letech zaznamenala škola 
několik výrazných úspěchů svých žáků. Již 
tradiční skvělá umístění v gastrosoutěžích 
studentů Hotelové školy doplnily úspěchy 
učňů na svářečských kláních elektrickým ob-
loukem. Letos to byla první místa v národní a 
mezinárodní soutěži Zlatý pohár Linde. 
Svou pozornost směřuje vedení školy i 
k budoucím žákům. „Snažíme se spolu-
pracovat i se základními školami, v rámci 
podepsaného memoranda umožňujeme 
školákům přístup do vyučování, do dílen, 
aby si řemeslo prohlédli a mohli se tak lépe 
rozhodnout kam po základní škole. Neza-
pomínáme ani na dospělé, nabízíme jim re-
kvalifikační kurzy i svářečské přeškolení s 
možností získat evropské certifikáty,“ při-
pomněla další z činností školy její ředitelka.
Letošní rok je pro bývalou hospodářskou 
a později Střední školu řemesel a služeb 
jubilejní. 
Je to právě sto padesát let od jejího vzniku 
v roce 1867 a toto jubileum bude připome-
nuto v rámci 40. ročníku Gastrodne a s ním 
spojené Podzimní výstavy.

Sto padesát let existence, osm učebních oborů, rozšiřující se nabídka 
kvalitních oborových praxí a velký zájem firem o absolventy. 

A z toho pramenící snadné nalezení zaměstnání po škole, to je stručná 
charakteristika Střední školy řemesel ve Velkém Meziříčí. 

Vyučení řemeslu pomáhá 
mladým zůstat ve městě

Jitka kočí
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KAM
KULTURNÍ AKCE MĚSÍCE

#SPONZOR STRANY:

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

Pondělí 18. 9., velký sál 17 a 19 hodin
TANEČNÍ KURZ PRO MLÁDEŽ 2017
Zahájení kurzu. Výuku vede STARLET ta-
neční škola manželů Buryanových Brno.
Pondělí 18. 9., velký sál 21 hodin
TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ – ZAČÁ-
TEČNÍCI A MÍRNĚ POKROČILÍ
Zahájení kurzu. Výuku vede STARLET ta-
neční škola manželů Buryanových Brno.
Úterý 19. 9., koncertní sál, 16 hodin
Vlastivědná a genealogická společnost 
pořádá přednášku KUBA. Přednáší Ing. 
Boh. Prudík
Čtvrtek 21. 9., velký sál, 19 hodin
Ochotnický divadelní spolek TASTYJÁTR 
uvede pohádku O MEDOVÉM KRÁLOVSTVÍ
Vstupné: dospělí 100 Kč, děti 40 Kč
Sobota 23. 9., velký sál, 15 hodin
Pohádkový muzikál pro děti ČARODĚJ-
NICKÝ UČEŇ. Vstupné: 100 Kč
Úterý 26. 9., koncertní sál, 16 hodin
Vlastivědná a genealogická společnost 
pořádá přednášku KRÁLOVSTVÍ NEPÁL
Přednáší Stanislav Lysák

PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN:
5. 10. Koncert RENATA DRÖSSLER – PO-
CTA HANĚ HEGEROVÉ
6. 10. Dvojkoncert MIRAI & POETIKA Tour 
2017
8. 10. Koncert V a V Band (TV Šlágr)
12. 10. Divadel. představení „VŠE O MU-
ŽÍCH“
14., 15. 10. Divadlo Ikaros „EVITA“
26. 10.  Divadel. představení „SKOŘÁPKA“
27. 10.  Koncert „THE BACKWARDS“ 

