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Velkomeziříčsko 
má úroveň 
Odbornice vyhodnotila 
Velkomeziříčsko jako 
příkladný městský časopis.

Hana Doležalová 
bilancuje
Populární učitelka klavíru 
vzpomíná na své pěvecké 
sbory i davy malých žáčků.

Kulturní léto je 
za první polovinou
Letní náměstí ožívá 
hudbou, filmy i divadlem. 
Letos už pošesté. 

Lyžování na slámě 
i lesní hrabance 
V Blízkově se stateční muži 
zasadili o lyžařský unikát. 
Skoky v létě. 
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JIŘÍ MAREK
dokončuje pomník padlým
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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 1. srpna 2018. 
Uzávěrka příštího čísla je 27. srpna 2018.
Pokud jste zpravodaj neobdrželi do schrán-
ky, vyzvedněte si jej v recepci radnice nebo 
v redakci.
Foto na titulní straně: Martina Strnadová

www.velkomeziricsko.cz
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TÝDENÍK VELKOMEZIŘÍČSKO
souhrn událostí uplynulého týdne

ve vaší emailové schránce

VYCHÁZÍ KAŽDOU STŘEDU

zaregistrujte se na
www.velkomeziricsko.cz

Nová kniha fotografií o Velkém Meziříčí bude představena během tradičního koncertu 
dechové kapely Mistříňanka, která zahraje v rámci Velkomeziříčského kulturního léta na 
náměstí v neděli 5. srpna.
Publikace Velké Meziříčí včera a dnes s textem historičky Marie Ripperové ukazuje čte-
nářům proměny města během posledního století. Nabídne pohled do historie díky do-
bovým fotografiím města a srovnání se současnými snímky Milana Šustra.
Kniha bude ke koupi hned po koncertě i v dalších dnech na informačním centru radnice 
za 319 korun.

PRVNÍ DOLOŽENÁ PÍSEMNÁ ZPRÁVA o městě Velké Meziříčí pochází z roku 1281. V té době 
již stál na skále nad řekou Oslavou pevný hrad a počátky osídlení velkomeziříčské kotliny 
sahaly dokonce do dvanáctého století, kdy začala kolonizace horního toku Oslavy. Postupem 
času bylo město opevněno hradbami, byl postaven kostel sv. Mikuláše, renesanční domy na 
náměstí i židovská čtvrť v jeho těsné blízkosti. Byla vybudována císařská silnice, vyrostlo zde 
několik továren a škol, do města byla přivedena železnice a nakonec i dálnice. Hodně toho 
bylo postaveno, ale také zbořeno.
Kniha nazvaná „Velké Meziříčí včera a dnes“ s textem PhDr. Marie Ripperové nenabízí pouze 
pohled do historie díky dobovým fotografiím města, ale ukazuje i srovnání se současnými 
fotografiemi Milana Šustra. Celobarevná publikace zve na pomyslnou procházku Velkým 
Meziříčím a ukazuje proměny, jakými město prošlo během posledního století.

Anotace knihy Velké Meziříčí včera a dnes

Kniha mapuje proměny města

Kinematograf bratří Čadíků letos ve Velkém Meziříčí 
vybral 13.341 korun. Peníze půjdou na Konto Bariéry 
a skrze ně pomohou potřebným.
„S nadací Konto Bariéry úspěšně spolupracujeme už 
deset let a nehodláme na tom nic měnit,“ uvedl Josef 
Čadík.
Ve Velkém Meziříčí na náměstí kinematograf tradičně 
promítá v rámci Velkomeziříčského kulturního léta. 
Tentokrát udělal čtyřdenní zastávku od 23. do 26. čer-
vence a lidé mohli zhlédnout filmy Špunti na vodě, 
Bezva ženská na krku, Bajkeři a Anděl páně 2.

Kinematograf v Meziříčí 
vybral třináct tisíc korun

-mars-
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Stavba nového mostu u Jelínkovy vily do-
držuje předem stanovený harmonogram 
a práce tak pokračují podle plánu. Po kon-
trolním dnu na konci července to Velko-
meziříčsku řekl vedoucí radničního odboru 
výstavby Antonín Kozina.
„Piloty, na kterých vyrůstají pilíře, jsou ho-
tové. Při jejich osazení se potvrdily před-

poklady geologického průzkumu, že totiž 
zhruba dva metry pode dnem řeky je skal-
ní podloží. Piloty jsou do něj osazeny,“ řekl 
Antonín Kozina.
V těchto dnech probíhá armování budou-
cích patek mostu, které stavební firma 
vybetonuje. Na patky pak usadí samotné 
těleso nového mostu.

Stavba nového mostu přes Balinku začala 
převzetím staveniště v polovině května. 
Stavební firma pak vybudovala dvě provi-
zorní lávky pro pěší a od 17. května most 
uzavřela. Od 11. června starý most zmi-
zel a nový má být podle smlouvy hotový 
15. listopadu.

Most přes Balinku roste podle plánu

-kid-

Na sportovišti za Základní školou Školní už stojí hrubá stavba 
tribuny. Tartanový ovál je opravený, má nastříkaný nový povrch, 
dochází k výměně umělé trávy.
„V současné době je hotová hrubá stavba tribuny. Betonové pre-
fabrikáty nahoře už ukazují její konečný tvar. Na ně přijde ještě 
polykarbonát a ocelová konstrukce. Také inženýrské sítě jsou z 
devadesáti procent dokončeny,“ uvedl pro Velkomeziříčsko stav-
byvedoucí firmy SKR stav Petr Láníček. Společnost SKR stav zho-

tovuje i osvětlení areálu. „Kabeláž je připravena, nyní čekáme na 
stožáry z Anglie. Asi v polovině srpna už by osvětlení mělo fun-
govat,“ dodal Láníček. Ve finále pak bude firma montovat vlastní 
konstrukci tribuny a pracovat na interiérech.
Na atletickém oválu je již opraven tartanový povrch, má nový 
nástřik. Další firma právě připravuje podklad pro položení nové 
umělé trávy.

Martina Strnadová

Tribuna na hřišti dostává podobu

FOTOGALERIE NA
www.velkomeziricsko.cz
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Sochař Jiří Marek ml., vnuk velkome-
ziříčského rodáka, akademického 
sochaře Jiřího Marka, už má ve své 
dílně v Medlově reliéf hlavy legioná-

ře vymodelovaný z hlíny. Tvořil ho několik 
týdnů podle dochované dobové fotografie. 
„Ze sochařské hlíny se reliéf přes sádrovou 
formu postupně odlije do sádrového pozi-
tivu. Na něm pak proběhne drobná retuš 
a po ní půjde pozitiv ke slévači, který ho za-
jádruje do stavačského písku a pak odlije do 
bronzu. I bronz se bude cizelovat kvůli dola-
dění detailů a závěrem na něj přijde patina,“ 
popisuje postup výroby reliéfu Jiří Marek.

Město k oslavám stého výročí založení 
Československé republiky odhalí obnovený 
pomník obětem světové války na Lipnici ve 

Velkém Meziříčí. Sochař Jiří Marek již pracuje 
na tvorbě bronzového reliéfu hlavy legionáře, 

který na pomníku chybí. Původně na něm 
byl z pohledu od gymnázia, na začátku druhé 

světové války byl sňat a poté se ztratil.

TexT a foTo 
MarTina STrnadová Jiří Marek tvoří reliéf 

na pomník u gymnázia
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Reliéf hlavy legionáře není první a jedinou 
prací Jiřího Marka ml. ve Velkém Meziříčí. 
„Nyní ještě pro naše město restauruje ka-
menný kříž za židovským hřbitovem, který 
označuje místo, kde byli pochováni pruští 
vojáci zemřelí ve městě na choleru v roce 
1866. A v minulých letech se opakovaně 
podílel i se svou matkou Danou Markovou 
na restaurování a konzervování památko-
vě chráněných soch ve městě, například 
sv. Josefa, Jana Nepomuckého na náměstí 
i na Ostrůvku, mariánského sloupu na Hor-
noměstské i na opravě kašny a mnohém 
dalším,“ uvedl vedoucí odboru školství 
a kultury Pavel Stupka.
Akademický sochař Jiří Marek starší má ve 
svém rodném Velkém Meziříčí celou řadu 
děl. Vytvořil portál hlavního vchodu do kos-
tela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí. Vyzdo-
bil jej reliéfy čtyř evangelistů okolo Beránka 
Božího. V předsíni hlavního vchodu kostela 
je i jeho Snímání z kříže a v podvěží socha 
sv. Antonína. Jiří Marek st. je i autorem 
dvou pomníků padlým ve Velkomeziříčské 

tragédii na břehu řek Balinky a Oslavy, dal-
ších děl na starém i novém hřbitově, nebo 
sochy odbojáře, poručíka Miroslava Skrbka 
u rybníčku Jordánek. A právě M. Skrbek byl 
i tím, kdo na začátku války ukryl před nacis-
ty bronzový reliéf hlavy legionáře z pomní-

ku od gymnázia, ale osvobození se nedožil 
a místo, kam jej ukryl, tak zůstalo neznámé. 
Z dalších prací sochaře Marka st. jsou to 
pak třeba sochy T. G. Masaryka v Křižanově, 
Velké Bíteši či Budišově a zejména Křížová 
cesta pro katedrálu na Petrově v Brně.