PROGRAM KINA
Středa 6. 9. v 19.30 hodin
BABY DRIVE
Jeden opravdu dobrý řidič stačí!
Talentovaný mladý řidič, který zajišťuje 
zločincům únik z místa činu, je ve své práci 
tím nejlepším z oboru i díky hudbě, kterou 
si během ní pouští. Když se Baby setká s 
dívkou svých snů, vnímá to jako příležitost 
opustit život zločince a začít znovu. Poté, 
co je ale mafiánským bossem přinucen zú-
častnit se další akce, která je předem od-
souzena k neúspěchu, ocitá se v ohrožení 
jeho život, láska i svoboda. Režie: E. Wri-
ght. Hrají: A. Elgort, L. James, K. Spacey, E. 
Gonzáles, J. Foxx. Akční thriller USA 2017, 
české titulky.
Vstupné: 100 Kč, 112 minut, mládeži pří-
stupný od 12 let.
Sobota 9. 9. v 19.30 hodin
MILOVNÍK PO PŘECHODU
Držte si plavky, přichází. 
Coby neodolatelný seladon městských 

bazénů měl Maximo jediný cíl – klofnout 
bohatou starší dámu, nechat se vyživo-
vat a vést sladký život. Klaplo to dokonale. 
Každá zlatá žíla ale někdy vyschne. Vlastní 
datum vydání právě zařadilo Maxima do 
kategorie lenivých veteránů, když se jeho 
velmi stará žena spustí s velmi mladým 
prodejcem aut a podvedeného Maxima 
vykopne na ulici. Ze zlaté klece se stěhu-
je k sestře do obyčejného bytu a ocitá se 
ve světě lidí, kteří pracují, nakupují, sami 
si vaří a provádějí další nepředstavitelné 
věci. Tudy ale cesta nevede. Hrají: S. Hayek, 
E. Derbez, K. Bell, R. Welch. Komedie USA 
2017, české titulky.
Vstupné: 100 Kč, 115 minut, mládeži pří-
stupný od 12 let 
Neděle 10. 9. v 16 hodin, neděle 17. 9. v 
18.30 hodin
PO STRNIŠTI BOS
Komedie, válečné drama ČR, 2017. Scénář 
a režie: Z. Svěrák a J. Svěrák. Hrají J. Tříska, 
T. Voříšková, O. Kaiser, P. Špalková, O. Vet-
chý, Z. Stivínová, H. Čermák, M. Táborský 
a další.
Vstupné: 130 Kč, 111 minut, mládeži pří-
stupný.
Neděle 10. 9. v 18.30 hodin
TO
Budeš se taky vznášet. Film natočen podle 
předlohy stejnojmenného románu Stephe-
na Kinga, který již celá desetiletí naplňuje 
čtenáře hrůzou.
Každých sedmadvacet let se ve městě De-
rry probouzí zlo, beroucí na sebe podobu 
toho, čeho se nejvíce bojíte. Důvod je jedi-
ný: strach ochutí naše maso a „To“ může 
začít hodovat. Ale pozor! Živí se hlavně 
dětmi, protože jejich strach je mnohem 
jednodušší než u dospělých. Tak to cho-
dí odpradávna, jenže v roce 1958, zrov-
na v době, kdy má klaun Pennywise žně, 
se spojí parta dětí a „To“ porazí. Myslí si, 
že ho zabily, ale ... v roce 1985 je jisté, že 
„To“ žije a střádá strašlivou pomstu. Sedm 
členů tehdejší dětské party musí opět čelit 
hrůzám mládí, na které časem raději a ne-
úmyslně zapomněli.
Mysteriózní horor USA 2017, české titulky.
Vstupné: 110 Kč, 135 minut, mládeži pří-
stupný od 15 let.
Středa 13. 9. v 19.30 hodin
TEMNÁ VĚŽ
Podle stejnojmenné knižní série Stephena 
Kinga. Existují i jiné světy než tyto.
Roland Deschain, poslední z řádu rytířů, 
vede odvěkou bitvu s Walterem O‘Dimem, 
známým též jako Muž v černém a je od-
hodlaný zabránit mu ve zničení Temné 
věže, která svou existencí drží pohromadě 

celý vesmír. Dobro a zlo se tak ocitají v sou-
boji, který rozhodne o osudu všech světů, 
protože Roland je jediným, kdo je schopen 
Temnou věž před Mužem v černém ochrá-
nit. Hrají: I. Elba, M. McConaughey, T. Ta-
ylor. Akční, dobrodružný, fantasy film USA 
2017, české titulky.
Vstupné: 110 Kč, 91 minut, mládeži pří-
stupný od 12 let.
Pátek 15. 9. v 19.30 hodin
AMERICKÝ ZABIJÁK
Film natočen podle špionážního románu 
American Assassin známého amerického 
spisovatele Vince Flynna. 
Ve čtrnácti letech mu tragická autoneho-
da vzala oba rodiče. O devět let později 
přišel o svou přítelkyni při teroristickém 
útoku. Při hledání pomsty se Mitch dostá-
vá pod ruku zástupkyně ředitele CIA Irene 
Kennedy, která z něj chce udělat tajného 
agenta. Posílá ho proto ke Stanu Harley-
mu, veteránovi ze studené války, aby ho 
pořádně vycvičil. Stan a Mitch budou poz-
ději zkoumat sérii zdánlivě náhodných úto-
ků na vojenské a civilní cíle. Při odkrývání 
souvislostí útoků spojí své síly s tureckým 
agentem, aby zastavili tajný záměr roz-
poutat světovou válku na Blízkém výcho-
dě.  Hrají D. O’Brien, S. Lathan, M. Keaton. 
Akční htiller USA 2017, české titulky.
Vstupné: 110 Kč, 112 minut, mládeži pří-
stupný od 15 let.
Sobota 16. 9. v 19.30 hodin
KTERÝ JE TEN PRAVÝ?
Začít znovu můžete kdykoliv.
Alici je čtyřicet, má dvě děti, rozešla se s 
manželem a vrací se zpátky do města, kde 
se narodila a vyrostla. Zpátky ke kořenům! 
Doma si chce utřídit myšlenky a začít zno-
vu od začátku. Vždyť život začíná až po 
čtyřicítce, říká se. Nemůže existovat lepší 
start než narozeninová party s kamarád-
kami! Na oslavě potkává tři mladíky, s jed-
ním z nich stráví noc a všem pak … Hrají: R. 
Witherspoon, M. Sheen, N. Wolff, R. Scott, 
P.J. Byrne. Komediální drama USA 2017, 
české titulky.
Vstupné: 110 Kč, 96 minut, mládeži pří-
stupný
Neděle 17. 9. v 16 hodin
VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ 2
Po událostech prvního filmu musí vever-
čák Bručoun se svými přáteli zabránit sta-
rostovi Oakton City zbourat jejich domov 
kvůli plánované výstavbě pochybného 
zábavního parku. Animovaný, rodinný film 
USA, Kanady 2017, český dabing.
Vstupné: 110 Kč, 92 minut, mládeži pří-
stupný.
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Pátek 22. 9. v 19.30 hodin
KINGSMAN: ZLATÝ KRUH
V dalším pokračování Kingsman: Zlatý 
kruh čelí naši hrdinové novým výzvám. 
Centrála Kingsmanů je zničena a celý svět 
se stává rukojmím. Kingsmany čekají nové 
úkoly i překážky. Spojí se se spřátelenou 
americkou špionážní organizací States-
man. Obě dvě agentury musí společnými 
silami porazit nebezpečného nepřítele a 
zachránit tak svět. Hrají: C. Firth, J. Moore, 
T. Egerton, M. Strong, H. Berry, P. Pascal, 
E. John, Ch. Tatum, J. Bridges. Akční kome-
die USA 2017, české titulky.
Vstupné: 130 Kč, 141 minut, mládeži pří-
stupný od 15 let
Neděle 24. 9. v 18.30 hodin
ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL
První kapitola rodinné kroniky Zahradnic-
tví je příběhem lásky, která nesměla být 
naplněna. Vypráví o věrnosti, touze, vině a 
lásce, o odchodech a návratech, o rodině, 
rodičích a dětech. 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: 90 Kč, 115 minut, mládeži pří-
stupný.