FOTOGALERIE A VIDEO NA
www.velkomeziricsko.cz
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Silnice z Rudy na Křeptov prochází v době 
od 18. července do 31. srpna 2018 opra-
vou. Průjezdná je vždy jedním jízdním pru-
hem, provoz řídí semafory.
Kvůli opravě je postupně z obou směrů od 
Tasova a Osové Bítýšky zcela uzavřena 
silnice II/390 v místě křižovatky na Kře-
ptově. Nejprve v termínu od 18. července 
do 8. srpna dvacetimetrový úsek na Tasov, 
od křižovatky po dálniční sjezd/nájezd 
Lhotka. Objížďka je vedena po silnicích 
II/602 a II/392 přes Rudu, Jabloňov, Velké 
Meziříčí, Dolní Heřmanice, Tasov.
A poté bude zcela uzavřen dvacetimetrový 
úsek od křižovatky na druhou stranu, tedy 
na Osovou Bítýšku, a to v době od 9. srpna 
do 31. srpna 2018. Tady bude objížďka po 
silnicích II/602, II/360 a I/37 přes Rudu, 
Jabloňov, Velké Meziříčí, Martinice, Křiža-
nov, Ořechov, Osovou Bítýšku.
Po celou dobu uzavírek bude zajištěn prů-
jezd autobusů veřejné linkové dopravy dle 
platných jízdních řádů.

Jízdu po silnici 602 mezi Měřínem a Velkým Meziříčím komplikuje o prázdninách série 
uzavírek.
První z nich začala 16. července a skončí 5. srpna. Uzavřen je dvoukilometrový úsek 
mezi Pustinou a Stráneckou Zhoří. Objížďka pro místní dopravu vede přes Měřín, Blízkov 
a Netín, pro tranzitní dopravu přes Velký Beranov, Rudolec, Žďár nad Sázavou, Ostrov 
nad Oslavou, Křižanov, Osovou Bítýšku a Velkou Bíteš.
Druhá uzavírka začne 6. srpna a skončí 26. srpna. Uzavřen bude kilometrový úsek mezi 
sjezdem ke skladu LIDLu ve Stránecké Zhoři a křižovatkou na Netín, včetně této křižo-
vatky. Ta bude průjezdná pouze pro autobusy. Objížďka pro místní dopravu vede přes 
Měřín, Blízkov, Netín, Olší nad Oslavou a Mostiště. Objížďka pro tranzitní dopravu přes 
Velký Beranov, Rudolec, Žďár nad Sázavou, Ostrov nad Oslavou, Křižanov, Osovou Bí-
týšku a Velkou Bíteš.
Třetí uzavírka je částečná trvá od 16. července do 26. srpna. Uzavřen je vždy jeden jízdní 
pruh od konce Stránecké Zhoře po sjezd ke skladu LIDLu. Dopravu ve volném jízdním 
pruhu řídí semafory.

AKTUALITY Z DOPRAVY
www.velkomeziricsko.cz

denně čerstvé!

Uzavírky: Křeptov a Stránecká Zhoř

-red-

-kid-

Podnájemce restaurace v Jupiter clubu, společnost Waines-Pool, 
neplní dlouhodobě své závazky vyplývající z podnájemní a pach-
tovní smlouvy. Všechny návrhy na řešení doposud předložené ze 
strany Jupiter clubu zástupce společnosti Waines Pool nesplnil 
nebo odmítl. Společnost Jupiter club proto přistoupila k ukonče-
ní smlouvy. Uvedl to jednatel společnosti Milan Dufek. Jednatel 
společnosti Waines-Pool Dušan Tomšík s tímto postu-
pem nesouhlasí.
„Dne 3. 7.2018 za přítomnosti svědků odmítl 
zástupce společnosti WAINES – POOL, s. r. o., 
osobně převzít odstoupení od smlouvy. To se 
prokazatelně podařilo doručit až 13. 7. 2018 
prostřednictvím České pošty. Doručením na-
bylo odstoupení účinnosti a smlouva se ke 
dni 13. 7. 2018 s účinky do budoucna zrušila 
a práva a povinnosti smluvních stran v rozsa-
hu účinků odstoupení zanikly. Vzhledem k této 
skutečnosti je společnost WAINES – POOL, s. 
r. o., povinna předmět podnájmu bez zbytečného 
odkladu, nejpozději do 23. 7. 2018, vyklidit a předat 
zpět společnosti JUPITER club, s. r. o.“ vysvětlil jednatel 
Jupiter clubu, s. r. o., Milan Dufek a dodal: „V případě, že společ-
nost WAINES – POOL, s. r. o., neukončí okamžitě svou činnost, 
budou učiněny další právní kroky.“
Jednatel společnosti WAINES – POOL, s. r. o., Dušan Tomšík k 
tomu pro Velkomeziříčsko řekl: „Dne 13. 7. 2018 jsme obdrželi od 
společnosti JUPITER club, s. r. o., odstoupení od smlouvy ze dne 

16. 12. 2014. S tímto jednostranným postupem jednatele společ-
nosti JUPITER club, s. r. o., nesouhlasíme. Dopisem ze dne 18. 6. 
2018 byla společnost JUPITER club, s. r. o., vyzvaná, aby vyúčto-
vané služby, které jsou předmětem sporu, byly řádně vyúčtová-
ny. Do dnešního dne společnost tak neučinila. Nebyla ochotna se 
sejít a skutečné spotřeby energií k datu 18. 6. 2018 prokazatelně 

doložit. Máme za to, že společnost JUPITER club, s. r. 
o., postupuje v rozporu s právními předpisy a není 

ochotna dodržovat podmínky podnájmu sjedna-
né na základě výběrového řízení z roku 2014.“

„Vyjádření pana Tomšíka musím uvést na pra-
vou míru. Společnost WAINES – POOL, s. r. o., 
dluží společnosti JUPITER club, s. r. o., nejen 
poplatky za služby, ale také podnájemné za 
několik měsíců. Z naší strany jsme se vznik-

lou situaci snažili vyřešit smírně, opakovaně 
jsme společnost WAINES – POOL, s. r. o., vy-

zvali k jednání o celé záležitosti za účelem vy-
řešení úhrady dluhu, nicméně na toto společnost 

WAINES – POOL, s. r. o., adekvátním způsobem ne-
reagovala a nabídku smírného řešení z naší strany nevyu-

žila. Není pravdou, že by služby nebyly z naší strany vyúčtovány. 
Společnost JUPITER club, s. r. o., podmínky smlouvy vždy dodr-
žovala a odmítá tvrzení pana Tomšíka, že postupuje v rozporu 
s právními předpisy a že není ochotna dodržovat sjednané pod-
mínky podnájmu a pachtu,“ reagoval na vyjádření Dušana Tomší-
ka Milan Dufek.

Jupiter club ukončil smlouvu s nájemcem restaurace

-red-
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HODNOCENÍ ZPRAVODAJE MĚSTA VELKÉ MEZIŘÍČÍ
Před pár dny jsme měli seminář v Jihlavě, kde se sešla necelá dva-
cítka zpravodajů obcí a měst. Několikrát jsem ve své přednášce 
zdůraznila, že všichni přítomní posluchači mají štěstí, protože 
tentokrát mají možnost se seznámit s několika zpravodaji, které 
jsou na vynikající úrovni a téměř 100% naplňují požadavky, které 
jsou kladeny na moderní zpravodaje, tedy periodický tisk územně 
samosprávného celku. A měla jsem na mysli právě Velkomezi-
říčsko.
Výjimečnost tohoto zpravodaje spočívá nejenom ve vysoké 
úrovni textového a grafického zpracování magazínu, ale také 
v unikátním propojení jeho tištěné i elektronické formy. A to jak 
společensko -informačního portálu Velkomeziříčsko, tak i sociální 
sítě facebook a youtube. To je jeden z hlavních proudů, kterými 
se bude komunikační strategie obcí a měst do budoucna vydá-
vat. Papírová forma vyhovuje především starším občanům, ale 
radnice potřebuje oslovit všechny občany, jak nejmladší generaci, 
střední, ale i seniory. A toho lze dosáhnout právě tímto propo-
jením. Mimořádná úroveň, naprosto profesionální provedení 
a velká poklona Martině Strnadové a jejímu týmu!
Jsem lektorkou semináře Obecní zpravodaj a radniční noviny, 
který je akreditován u Ministerstva vnitra ČR. Absolvovala jsem 
Fakultu žurnalistiky Univerzity Karlovy a touto problematikou se 
dlouhodobě zabývám. S plnou zodpovědností mohu napsat, že 
zpravodaj města Velké Meziříčí má vynikající úroveň.

Kromě jiného vysoce hodnotím tato kritéria:
- Obsahově pestrý
- Výborná grafika
- Profesionálně zpracované texty
- Hodně fotografií, na kterých jsou vidět lidi, kteří tam žijí. 
 To spoluvytváří vztah k místu, kde lidé žijí
- Není tam politika, která lidi odrazuje, ale politické texty,  
 i materiály a zprávy z radnice jsou zpracovány zajímavou 
 a čtivou formou
- Oceňuji, že tam nejsou žabomyší spory občanů či zastupitelů 
 mezi sebou. Noviny nemají být platformou hádek, ale mají 
 přinášet řešení
- Zajímavé rubriky, např. Město pod lupou, dále Názvosloví – 
 vysvětluje místní názvy v přilehlých obcích
- Pěkné rozhovory, zajímavosti, křížovka, která vždycky potěší. 
 Tajenka má lokální pointu - např. názvy velkomeziříčských ulic, 
 výherce med od místního včelaře atd.
- Vysoká úroveň tohoto zpravodaje je plně v souladu s trendem, 
 který je nastaven na velkomeziříčské radnici. Z dotazníkového  
 šetření, které jsem si přečetla, vyplynulo, že lidé dávají  
 úředníkům jedničku, téměř s hvězdičkou. A stejně by patrně  
 ocenili i noviny, které pro ně radnice vydává.

Mgr. Helena Sedláčková, 
v  Brně 4. července 2018

Dne 26. 6. jsem pověřil vedoucí redaktorku Velkomeziříčska Martinu Strnadovou  účastí na semináři 
Obecní zpravodaj a radniční noviny se zaměřením na GDPR, který je akreditován u Ministerstva vnitra ČR. 
Seminář probíhal pod vedením Mgr. Heleny Sedláčkové. Martina Strnadová přivezla ze semináře velmi 
pozitivní hodnocení, o které bych se s vámi rád podělil. Po ocenění práce v kině je to v krátké době druhé 
ocenění naší práce v Jupiter clubu.

Milan Dufek

Sedláčková: Velkomeziříčsko 
má vynikající úroveň
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FOTOGALERIE NA
www.velkomeziricsko.cz

TexT a foTo MarTina STrnadová

PRÁCE 
S DĚTMI
MÁ SMYSL

Na Základní umělecké škole Velké Meziříčí, dříve známé jako Lidová 
škola umění, učí od svých osmnácti let hru na klavír Hana Doležalová. 
Ač studovala na brněnské konzervatoři a následně na Janáčkově 
akademii múzických umění hru na varhany, klavír ji provází celý život. Od 
července je čerstvou penzistkou, ale své žáky po více než čtyřiceti letech 
zcela opustit nehodlá. A hudbu už vůbec ne, i když na volnější tempo 
a odpočinek se opravdu těší.
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Bylo vůbec myslitelné, aby dcera Leopol-
da Krčála nehrála na hudební nástroj, ne-
věnovala se hudbě?
To asi ne. Od dětství jsme se sestrou v hu-
debním prostředí vyrůstaly a bylo pro nás 
zcela přirozené. Hrály jsme si i samy ve 
volném čase, třeba o prázdninách čtyřruč-
ní hry, které se nám líbily. Rodiče na nás 
netlačili. Tedy, že by se nám vždycky chtělo 
cvičit, to ne, ale hudba byla neodmyslitel-
nou součástí našeho života.
Tatínek i mimo své působení na škole při-
pravoval zájezdy do divadel, organizoval 
s tehdejším ředitelem ZUŠ panem Sníž-
kem koncerty umělců ve Velkém Meziříčí – 
vystupovali tu Beno Blachut, Libuše Do-
manínská, Miloš Sádlo, Josef Suk, Zuzana 
Růžičková a spousta dalších umělců. A pro 
nás bylo tehdy automatické všechny tyto 
akce navštěvovat.
Ráda bych zde také zmínila, že tatínek byl 
nejen vynikajícím muzikantem, ale i velice 
zručným a náruživým domácím a zahrad-
ním kutilem, u čehož jsem mu ráda asisto-
vala. Byl renesančně založeným člověkem 
a zajímal se o spoustu věcí z různých obo-
rů. Byl nesmírně pracovitý a obětavý.
Klavír byl pro vás od začátku tím hlavním 
nástrojem?
Začínala jsem s akordeonem. Se sestrou 
nám bylo líto, že se s klavírem nemůžeme 
uplatnit v žákovském orchestru, a tak nám 
tatínek nabídl harmoniky, abychom se do 
orchestrální hry mohly také zapojit. Hrát 
jsme se na ně naučily samy. Naším prvním 
učitelem hry na klavír a hudební nauky byl 
právě tatínek. Později jsme ve studiu po-
kračovaly u pana Snížka. Rozhodování, co 
dál po deváté třídě, vycházelo z našich zá-
lib. Moje sestra odmalička chtěla být uči-
telkou, ležela v knížkách, u ní to bylo jasné. 
Šla na gymnázium, zatímco já na konzer-
vatoř, kde jsem studovala varhany. Jsem 
varhanice, ale klavír byl plnohodnotným 
vedlejším studijním nástrojem.
Lákaly vás i jiné nástroje?
Tenkrát začala být módní, díky profesoru 

Žilkovi, hra na píšťalku, tedy na zobcovou 
flétnu. Veselé hraní, zdravé dýchání, tak 
myslím zněl jeho slogan. Byla to novinka, 
která mě okamžitě zaujala, a to do té míry, 
že jsem hru na flétnu začala studovat sou-
kromě. Poté jsem na hudební škole v Me-
ziříčí oslovila pana ředitele Sojku a začali 
jsme flétnu vyučovat i tady.
Vedla jste také pěvecké sbory.
Ano, po tatínkovi. On vedl na LŠU nejprve 
orchestr. Potom založil dětský pěvecký 
sbor Včelka. A jak děti rostly, v šestnácti už 
nemohly v dětském sboru zpívat, a to kvůli 
soutěžním kategoriím. Tak vznikla pro nej-
menší Včelička a pro ty starší Dívčí komor-
ní sbor. Všechny sbory jsem korepetovala. 
Z důvodů tatínkových zdravotních potíží 
jsem v roce 1988 nejprve převzala dívčí 
sbor. Když se k nám později připojili i chlap-
ci, vznikl v roce 1991 studentský sbor Iu-
ventus. S ním přišly i úspěchy, např. účast 
na písňovém festivalu Europa Cantat v Tá-
boře nebo řada oceňovaných vystoupení 
v různých městech naší země. Největším 
úspěchem sboru bylo získání prvního mís-
ta na Mezinárodním festivalu sborových 
písní v Praze. Po tatínkovi jsem pak pře-
vzala i další sbory, Včeličku a Včelku.
A protože i dospělí měli zájem zpívat, sou-
středil je tatínek do sboru Campanella, 
který několik let vedla moje sestra Marie 
Brabcová. Souběžně ve městě fungoval 
i Smíšený pěvecký sbor při JKP, který vedli 
pánové Snížek a Pitlík. Proto tatínek hle-
dal zcela jiný repertoár, aby se sbory od-
lišily – dělali jsme černošské spirituály, 
starou hudbu, lidové písně, každý koncert 
byl jinak tematicky laděn. Podobnou dra-
maturgii jsem uplatňovala také já. Se sbo-
ry jsem připravila třeba program S písní 
kolem světa, Pohlazení po duši, Z melodie 
do melodie, Májové zpívání, vánoční a jarní 
koncerty, vybírala jsem z muzikálů, z ope-
ret i scény z oper. Myslím, že se lidem naše 
vystoupení líbila, a děti to bavilo. Scénicky 
koncerty pomáhaly doladit kolegyně vý-
tvarnice. Bylo to moc hezké.