Středa 27. 9. v 19.30 hodin
ANNABELLE 2 : ZROZENÍ ZLA
Výrobce panenek se svou manželkou při-
jmou několik let po tragické smrti jejich 
dcerky do svého domu řádovou sestru 
a několik dívek ze zavřeného sirotčin-
ce. Zanedlouho se stanou terčem aktivit 
Annabelle, posedlého výtvoru výrobce 
panenek. Hrají A. Vela-Bailey, S. Sigman, 
M. Otto, J. Botet, A. LaPaglia. Mysteriózní 
horor USA 2017, české titulky
Vstupné: 110 Kč, 109 minut, mládeži pří-
stupný od 15 let.
Čtvrtek 28. 9. v 16 hodin
LEGO NINJAGO FILM
Ve filmovém dobrodružství ze světa Nin-
jago se mladý Lloyd, známý také jako Ze-
lený Nindža, společně se svými přáteli, 
tajnými bojovníky a držiteli titulu LEGO 
Master Builder, zapojí do bitvy o Ninjago 
City. Pod vedením vtipem sršícího a uči-
tele kung fu Mistra Wu musí porazit zlého 
válečníka Garmadona, nejhoršího padou-
cha všech dob, který je shodou okolností 
také Lloydovým otcem. Animovaná akční 
komedie pro děti, český dabing.
Vstupné: 110 Kč, 97 minut, mládeži pří-
stupný.

Čtvrtek 28. 9. v 18.30 hodin, Sobota 30. 
9. v 19.30 hodin
ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR
Druhá kapitola rodinné kroniky Zahrad-
nictví se odehrává na pozadí převratných 
událostí v letech 1947 - 1953. Hlavní po-
stavou je majitel noblesního kadeřnické-
ho salonu Valentino v centru Prahy Otto 
Bock a jeho rodina, kterou zde zaměstná-
vá. Podnik je smyslem a naplněním jeho 
života, po všech válečných útrapách se 
sem vrací jako uznávaný šéf se svou man-
želkou Elou a jejími sestrami Bedřiškou a 
Vilmou. Sestry společně přežily válku a 
německou okupaci a staraly se o malé děti 
svých manželů, kteří byli zatčeni za proti-
nacistický odboj. Teď všichni s ohromným 
úsilím realizují svůj sen, jenže přichází 
zlom po únorovém komunistickém puči. 
Scénář P. Jarchovský, režie P. Hřebejk. 
Hrají: J. Macháček, K. Melíšková, A. Geisle-
rová, G. Míčová, M. Fingr, L. Krobotová, M. 
Táborský.  Drama Česko, Slovensko 2017.
Vstupné: 120 Kč, 115 minut, mládeži pří-
stupný.
Pátek 29. 9. v 19.30 hodin
AMITYVILLE: PROBUZENÍ
Každý dům má svou historii, tenhle ji má 
děsivě temnou.
Bella, její dvojče James a malá sestra Juliet 
se se svou matkou přestěhují do nového 
domu. Hlavním důvodem je, že potřebují 
ušetřit peníze, aby mohli pro Jamese, kte-
rý je v kómatu, zaplatit nákladnou zdra-
votní péči. Zkrátka jsou v situaci, kdy si 
příliš vybírat nemohou a dům Amityville 
jim po všech stránkách vyhovuje. Navíc 
James nejen nečekaně nabyde vědomí, ale 
začne se zázračně uzdravovat. Bohužel 
to je pro obyvatele domu pravděpodobně 
poslední dobrá zpráva. Jejich radost to-
tiž netrvá dlouho. V domě se začnou dít i 
další nadpřirozené jevy, a ty už nejsou tak 
radostné. Spíše děsivé. Horor USA 2017, 
české titulky. 
Vstupné: 120 Kč, 85 minut, mládeži pří-
stupný od 12 let.

KNIHOVNA
Korespondenční hra Od Athén po Žilinu
16. června-19. září 2017
Městská knihovna ve Velkém Meziríčí vy-
hlašuje korespondenční hru o tři poukazy 
na knihy. K zapojení stačí poslat pohled z 
dovolené, napsat, co čtete a přidat kon-
taktní údaje.

MUZEUM
Zpřístupněný sál s freskovou výzdobou
1. července-31. října 2017 
Muzeum Velké Meziříčí zpřístupnilo veřej-
nosti sál s freskovou výzdobou. Nejstarší 

část představuje rytířský souboj a je da-
tována kolem roku 1300. Otevřeno denně 
kromě pondělí od 9 do 17 hodin.   

Výstava o seriálu Hříšní lidé města praž-
ského
14.-29. září 2017 
Výstava přiblíží nejen samotný seriál, ale 
návštěvníci se dozvědí i informace za zá-
kulisí natáčení. 