Neměla jste nikdy chuť udělat změnu, 
jako absolventka JAMU třeba sama kon-
certovat?
Chuť jsem měla, ale na LŠU ve Velkém Me-
ziříčí mě držel hlavně tatínek. On mě totiž 
tak zapojil, že jsem na nic jiného neměla 
čas. Začala jsem velice brzy korepetovat 
dětské pěvecké sbory a současně i indivi-
duální nástroje. Měla jsem práci opravdu 
velmi pestrou. Jako nejmladší učitelka na 
„lidušce“ jsem dostala také za úkol vybírat 
v mateřských školkách hudebně talen-
tované děti. Ráda jsem také absolvovala 
coby porotkyně řadu písňových či klavír-
ních soutěží. To vše mě naprosto pohltilo.
Ve Velkém Meziříčí mě drželo i silné pouto 
s rodinou. Měla jsem malou dceru a ne-
chtěla jsem ji vytrhnout z rodinného zá-
zemí. Ona pro mě byla vždycky na prvním 
místě. Neměla jsem chuť cestovat po svě-
tě. Práce s dětmi mě naprosto naplňovala 
a vždy jsem v ní viděla smysl.
Dá se spočítat, kolik dětí jste za ty roky 
učila?
Nedá. Ale určitě jsou jich stovky. Těžko to 
spočítat.
Jistě máte mezi žáky pár mimořádných, 
kteří vám utkvěli v paměti.
Určitě ano. Mnoho dětí se rozuteče a dál už 
o nich nevím. Mnoho se jich za mnou ale 
vrací, potkáváme se stále. Například mě 
moc potěšilo setkání Iuventusu v lednu 
2017. Je milé, že se spousta mých bývalých 
žáků i nyní hudbě stále věnuje, ať už pro-
fesionálně či amatérsky. Meta učitele není 
jen v tom, naučit kvanta lidí na něco hrát. Je 
důležité naučit je vnímat hudbu, aby je pro-
vázela celým životem. Mnozí pak následně 
v roli rodičů sami vedou své děti stejným 
směrem do života – učí je vnímat krásu 
hudby a vůbec umění jako celek.
Jsou dnes děti jiné ve vztahu k hudbě 
a umění, než byly dejme tomu před dva-
ceti třiceti lety?
Ano, jsou jiné, hlavně vlivem moderních 
technologií. Nejsou horší nebo lepší, jen 
je jiná doba. A je třeba se jí přizpůsobo-

ORCHESTR LŠU. Hana Doležalová první zleva. Vzadu Leopold Krčál, dlouholetý pedagog, zakladatel orchestrů a pěveckých sborů Včelka a Včelička 
a aktivní organizátor kulturních akcí. 
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vat. Určitě se i výuka mění repertoárově, 
žánrově. Klasická hudba by měla být stále 
základem, ale výuku je třeba obohacovat 
o to, co je aktuální dnes. I když bych nemu-
sela, jezdím stále na kurzy pořádané br-
něnskou konzervatoří, kde přednášejí fun-
dovaní odborníci o nových trendech apod. 
Chci dětem nabídnout i to, co přináší 
dnešní doba. Je dobré poznat všechno od 
Bacha až po Vlacha, jak se říká. I když jsou 
dané osnovy, jako učitelka se snažím od-
hadnout, co je žákům bližší. Každé dítě je 
osobnost, individualita, je potřeba nabíd-
nout mu to, k čemu inklinuje.
Lze už u malého dítěte poznat, že jde 
o mimořádný talent?
Je to zrádné. Poznat vývoj na první dobrou 
nejde. Troufám si říct, že za ty roky doká-
žu určit, zda dítě talent má nebo nemá. 
Ale zda jej půjde rozvíjet, to záleží na píli, 
podpoře rodičů, učiteli a více elementech. 
Spousta výrazných talentů začala, ale ne-
rozvinula se. Hlavně puberta je zlomová. 
Jsou však talenty, které se vyvíjejí zpočát-
ku velice nenápadně, a pak najednou člo-
věk žasne.
Spousta lidí říká, kdyby mě tenkrát víc 
nutili… Jak moc je vhodné na dítě tlačit?
Ano, to slyším často. Ale je těžké stanovit ně-
jakou hranici. Na každého platí něco jiného.
Jakou hudbu vy sama máte ráda?
Dobrou hudbu a ta je jenom jedna. Takže 
jakoukoliv napříč žánry. A i když se nějaká 

hudba člověku nelíbí, i ta ho někam po-
sune, nelze odsuzovat žádnou. Snad není 
žánr, do kterého bych nenakoukla. Trendy 
sleduji stále a jsem přístupná všemu no-
vému, snažím se být v obraze. Jsem moc 
ráda, že se zase pomalu navrací melodika. 
V době mých studií byla v módě atonální 
hudba. Snažila jsem se jí porozumět, cho-
dila jsem poctivě na koncerty, ale popření 
základních složek hudby, jako je melodie 
a rytmus, na mě bylo příliš experimentální. 
Přiblížit se takové hudbě se mi nepodařilo. 
Ale i to byla dobrá zkušenost.

Co považujete ve své profesi za úspěch?
Za úspěch beru to, že mnozí mí bývalí žáci 
v hudbě pokračují.
Mám spoustu následovníků – třeba paní 
učitelky ze 3. ZŠ Olgu Ubrovou a Andreu 
Svobodovou, které teď úspěšně vedou 
dětské pěvecké sbory. Z některých mých 
bývalých žáků jsou nyní i mí kolegové na 
ZUŠ atd.
Jsem vděčná osudu, že mě na tuto cestu 
zavedl. Nejsou jen slunné dny, ale jsem vel-
ký optimista, celkově mi tato práce přináší 
spoustu radosti a stále mě naplňuje.

TŘI GENERACE UČITELŮ HUDBY. Zleva Hana Doležalová s dcerou Hanou, maminka a tatínek 
Leopold Krčál.

DIRIGUJÍCÍ Hana Doležalová se svojí sestrou v roce 1961. V POROTĚ Porty 1997.

IUVENTUS v roce 1994. IUVENTUS se znovu sešel v roce 2017. 



SRPEN 2018

12 www.velkomeziricsko.cz#SPOLEČNOST

Pořadatelé jsou s průběhem festivalu spokojení. „Byl to nejúspěšnější ročník ve 
všech směrech,“ říká Tomáš Fleck a dodává: „Hlavně jsem šťastný, že se niko-
mu nic nestalo.“ To je pochopitelné. Organizačně zvládnout akci takových roz-
měrů není jen tak. Na stejdži, která nese jméno Vilmy Běhalové, se letos vystří-

daly tři desítky kapel, z nichž největšími taháky byly Emmure, Hed pe či Crystal Lake 
z Japonska. Přímo na place se zajištěním akce pomáhalo kolem osmdesáti lidí. Mezi 
návštěvníky nemohl chybět Miroslav z Holandska, který se na Fajtfest vrací opakova-
ně, nebo třeba dcera s otcem, oba skalní fanoušci tohoto hudebního stylu. „Všechno co 
se týče servisu a dalších věcí bylo naprosto neskutečné a slovy nejde vyjádřit, jak moc 
si toho vážíme. Tohle bylo opravdu dokonalé, ani já nemám slov. Naprosto úžasné dva 
dny (žel jsem kvůli pracovním povinnostem přijel až v pátek),“ hodnotí jeden z návštěv-
níků akci na facebooku.

Desátý ročník Fajtfestu skončil. Na tři dny 
obsadili Fajtův kopec fanoušci numetalu, 
hardcoru a metalcoru. Sjeli se do Velkého 

Meziříčí z celé republiky a mnozí i ze zahraničí.

TexT a foTo MarTina STrnadová

Desátý Fajtfest mají 
pořadatelé za nejúspěšnější

FOTOGALERIE A VIDEO NA
www.velkomeziricsko.cz

Anna Bartošová taková zábava to není nic 
pro nás starší
Libuše Kotoučková Už chybí jen palmy 
a banány…
Zdena Požárová Každýmu se líbí něco jinyho, 
ty lidi kteří na tenhle festak chodi jsou úplně 
normalni, rozhodně to nejsou žádný opice.
Jana Fialková Ja jim od zacatku fandim. Kdo 
tam nebyl at neposuzuje jake to je. Kdo se 
nesetkal s lidma co tam chodi at je nekritizu-
je. Na festivaly se prece lidi chodi bavit ne? 
Chapu, ze nekomu vadi hlasitost, ale jednou 
rocne se to da vydrzet.
Marek Urbánek Opice? A proč prosím? Chápu 
že někomu ta hudba zrovna nesedí a nelíbí 
se, ale lidi, kteří té akci obětují tolik usilí 
a času a lidi kteří ten festival navštěvují si 
snad nezaslouží takové odsuzování ne?
Marcela Brendova Ač takovou hudbu nepo-
sloucham, tak tomu fandím. Ať žije muzika 
jakákoliv.

Z FB DISKUSE: 
@velkomeziricsko
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Děti ve věku 10 až 14 let absolvovaly pětileté studium an-
gličtiny ve Velkém Meziříčí pod vedením lektorky Marké-
ty Tomanové. Završily je složením mezinárodní zkoušky 
Cambridge Assessment English, kterou zaštiťuje Univer-

zita v Cambridge.
„Je to jejich první velký úspěch v oblasti jazykového vzdělávání 

a je to také doklad o úspěchu a píli dětí z Velkého Meziříčí. Děti 
složily Cambridge zkoušky, které jsou úměrné jejich věku a dále 
budou pokračovat ve vzdělávání a přípravě na další stupeň těch-
to prestižních zkoušek,“ říká k tomu Markéta Tomanová s tím, že 
zkouška je uznávána středními školami, univerzitami a zaměst-
navateli po celém světě.