SPORT
Veřejné bruslení na zimním stadionu
9. září 14:00–15:30; 10. září 13:00–14:30; 
16. září 14:30–16:00; 17. září 14:30–
16:00; 23. září 14:00–15:30; 24. září 
13:00–14:30; 28. září 13:45-15:15 
vstupné: bruslící 20 Kč, doprovod 10 Kč 
Házená
II. liga starší dorostenci a muži
9. září – 15:00 - II. liga st. dorostenci - Lito-
vel 17:00 - II. liga muži - SK Kuřim 
I. liga ženy a turnaj starší žáci
16. září - 10:00 – I. liga ženy - Vršovice, 
12:00-17:30 - Liga Vysočiny turnaj st. žáci A
23. září - 11:00 - I. liga st. dorostenky - Ot-
rokovice, 13:00 - I. liga ženy - Otrokovice, 
15:00 - II. liga st. dorostenci - Rožnov p. R., 
17:00 - II. liga muži - Napajedla 
25. září 3. kolo Český pohár ženy 
30. září  17:00 - II. liga muži - Juliánov, 19:00 
- II. liga st. dorostenci - Juliánov 
sportovní hala „za Světlou“, Velké Meziříčí, 
www.hazenavm.estranky.cz
Fotbal na Tržišti
Neděle 10. 9. 2017 v 10:15 VM - MFK Vyškov
Neděle 24. 9. 2017 v 10:15 VM - Petřkovice

OSTATNÍ
O pohár místostarosty
9. září 2017 14:00 
Soutěž místních částí Velkého Meziříčí na 
fotbalovém hřišti v Mostištích. V průběhu 
soutěže doprovodný program pro děti, od 
16 hodin k poslechu zahraje živá hudba. Ob-
čerstvení zajištěno. Pořádá Dóza - středisko 
volného času ve spolupráci s obcí Mostiště.  
Kurzy agility
17. září 2017 9:00 
Agility tréninky, obrany, individuální tré-
ninky, kurzy poslušnosti 
Velké Meziříčí, www.agilityvm.cz, tel.: 601 
341 131
Moštování
23. září-31. října 2017
Začátek 23. 9. 2017, vždy v sobotu 8-12 h, 
členové ČZS platí 2 Kč za 1 kg vymoštova-
ných jablek, ostatní 3 Kč. 
Nad Gymnáziem, Velké Meziříčí 
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V bezprostředním okolí našeho města stojí za vidění 
(tajenka). Zámek stojí na místě původní vodní tvrze ze 
13. stol., přebudované v 16. stol. na renesanční zámek. 
Dnešní podobu získal za výrazné přestavby v honosné 

barokní letní sídlo ve 20. letech 18. stol. za hr. Paarů. V téže době 
byl kolem zámku zřízen park s bohatou sochařskou výzdobou.
Správné znění zašlete e-mailem na adresu redakce velkomezi-
ricsko@velkomeziricsko.cz (nebo poštou či osobně do redakce, 
Velkomeziříčsko, Náměstí 17, 594 01 Velké Meziříčí) do 25. září 
2017.
Tři vylosovaní výherci získají kšiltovky známé velkomeziříčské 
firmy Výtahy, s.r.o.  
Výherci z minulého čísla jsou Monika Smejkalová ze Lhotek, Kvě-
ta Štechová z V. Meziříčí a Eliška Draganová z Mostišť, pro které 
máme v redakci připravenou výhru. 
Řešení z minulého čísla: Klenůvka, Strážnice, Okrouhlice.

#ZÁBAVA

Křížovka o ceny autor křížovky vladiMír Pařil

NÁP:  HONEY, 
AVE, AI, NUNVA, 
SAO, OBI, YLO, 

ILO, ILOV

JMÉNO 
HUDEBNÍKA 
HAMMELA

DOPRAVNÍK 
TEKUTÉHO 

MAZIVA

PANENSKÝ 
NÁDECH

PŘÍSLUŠNÍK 
ROMÁNSKÉHO 

NÁRODA

NÁSTAVBA 
NAD HLAVNÍ 

ŘÍMSOU

BÝV. MINISTR 
HOSPODÁŘSTVÍ 

(KAREL) 
ZA ODS

PŘEDBĚŽNÝ 
PROPOČET PŘÍBUZNÝ TUMÁTE BROUSEK 

(ZASTARALE)

MEZINÁR. 
SOUSTAVA 
MĚRNÝCH 
JEDNOTEK

ŠAŠCI LOTR

PODTAT-
RANSKÉ 
MĚSTO

FINANČNÍ 
ČÁSTKA

INIC. REŽ. 
CESTY DO 
PRAVĚKU

AMERICKÉ 
SOUOSTROVÍ 

U ALJAŠKY

POHÁDKOVÉ 
OBLUDY

INIC. HERCE 
LIPSKÉHO

ČARODĚJOVA 
ZEMĚ

3. ČÁST 
TAJENKY

1. ČÁST 
TAJENKY

STŘEDO-
ASIJSKÝ 

PASTEVECKÝ 
PES

TYČ U VOZU

SMĚRODATNÝ 
ČINITEL AUTOKAR

HÁDKA OBVAZOVÁ 
TKANINA

VELKÝ VONT CHEM. ZN. 
STŘÍBRA

ZKRATKA 
DOKTORA

AROMATICKÁ 
KOŘENÍ

LENOCHOD 
TŘÍPRSTÝ MEDIKAMENT

INICIÁLY 
AUTORA KŘÍŽ.

PATÁLIE

ODLOŽENÉ 
SPISY VÝZVĚDNÁ 

SLUŽBA USA

PARTNER 
KLEMENTA

SLOVENSKÁ 
PŘEDLOŽKA

GAUČE INIC. HERCE 
RODENA

2. ČÁST 
TAJENKY

OZN. LEHKÉHO 
KULOMETU

KOHO ŽENA 
SOLNÝM 

SLOUPEM
OPIT PIVEM

STAROŘÍM. 
POZDRAV

ODRBAT
OSTRAVSKO-
KARVINSKÉ 

DOLY

OSTROVANKA AFRICKÝ SLON

STERILIZOV. 
SVINĚ

OTŘEPANÁ 
FRÁZE

BÝV. FRANC. 
TENISTA 

(YANNICK)

RUSKY JEDNO 
(FONETIC.)

IND. MĚSTO 
(PÚNA)

ÚDĚL

KLAUSOVY 
INICIÁLY

PRALESNÍ 
SAVEC

ZÁKL. KURS 
NÁM. NAVIG.