Osm dětí složilo prestižní mezinárodní zkoušku 
z angličtiny a slavnostně převzalo diplomy z rukou 

starosty Josefa Komínka.

Děti složily mezinárodní 
zkoušku z angličtiny

TexT a foTo 
MarTina STrnadová

FOTOGALERIE NA
www.velkomeziricsko.cz
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„Trasy zůstávají stejné jako v minulých 
letech. Jedna čtyřkilometrová s výběhem 
sjezdovky a druhá tříkilometrová, kterou 
lehce zvládne úplně každý, včetně rodi-
čů s kočárkem,“ vysvětluje organizátorka 
akce Olga Pospíšilová s tím, že se i letos 
drží pravidla, že způsob zdolání trasy je 
zcela libovolný a na čase nezáleží. Kromě 
samotného běhu se děti i dospělí mohou 
těšit na bohatý doprovodný program – 
výtvarné dílničky, candy bar, tejpování, 
záchranáře, občerstvení z Termosky i stá-
nek výživového poradenství. „Hlavním 
tahákem letošního běhu ale určitě bude 
vystoupení kouzelníka a komika Richarda 
Nedvěda s jeho ‚trapnou magií,“ těší se Po-
spíšilová.
Protože se jedná o benefiční akci, mohou 
se lidé během odpoledne také informo-
vat o činnosti Domácího hospice Vyso-
čina nebo přispět libovolnou částkou na 
zakoupení kompenzačních pomůcek pro 
nevyléčitelně nemocné klienty. „I letos při-
vezeme na Fajtův kopec Strom pomoci. Po 
minulých ročnících je již plný listů a květů 
se jmény našich dárců. Tento rok by mělo 

na stromě vyrůst i nějaké ovoce,“ doufají 
organizátoři.
Kdo se nemůže akce přímo zúčastnit, má 
také možnost přispět prostřednictvím 
ambasadorů, běžců prezentovaných na 
webových stránkách www.behyprohos-
pice.cz, kterým pošle příspěvek na jejich 
startovné, a mohou tak pomyslně pro hos-
pic běžet společně. Letošními ambasadory 
se stali také herci divadla Ikaros, kteří se 
divákům představili ve hře Za zrcadlem 
v roli Tydlítků.

„Naše velkomeziříčské středisko letos dovr-
šuje čtvrtý rok svého působení. Každý klient 
a jeho rodina obohatili naše vlastní životy, 
a proto bychom chtěli, aby s námi byli ales-
poň symbolicky i na tomto běhu prostřed-
nictvím naší Louky sedmikrásek. Inspirovali 
jsme se knížkou Broučci, v níž Jan Karafiát 
píše, že v místě, kde zemřel nějaký brou-
ček, vyroste na jaře sedmikráska. Bílá za 
každého broučka a bílá s růžovými okraji za 
berušku,“ popisuje Pospíšilová. „Přijďte nás, 
prosím, podpořit. Potřebujeme to více než 
v minulých letech, neboť se vlivem různých 
okolností dostáváme pod tlak, aby naše 
služba byla moderní, efektivní a ekonomic-
ká. Jenže smrt a umírání je hrozně nemoder-
ní, neefektivní a neekonomické, o čemž se 
bohužel ti vlivní přesvědčí až ve chvíli, kdy se 
jich to začne osobně týkat,“ dodává.
Běžci se mohou na závod registrovat pro-
střednictvím webových stránek www.
behyprohospice.cz, nebo v den konání na 
Fajtově kopci do 14:30. Startovné činí 150 
korun za dospělého, 50 korun za dítě či pří-
padně 300 korun za dva dospělé a dvě děti.

HARMONOGRAM:
13:00–14:30  začátek akce, registrace běžců
14:45  rozcvička pod vedením   
 patronky běhu Veroniky   
 Čamkové
15:00  start běhu 
16:00  stand-up comedy Richarda   
 Nedvěda
16:30  předání šeku 

STARTOVNÉ:
150 korun – dospělý
50 korun – dítě
300 korun – rodina (dva dospělí, dvě děti)

Zaběhat si, a udělat tak něco nejenom pro svou vlastní kondici, ale i pro 
ostatní, mohou ti, kdo se v neděli 2. září ve 13 hodin zúčastní benefiční 

akce s názvem Běh pro hospic. Tu na Fajtově kopci pořádá již potřetí 
velkomeziříčské středisko Domácího hospice Vysočina. Jeho cílem je 

získat finance na zakoupení služebního auta, jak naznačuje heslo tohoto 
ročníku: „Pojďte si zaběhat, abychom k Vám mohli dojet.“

TexT KaTeřina Karmazínová FoTo archiv pořadaTelů

Domácí hospic pomůže 
pohybem. Už potřetí
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Zájemci o střelbu na holuby 
mohli toho dne odpoledne 
vyzkoušet své dovednos-
ti na střelnici v Kunšovci. 

K tomu je třeba připomenout, že 
starší obyvatelé Karlova označují 
dům nad kunšoveckým údolím 
jménem Šištót, což je zkomo-
lenina německého Schiesstand 
(stanoviště střelce). Večerní pro-
gram toho dne měl společenskou 
náplň.
13. července se konala exkurze 
do tehdejších revírů velkomezi-
říčského panství Starý Telečkov 
a Zahradiště, zúčastnilo se jí více 
jak 80 členů sekce. Z města se 
odjíždělo kočáry za slunného po-
časí. Ve Starém Telečkově zahájil 
prohlídku tamních lesních poros-
tů jménem majitele panství L. 
Lobkovice polesný H. Barwig. Pod 
jeho vedením zhlédli účastníci 
pochůzky obnovy porostů v Dol-
ních a Horních Křibech. Mimo-
řádné pozornosti se těšil 150letý 
bukový porost v Hlubokých lou-
kách. Po výstupu na kopec Kyjov 
(702 m n. m.) obdivovali přítomní 
dalekou vyhlídku severním smě-
rem na okolí Žďáru nad Sázavou, 
Polné a Nového Města na Moravě; autoři 
ve Verhandlungen… píší: „…vesnice, kostelní 
věže a rybníky, jaký to nádherný přirodní 
obraz v tomto slunečném dni…“ Po za-
stávce na Posvátnici skončila dopolední 
část exkurze v osadě Zahradiště. S údi-
vem stanula společnost před prastarým 
bukem, který se nacházel v sousedství lo-
veckého zámečku; jeho objem odhadovali 
přítomní na 16 sáhů (asi 30 m3). Oběd byl 
zahájen třemi přípitky. První byl věnován 
rakouskému císaři, druhý majiteli zdejšího 
panství a třetí všem lesníkům. Po obědě, 
doprovázeném živou hudbou, si účastníci 

pochůzky prohlédli lesní porosty v tra-
tích Plaňavy, Hrobek, Nádavky a Pařízek. 
Zastávka byla rovněž na pile v Krásněvsi, 
kde vyvolala obdiv moderní technologie 
pořezu. Po návratu do Velkého Meziříčí 
se konal v zahradě pivovarské restaurace 
společenský večer s tancem.
Další den, tj. 14. července, se od 9 hodin 
konalo v sále okresního úřadu plenár-
ní zasedání sekce, řídil je její předseda H. 
Weeber, zúčastnilo se ho 119 osob. Kromě 
členů sekce byli jako hosté přitomni zá-
stupci lesnických spolků z Čech, Horních 
Rakous, Korutan a Tyrol. Z městské hono-

race se jednání zúčastnili mimo 
jiné MUDr. F. Skřivan, bratři Kal-
labové, L. Kučera a F. Všetečka. 
MUDr. F. Skřivan v diskuzi o pře-
množení chroustů doporučoval 
podporovat výskyt černé zvěře 
jako přirozené ochrany proti to-
muto škůdci. Kromě ochrany lesa 
se shromáždění zabývalo naříze-
ním vlády o exportu dříví, novými 
metodami obnovy lesa a příčina-
mi lesního pychu, zejména kráde-
žemi dříví.
Poslední den valného shromáž-
dění, tj. 15. července, se konala 
opět exkurze, tentokrát na lesní 
majetek J. Taubera v Křižano-
vě. Odjíždělo se kočáry z města 
v osm hodin přes Mostiště, Jívoví 
a Rádenice do Skleného, kde se 
konala hlavní část prohlídky les-
ních porostů, vedl ji tamější les-
ník V. Matyáš.
Na závěr zbývá ještě dodat, že 
Lesnická sekce Moravské hospo-
dářské společnosti byla založena 
v roce 1849 a byla činná do roku 
1921. Posláním sekce bylo ře-
šení naléhavých lesnických otá-

zek. Ústředí sekce bylo v Brně, 
jednacím jazykem byla němči-

na, v roce 1900 měla sekce 1 236 členů. 
V letech 1907 až 1921 byl místopředse-
dou sekce majitel budišovského panství, 
Dr. R. Baratta -Dragono.