TAKTICKO-
TECHN. DATA

MEZ. ORG. 
PRÁCE

4. ČÁST 
TAJENKY

ZABŘEZ-
NOUTI

PÁS 
KE KIMONU

OPAK 
NEODKLAD-

NOSTI

VALDŠTEJNŮV 
GENERÁL

AJŤÁK

PATŘÍCÍ 
ANNĚ

5. ČÁST 
TAJENKY

ANGLICKY 
MED

ANGLICKY 
POMOC ČAJ

STARÉ 
VZTAŽNÉ 
ZÁJMENO
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Jedná se o největší a nejprestižnější bo-
dovaný závod jednotlivců na Moravě,kte-
rý je nedílnou součástí celostátního žeb-
říčku rybářských utkání v lovu ryb na čas. 
Závod je dvoukolový. Každé kolo soutě-
že se započítává v délce 4 hodin (1. kolo 
v sobotu, 2. kolo v neděli). Vítězem se 
stane borec s nejlepším součtem umís-
tění obou kol ve vylosovaném sektoru. 
Závodu se účastní prvoligová feederová 
špička, včetně reprezentantů ČR v mezi-
národních závodech. 
Tentokrát nejčastěji lovenou rybou v To-
vačově byl kapr obecný o hmotnosti 2–3 
kg, amur a karas.  
Celkovým vítězem letošního závodu se 
stal Martin Brückner z Velkého Meziří-
čí se součtem umístění 2 (1+1) a váhou 
43,240 kg ulovených ryb,který jako jediný 
dokázal zopakovat sektorové vítězství ze 
soboty a neděle. Druhé místo obsadil Ja-
roslav Peterka z České Lípy. Třetí skončil 
Jaroslav Kameník z Mladé Boleslavi. 
Závodu se zúčastnilo 62 soutežících z 
celé ČR, kteří celkově nachytali 2083 kg 
ryb.
Prvních deset nejlepších rybářů se těší 
ze skvělých cen od rybářské firmy FOX 
Matrix. Jméno celkového vítěze pak bude 
zvěčněno na putovním poháru, který je k 
vidění v Rybářském centru Olomouc. 
Závod se koná každý rok a účastnit se ho 
mohou pouze registrovaní závodníci od-
boru LRU Feeder v Praze.  
V případě Martina Brücknera se však 
nejedná o první vítězství. Kromě mno-
ha úspěchů v celorepublikových i dílčích 
regionálních rybářských soutěžích, kdy 
od roku 2009 získal přes 50 týmových 
či individuálních pohárů, má na svém 
kontě mimo jiné  titul vicemistra ČR z 
Mistrovství ČR LRU Feeder Pardubice 
2014 a vítězství v Nejvyšší soutěži LRU 
Feeder ČR (1. liga), které získal se svým 
týmem Preston Feeder Team – MRK.CZ 
v r. 2016.

O víkendu 19.-20. 8. 2017 se na Hradec-
kém rybníce v Tovačově konalo Grand 
Prix Moravy LRU Feeder 2017.

Rybářský šampion 
je z našeho města

Meziříčští rybáři

Je to neuvěřitelné, jak ten čas běží. Ve čtvrtek 24. srpna, si podal ruku s Abrahámem 
pan Libor Smejkal st. Ke sportu a hlavně kopané, se kterou zatím spojil celý svůj život, 
jej přivedl táta a ve Velkém Meziříčí prošel od 8 let všemi věkovými kategoriemi až do 
mužů. Po VZS jeho hráčská kariéra pokračovala ve VM a dále v klubech Olší n. Osl., v 
Hodově, v Jabloňově a ještě pokračuje opět ve VM, nejen v C týmu mužů. V roce 1995 
zahájil svoji trenérskou kariéru u přípravky ve VM a v roce 2005 úspěšně zakončil tre-
nérské studium ziskem licence UEFA „A“. V následující sezoně 2005/6 se pod jeho ve-
dením st. žáci nejen stali vítězem krajského přeboru a historicky postupují do MSŽD, ale 
také poprvé vyhráli krajský pohár a postoupili do celostátního finále 10 krajů v České 
republice v Hluku (zde podlehli až ve finále prvoligovému týmu Ústí n. L.). V následu-
jící sezoně 2006/7 zopakoval postup do divize s týmem st. dorostu, a ten ji hraje bez 
přerušení do letošní sezony (tedy již jedenáctou). Třešničkou na dortu jeho trenérské 
kariéry se zatím stává léto roku 2011, kdy přebírá jako hlavní trenér od sezony 2011/12 
A tým mužů Velmezu v MSD ve sk. D. 
V jubilejní 10. divizní (2014/15) s týmem dokázal již čtyři kola před jejím skončením 
tuto skupinu vyhrát a historicky poprvé postoupil Velmez pod jeho vedením, rok před 
110. výročím založení kopané ve VM, do MSFL. K tomuto úspěchu sám řekl: „Postup je 
odměnou za dvacetiletou věrnost klubu.“ (Jen poznámka – od roku 2006 je také stálým 
členem výboru). V 1. sezoně v MSFL zisk 12. místa a jistá záchrana. Ve 2. po podzimu 2. 
místo a konečné krásné 7. To znamená – k dnešnímu dni odkoučovaných 183 střetnutí 
mužů v již neuvěřitelné 7. sezoně v MSD a MSFL v řadě. A nádherná bilance – 80 výher, 
34 remíz a 69 porážek, což je 324 vstřelených branek a jen 280 obdržených. 
Jeho krédo je „Kdo sportuje, nezlobí!“. Cení si všech tří postupů. Samozřejmě, že nejvíce 
s A týmem mužů do MSFL. Za další velký úspěch, ale nejen svůj, považuje to, že na Bílou 
sobotu 26. 3. 2016 bylo slavnostně otevřeno nové zázemí pro fotbalisty Velmezu a je-
jich soupeře. Po neuvěřitelných 27 letech. A říká: „Byla to nejtěžší zkouška, nejen moje, 
v životě, ale všech, kteří se o tuto stavbu postarali od začátku až do konce. Stála mě sice 
mnoho sil, ale určitě to stálo za to!“ 
Takže Libore, k Tvému krásnému životnímu jubileu a do dalších let Ti přejeme hlavně 
pevné zdraví, spokojenost v rodinném životě, životní pohodu, radost nejen z výsledků 
našich týmů, ale i „milované Sparty“, a také hodně radosti z Tvých synů Libora a Edy, 
které jsi také přivedl ke sportu a kteří jdou ve správných stopách. Tedy ve TVÝCH – fot-
balových. To vše Ti také přejí bývalí spoluhráči a svěřenci, kamarádi a přátelé nejen z 
Velmezu a samozřejmě i já. FC VM a Otto Doležal

Libor Smejkal slaví 50



ZDAR.CZ NÁS SPOJUJE

PRÁCE V REGIONU:

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
SVRATKA
PŘIBYSLAV
NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
VELKÉ MEZIŘÍČÍ
OLEŠNICE
KUNŠTÁT
LETOVICE
BOSKOVICE

+420 734 39 39 39 | PRACE@ZDAR.CZ | PRACE.ZDAR.CZ

Pro řidiče/řidičky autobusu máme připravenoy p p :

• náborový příspěvek 12.000 Kč (pro držitele ŘP a PP sk. D)ý p p p nebo úhrada nákladů spojených se získáním ŘP a PP sk. Dp j ý
• průměrná výše hrubé mzdy řidiče 28.000 Kč + stravné 2.000 Kč
• garantovaný růst mzdy od 1.1.2018
• příspěvky na penzijní připojištění
• příspěvky na dovolenou sjednanou u CK ZDAR (INVIA)
• odměny při životních a pracovních výročích zaměstnance
• výhodné tarify s voláním zdarma i pro rodinné příslušníky
• příspěvky na sportovní a studijní pobyty dětí a dětské tábory
• sleva na čerpání pohonných hmot na čerpacích stanicích ZDAR, a. s.

ŘIDIČ / ŘIDIČKA AUTOBUSU
POZNEJTE PERSPEKTIVNÍ PRÁCI
V DLOUHODOBĚ STABILNÍ SPOLEČNOSTI

ZDAR.CZ NÁS SPOJUJE

DRUH PRÁCE:

SVOZ/ROZVOZ ZÁSILEK (FOFR)
PŘEVOZY ZBOŽÍ MEZI SKLADY
EXPRESNÍ PŘEPRAVY (CELÁ ČR)

VÝKON PRÁCE:

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
HAVLÍČKŮV BROD

PRACOVNÍ DOBA:

PO-PÁ 6:00 - 18:00
VOLNÉ VÍKENDY

+420 734 39 39 39 | PRACE@ZDAR.CZ | PRACE.ZDAR.CZ

Pro řidiče/řidičky nákladních vozidel v tuzemsku (rozvoz zásilek) máme připravenoy p p :

• náborový příspěvek 12.000 Kč (pro držitele ŘP a PP sk. C+E)ý p p p
• průměrná výše hrubé mzdy 23.000 Kč za základní fond pracovní doby, až 30.000 Kč s přesčasy + stravné až 2.000 Kč
• příspěvky na penzijní připojištění
• příspěvky na dovolenou sjednanou u CK ZDAR (INVIA)
• odměny při životních a pracovních výročích zaměstnance
• výhodné tarify s voláním zdarma i pro rodinné příslušníky
• příspěvky na sportovní a studijní pobyty dětí a dětské tábory
• sleva na čerpání pohonných hmot na čerpacích stanicích ZDAR, a. s.

ŘIDIČ / ŘIDIČKA NÁKLADNÍHO VOZIDLA (TUZEMSKO)
POZNEJTE PERSPEKTIVNÍ PRÁCI 
V DLOUHODOBĚ STABILNÍ SPOLEČNOSTI
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