Ve dnech 12. až 15. července v roce 1868 bylo 
ve Velkém Meziříčí neobyčejně rušno. Konalo se 

v něm valné shromáždění Lesnické sekce Moravské 
hospodářské společnosti. Většina účastníků valného 

shromáždění přijela do města 12. července.

PRAMENY:
H. Schrötter: Deutsche Forstwesen in Böhmen, 
Mähren und Schlesien. Neubrandenburg und 
Schwerin 1993; s. 236
A. Buchmayer – W. Winternitz: Die Versa-
mmlung der forstwirthe Mährens und Schlesiens 
am 13. bus 15. Juli 1868. In: Verhandlungen der 
Forstsektion für Mähren und Schlesien. Brünn 
1868; s. 1-77

Meziříčí hostilo 
moravské lesníky

TexT J. BarTuněK

repro: archiv auTora

BUK v Zahradištích (19. stol.)

pred

150
lety

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

DO 30.6.2018
OD 1.5.2018

Nejširší sortiment dřevěných briket 
a pelet na Velkomeziříčsku

U nás můžete vždycky koupit 
brikety a pelety za příznivé ceny!

CHCETE SE 
PŘEDZÁSOBIT 
NA ZIMU?

CHCETE SE 
PŘEDZÁSOBIT 
NA ZIMU?

Biomac_178x123.indd   2 27.06.2018   9:09:30

PRÁVĚ TEĎ VZNIKÁ „Společně VM“

NOVÉ TVÁŘE DO VEDENÍ MĚSTA

www.SpolecneVM.cz

V pátek 3. srpna představíme naše kandidáty do zastupitelstva

dobré zprávy
na facebooku?

@velkomeziricsko

pořádá Jupiter club, s. r. o. Velké Meziříčí 
a Taneční škola STARLET Brno manželů 
Buryanových

Zahrnuje 6 vyučovacích lekcí, velký sál JC.

Zahájení: pondělí 17. září 2018 
20.00–22.00, ukončení: 23. října 2018

Cena kurzu: 1.300 Kč/taneční pár

Přihlásit se můžete nejpozději do 14. září 2018 
na program. oddělení Jupiter clubu, 
tel. 566 782 004, 566 782 001 nebo na 
program@jupiterclub.cz.

Zahájení: v pondělí 17. září 2018,  
ukončení prosinec 2018.

Uzávěrka přihlášek 14. září 2018.
Kurz – začátek v 18.00
(studenti Gymnázia VM, Hotelové školy Světlá 
a Střední odborné školy řemesel, ostatní)

Lektoři: STARLET Taneční škola manželů 
Buryanových Brno.

Cena celého kurzu: 1.000 Kč

Informace a přihlášky na program. oddělení 
Jupiter clubu, otevřeno po–čt 8.00–16.00,
pá 8.00–14.00, tel. 566 782 004, 566 782 001

Taneční 2018
mládeždospelíˇ

www.jupiterclub.cz
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Děti z 5. A ze ZŠ Školní celý rok střádaly 
peníze, aby si místo lízátek a čipsů koupi-
ly kousek tropického deštného lesa.
V říjnu jsme si v hodinách přírodovědy 
povídali o devastaci pralesů, které, kro-
mě toho, že jsou domovem mnoha ohro-
žených druhů rostlin a živočichů, všichni 
potřebujeme jako továrnu vyrábějící kys-
lík. Každý chtěl nějak pomoci. A tak jsme 
se zapojili do projektu společnosti Green 
Life, která organizuje vykupování prales-
ních pozemků od místních vlastníků, kteří 
by je jinak zničili, vykáceli, vypálili a osázeli 
kaučukem či palmou olejnou. Dětem se 
podařilo našetřit 2.700 Kč a za tento ob-
nos zakoupily 300 m pralesa v Indonésii, 
čímž se staly součástí vzniku první dětské 
pralesní rezervace na světě. A já jim za to 
moc děkuji!

Děti zachraňují 
tropický prales

Hana Drlíčková 

Poslední přednáška prvního pololetí roku 
2018, kterou si členové Genealogické 
společnosti mohli vyslechnout, patřila 
Iránu.
Mgr. Dagmar Handová Navrátilová 
s manželem navštívila exotický Írán 
a se svými zážitky a postřehy se v úterý 
19. června přišla podělit do Jupiter clubu. 
Názvem „Íránská mozaika“ vystihla pes-
trou historii a rozmanité obyvatelstvo 
této země, která se řadí mezi dvacítku 
největších na světě. -hš-

Genealogové slyšeli 
cestopis o Íránu

V pátek 13. 7. při veřejném vystoupení na mezinárodním festivalu současného tance 
KoresponDance, který se konal o druhém červencovém víkendu na Zámku ve Žďáru 
nad Sázavou, prezentovali žáci naší školy ve Lhotkách svůj projekt výuky v pohybu Ško-
la tančí. Děkuji rodičům za podporu a dětem za skvělé vystoupení a reprezentaci školy.

Eva Součková

Děti ze Lhotek tančily na žďárském zámku

Poslední červnový den proběhla v Šeborově u Velkého Meziříčí již tradiční akce s ná-
zvem Truckshow. Stejně jako v předešlých letech, i letos se pořadatelská firma Dvořák 
Truck - Servis, s.r.o., rozhodla touto akcí podpořit denní stacionář Nesa z Velkého Mezi-
říčí. Návštěvníci akce mohli místo vstupného přispět do kasiček veřejné sbírky Oblastní 
charity Žďár nad Sázavou, pod kterou stacionář Nesa patří.
„Štědří byli nejenom návštěvníci akce, ale i samotní řidiči trucků. Celkem vhodili do ka-
siček krásných 29 402 Kč. Děkujeme všem dárcům, kteří tímto způsobem přispěli k 
tomu, že s našimi uživateli můžeme vyjet na akce mimo stacionář. Kromě toho bude 
část výtěžku použita na každodenní dopravu našich uživatelů z Velkého Meziříčí a okolí 
do stacionáře. Pro tuto dopravu využíváme devítimístné auto s úpravami pro přepravu 
osob na vozíku,“ uvedla Alena Poulová, vedoucí denního stacionáře Nesa. 
Během celého dne měli návštěvníci akce možnost nakoupit si výrobky uživatelů Nesy, 
nejenom děti si mohly vyrobit vlastní placku nebo si vyzkoušet, jaké to je jezdit na inva-
lidním vozíku v terénu. Také samotní uživatelé stacionáře si Truckshow v Šeborově užili. 
Sledovali soutěže, přehlídky aut, zásah hasičů, ale největším zážitkem byla více jak hodi-
nová jízda historickým autobusem v koloně trucků po okolních vesnicích.

Příznivci trucků podpořili Nesu

-dsn-
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Vzpomínáme

Odešli z našich řad
Tolik nás milovals, pro nás jsi žil,  
Tvé srdce zraněné nemělo sil.
Jen slzy a svíčky, co na hrob Ti můžeme dát, 
nikdy Tě nepřestaneme milovat. 

„Pouze život, který žijeme pro ostatní 
– je život!“                 

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

Kdo lásku a dobro rozdával, ten neodešel, 
v našich srdcích žije dál. 

Ve čtvrtek 2. srpna 2018 by oslavila své 
95. narozeniny
paní Marta Doležalová.
V tomto roce jsme si 12. ledna 
připomněli již 14. výročí, kdy nás navždy 
opustila. S láskou a úctou vzpomínají 
a všem ostatním za tichou vzpomínku 
děkují synové Leo, Jiří a Otto.

Blahopřání

Dne 7. srpna 2018 uplyne 6 let, kdy nás 
navždy opustil náš milovaný syn,
pan Mgr. František Pytlík z Mostišť.
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu 
tichou vzpomínku.
S láskou vzpomínají rodiče, děti a sestra s rodinou.

Bojovala jsi se smrtí a přece nám tě vzala,
ale lásku a krásnou vzpomínku na tebe  
nám nesmazala.        

Dne 11. srpna by oslavila 88. narozeniny 
naše maminka, babička a prababička,
paní Milena Zezulová  
z Velkého Meziříčí.
Za vzpomínku děkuje vnučka Kateřina 
s manželem a synem.

Dne 12. srpna by oslavila své 70. narozeniny 
paní Marie Svobodová z Velkého Meziříčí. 
Dne 5. 7. uplynuly 3 smutné roky od jejího úmrtí. 
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. 
S láskou vzpomínají Bednářovi a Svobodovi. 

Manželům Veselým 
hodně zdraví a štěstí 
k diamantové svatbě 
přejí děti s rodinami.

Diamanty jsou vzácné 
a drahé, ale vy jste ještě 
dražší a vzácnější!

Poděkování
Děkuji tímto pracovnicím Českomoravské domácí péče 
(ČMDP) pod vedením Bc. J. Bíbrové, zdravotní sestře Bendové 
a zdravotní sestře Juranové za vzornou péči po dobu mého 
úrazu.
Děkuji, JN.

Petr Pánek, Mírová, Velké Meziříčí, 59 let, 6. 7. 2018
Václav Novotný, Jívoví, nedožitých 81 let, 19. 7. 2018

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast a pro-
jevené kondolence při posledním rozloučení dne 12. 7. 2018 s pa-
nem Petrem Pánkem z Velkého Meziříčí.
Zarmoucená rodina

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast a pro-
jevené kondolence při posledním rozloučení dne 28. 7. 2018 s pa-
nem Václavem Novotným z Jívoví.
Zarmoucená rodina

Vaše rodinná a společenská oznámení 
objednávejte 

v redakci Velkomeziříčska, Jupiter club s.r.o., 
Náměstí 17.

Můžete využít 
i telefonní číslo 566 782 008 

nebo e-mail 
velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz
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Soukromá 
inzerce
PRODÁM
• Česnek český paličák. Cena 
120 Kč/kg. Tel.: 608 642 660.

KOUPÍM
• Starší kotel na tuhá paliva 
Dakon DOR 25 MAXI nebo Da-
kon DOR 28. Tel.: 606 207 361.
• Hoblovku s protahem KDR 
nebo ROJEK. Tel.: 603 165 320.
• Historický motocykl nebo 
moped, i nekompletní. Tel.: 
608 773 933.
• Koupím a dobře zaplatím za 
staré pivní lahve s nápisem, vo-
jenské helmy, kožené vojenské 
řemeny, opaskové přezky, kože-
ná pouzdra na pistole, plecho-
vé – dřevěné muniční bedýnky, 
zásobníky do zbraní, nábojnice, 
vojenské uniformy (i potrhané), 
maskovací celty, maskovací ob-
lečení, vatované kabáty, vyzna-
menání, vojenské nášivky, mas-
ky, vojenské čepice, brigadýrky, 
bodáky, dýky, šavle a pochvy 
k nim, staré fotografie vojáků, 
staré žehličky, hmoždíře atd. 
z vaší půdy, stodoly, pozůsta-
losti. Za nabídky předem děkuji. 
Tel.: 776 776 007.
• Staré hračky: plechové, dře-
věné, retro autíčka Škoda 1203, 
105,120 atd. šlapací autíčka 
Moskvič a jiné značky. Staré ple-
chové krabice na olej Mobiloil, 
Shell atd. Pivní lahve s odlitým 
nápisem pivovaru např.: Gross 
Meseritscher, L. Heide a jiné pi-
vovary. Stará jízdní kola do roku 
cca 1945, veterány, motocykly 
a veškeré součástky k nim…, 
dále zajistím vyklizení vašich 
půd, sklepů atd. Děkuji za nabíd-
ky, které pomohou rozšířit sbírku 
a plánovanou expozici. Volejte, 
nebo stačí prozvonit a zavolám 
zpět, na tel. 732 400 672.
• Vojenskou výstroj z vašich půd, 
sklepů a stodol do roku cca 1950: 
německé, sovětské, rumunské, 
italské a české armády. Pro po-
třebu plánované výstavní ex-
pozice VELKOMEZIŘÍČSKO ZA 
PROTEKTORÁTU 1939–1945. 
Například výstroj z bývalé Be-
kovky Feldbekleidungsamt der 
Luftwaffe 1/XVII (nyní Motor-
pal): vysouvací nože i poškoze-
né a součástky k nim; tropické 
klobouky; blůzy, košile, kalhoty, 

kraťase pískové, zelené a modré 
barvy; čepice, kšiltovky a lodičky; 
okované boty s koženou podráž-
kou, holínky, 12dírkové kanady 
boční i přední šněrování, boty 
kombinované s plátnem nízké 
i vysoké; skládací příbory; chleb-
níky, ruksaky, tašky, brašny, ba-
tohy z telecí kůži, pytle; oranžové 
bakelitové dózy; ochranné brýle; 
kukly a ušanky; chrániče kolen; 
plynové masky; polní lahve; hel-
my; celty; oboustranné masko-
vané vaťáky; prošívané vaťáky, 
hliníkové nádoby na vodu, várni-
ce, kanystry, polní lopatky; lékár-
ničky, ešusy; hodinky; kompasy; 
rádio -technika; letecké bundy, 
kalhoty a kombinézy s kožichem, 
výstroj se zipy značky Zipp, Ra-
pid, Elite, Ri -Ri; výstroj s cvoky 
značky Prym, Stock; rukavice, 
pásky přezky, řemínky, postro-
je; muniční bedýnky plechové 
dřevěné; nášivky; vyznamenání 
a medaile; zbytky z techniky jako 
pásy, kola, součástky, tachome-
try a přístroje, optiky, puškohle-
dy, dalekohledy, nářadí, zbraně 
a části zbraní, dýky, šavle a bo-
dáky, svítilny, baterky, karbidky; 
náboje a nábojnice; knoflíky; nitě 
a kusy látek; dokumenty, po-
hlednice a pracovní knížky adre-
sované 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, 
nabídnete cokoliv i silně poško-
zené! Volejte, nebo stačí pro-
zvonit a zavolám zpět, na tel. 
732 400 672.

NEMOVITOSTI
• Prodám stavební pozemky 
ve VM a v Křižanově. Více info 
na tel. 608 271 522.
• Prodáme rodinný dům 3+1 
se zahrádkou a stodolou ve 
Velkém Meziříčí. Více info na 
tel. 608 271 522.
• Koupím pozemek nebo 
zahradu ve Velkém Meziří-
čí nebo v okolí. Hotově. Tel.: 
604 354 977.
• Prodám zahradu ve VM, klid-
ná část, bez elektřiny, voda 
ano. Tel.: 608 271 522.

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

MAS MOST Vysočiny
jako nositel Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje
„SCLLD pro území MAS MOST Vysočiny 
na období „2014–2020“
vyhlašuje

2. výzvu k předkládání žádostí o podporu
z Integrovaného regionálního operačního programu 

s názvem

„MAS MOST VYSOČINY – IROP – ŘÍZENÍ RIZIK“
VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 69 „INTEGROVANÝ 

ZÁCHRANNÝ SYSTÉM – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD“

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu 
v MS2014+: 1. 8. 2018 12:00:00
Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 
12. 9. 2018 23:59:00
Alokace výzvy MAS (CZV): 3.622.540 Kč
Podporované aktivity: Technika pro integrovaný záchranný 
systém. Posílení vybavení základních složek integrovaného 
záchranného systému technikou a věcnými prostředky 
k zajištění jejich připravenosti s důrazem na přizpůsobení se 
změnám klimatu a novým rizikům.
Veškeré informace k výzvě jsou zveřejněny na webových 
stránkách
http://www.masmost.cz/2015-03-07-16-53-44/strategie-2014-2020/vyzvy/irop

SPOLEČNĚ OŽIVME LUTERÁNSKÉ GYMNÁZIUM!
Zveme vás na letní kulturní program, který se bude konat 
v prostorách bývalého luteránského gymnázia. Renesanční 
budova postavená v roce 1578 sloužila lidem jako akademie, 
pivovar, dům osvěty, základní umělecká škola nebo městská 
knihovna. Je načase vrátit do tohoto památkově chráněného 
objektu opět život.
Středa 8. 8. Jakub Šimon kytarový koncert v 19. 00.
Středa 15. 8. Letní kino překvapení!
Sobota 18. 8. Literární kavárna pod hvězdami, čtení  
 z vybraných knih při kávě.
Neděle 26. 8. Ahoj Země! – od 14.00 – ekologický den
 s workshopy pro děti i dospělé, přednáška  
 o třídění odpadů, promítání filmů pro děti  
 i pro celou rodinu.
Děkujeme majitelům luteránského gymnázia za podporu při 
realizaci těchto akcí.
Více informací na stránkách spolecnevm.cz.

NECID zpátky
NA RADNICI
www.PravyVelmez.cz
facebook: @topravemezirici

To pravé Meziříčí
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„Jednání s paní náměstkyní jsme plánovali 
dlouhodobě s tím, že hlavním bodem bylo 
prodiskutování možnosti spolupráce kraje 
s Jupiter clubem,“ vysvětlil ředitel Jupiter 
clubu Milan Dufek.
Představitelka krajské samosprávy kromě 
debaty s vedením instituce viděla všechny 
prostory. „Jsem tady poprvé a například 

z opraveného velkého sálu a jeho zázemí 
jsem doslova ohromena,“ uvedla Fischero-
vá s tím, že ji překvapila zejména velikost 
Jupiter clubu, množství činností a podmín-
ky pro pořádání velkých akcí.
„To bylo také nejdůležitějším předmětem 
naší debaty. Hledali jsme možnosti, jak ně-
kterým z velkých krajských akcí poskytnout 

zázemí ve Velkém Meziříčí,“ doplnil Dufek.
Jana Fischerová pak také připomněla svoji 
nedávnou červnovou návštěvu na zámku, 
kde viděla zejména nově restaurované fres-
ky, které získaly krajské ocenění. „Velké Me-
ziříčí je skvělé město se spoustou kultivova-
ných a unikátních možností jak trávit volný 
čas,“ uzavřela náměstkyně hejtmana.

Velkomeziříčský Jupiter club patří mezi špičku 
srovnatelných zařízení v rámci Vysočiny. 

Během své půldenní návštěvy zařízení to 
Velkomeziříčsku řekla náměstkyně krajského 

hejtmana pro kulturu Jana Fischerová.

Fischerová: Jupiter club 
je skvělé zařízení

TexT peTros marTaKidis

foTo MarTina STrnadová

FOTOGALERIE NA
www.velkomeziricsko.cz
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Volejbalisté jezdí do Chorvatska ve 
své režii. Navíc jsme využili nabíd-
ky starosty městečka Jezera na 
jachtařský kurz pro děti mezi 7. 

a 15. rokem věku. A jelikož v našem městě 
nebyl zájem, nabídli jsme to hráčům naší 
přípravky. Přihlásilo se jich celkem 10. 
Odjelo nás tedy do té doby rekordních 29 
osob. Volejbalisté se ubytovali ve vlastních 
stanech v kempu Jazina přímo na pláži. 
Trénovali 2x denně po 2 hodinách.
Mladí se ubytovali v penzionu v městečku 
Jazera. Dopoledne měli vždy kurz ovládání 
lodi a plachtění na malých plachetničkách, 
odpoledne potom trénink v hale. O stravo-
vání se starali sami pod dohledem Ondry 

Žaby a Jitky Gável. Celý kurz se skládal prv-
ní dva dny se seznámením se s lodí, ovlá-
dáním kormidla a nasazováním plachty, to 
vše přímo na moři. Potom začalo trochu 
více foukat a plachtění na moři bylo nebez-
pečné, tak alespoň v rámci kurzu všichni 
absolvovali výpravy na motorovém člunu 
kolem pobřeží ostrova Murter. I tak to bylo 
výborné. Všichni si užili jak moře, tak i vo-
lejbalu.
Domácí se o nás vzorně starali. Poskytli 
nám výborné podmínky pro trénink i pro 
ubytování, pozvali nás na jednu společnou 
večeři a zajistili nám volný nákup na sní-
daně. V druhé polovině týdne nás navští-
vili i dva zastupitelé našeho města, bývalí 

radní Libor Beneš a Jiří Michlíček, který pro 
nás pobyt zajišťoval a organizoval.
Soustředění volejbalistů se stalo již tra-
dicí a výrazně zpestřuje celoroční přípra-
vu. Výhodou je poskytnutí sportovní haly. 
Doufám, že i účast dětí ve školním věku na 
sportovních kurzech se stane tradicí, pro-
tože tento pilotní projekt rozhodně uspěl. 
Poděkování patří všem dospělým, kteří se 
akce zúčastnili, městu Velké Meziříčí, které 
poskytlo a uhradilo dopravu dětí účastní-
cích se kurzu (volejbalisté si to platili sami), 
vedení měst Tisno a Jezera a hlavně Jitce 
Gável a Ondrovi Žabovi, kteří se o děti pří-
kladně starali a přispěli k tomu, že se akce 
nadmíru a ke vší spokojenosti vydařila.

V červnu se uskutečnil další z družebních styků 
s chorvatským Tisnem. Tradičně (již potřetí) vyjeli na své 

letní soustředění volejbaloví kadeti a junioři. Využívají 
hlavně toho, že mohou trénovat v krásné a moderní 

sportovní hale, jaká nikde v okolí, natož ve městě není.
TexT peTr Juda

FoTo Jiří michlíčeK

Volejbalisté byli 
na soustředění v Tisnu
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Blízkovské lyžování v létě
TexT peTr zezula

FoTo archiv auTora

V letech 1946-47 
postavila parta 
blízkovských nad-
šenců – byl mezi 
nimi samozřejmě 
i Josef Svobo-
da – skokanský 
můstek na svahu 
kopce Na Milhar-
tě. Dřevo na stav-
bu dodali sedláci, 
nejvíc pan Pouzar 
z Dědkova. Můs-
tek postavili tesaři z Blízkova, stavělo se 
po práci a po večerech, pomáhali všichni 
sportovci z vesnice. Jak vzpomíná pan Svo-
boda: „Někdy před rokem 1950 mě napad-
lo, že pokud by se nájezd můstku pošil slá-

mou a na doskočiště se navezla hrabanka, 
mohli bychom skákat na lyžích i v létě.“ Za-
nedlouho byla na nájezd skutečně napříč 
nainstalována žitná cepová sláma a pod 
můstek nasypána 25 cm tlustá vrstva 
borového jehličí s přimíchanou nadrobno 
nařezanou slámou. Výška pětipatrového 
můstku byla 22,5 m. První skoky vykonal 
Josef Svoboda, který dobře věděl, že po-
kud se mu skok podaří, budou jej všichni 
s důvěrou následovat. Před zraky svých 
kamarádů 2x úspěšně skočil. Všichni byli 
nadšeni, a tak to začalo. Rekord můstku 
v létě byl 24 m a na sněhu maximální skok 
o 14 m delší. Od léta se pak před početnou 
diváckou kulisou konaly první „letní lyžař-
ské závody ve skoku prostém“. Vylepova-
ly se plakáty, sjížděly se na dvě tisícovky 

lidí zvědavých na podivuhodné novoty. 
Blízkovští lyžařskými závody doslova žili. 
Neříkali „závody na skokanském můstku“ 
nýbrž „závody tam na té zabíjačce“. Pod 
můstkem vždy vyhrávala dechová hud-
ba a za velkého jásotu davu se z můstku 
spustily i dvě blízkovské dívky. Jak napsa-
la tehdy 16letá Marie Pokorná (roz. Vá-
vrová), která skákala z poloviny nájezdu. 
A také Marie Bradáčová (roz. Sedláková). 
Závodů, kromě známých blízkovských 
nadšenců, jako byli Josef Svoboda, Karel 
Krejzl, Josef Sedlák, Metoděj Jaša a další, 
se zúčastnili závodníci z Nového Města na 
Moravě, OKD Ostravy, Třebíče a dalších 
míst. V roce 2006 do knihy 100 let orga-
nizovaných sportů ve Velkém Meziříčí, 
tehdejší starosta Nového Města, který se 

Vzpomínka na III. letní lyžařské závody ve skoku prostém 
na lyžařském můstku v Blízkově, které uspořádal DSO Sokol 

Blízkov v neděli 12. července 1953 – tedy před 65 lety.

Josef Svoboda
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v roce 1954 zúčastnil jako 15letý jednoho 
z těchto závodů, napsal: „Při jednom sko-
ku se dostal poněkud doprava, kde na do-
skočišti stála fotoreportérka. Zachytil ji za 
nohu. Oba se ocitli ústy v hluboké hrabance. 
Foťák nebyl k nalezení a závod pokračoval. 
Po skončení a delším hledání byl nalezen 
nepoškozen.“ Z velkomeziříčských účastní-
ků skoků nám vyprávěl Vlasta Štipák, prů-
kopník lyžařských začátků a tehdy mladý 
všestranný sportovec, který svoje první 
začátky zařadil do roku 1925. Živě vzpo-
mínal na tento můstek, protože ho jeden 
pokus skoku stál přeražené žebro při pádu. 
Vyprávěl, že na doskoku padali i zkušení 
závodníci z Nového Města na Moravě, a to 
velmi tvrdě. Na tyto závody chodil trénovat 
na jehličí v Balinském údolí. A nakonec Josef 
Svoboda.
Narodil se v Blízkově 4. února 1913. Vše-
stranný sportovec, trojnásobný vítěz po-
pulárního běhu Praha -Běchovice. Jeden 
z prvních, který začal závodit v závěsném 
létání na rogalu. Zúčastňoval se soutěží 
na motocyklu včetně nočních orientačních. 
Mnohonásobný přeborník okresních a kraj-
ských přeborů (tehdy Dukelského a Soko-
lovského). Přespolních běhů, běžeckých 
lyžařských soutěží až po dálkové pochody, 
a to vše od roku 1949 až do dálkového po-
chodu Jiskry Měřín v roce 1993.
U příležitosti oslav 100 let organizovaného 
sportu ve Velkém Meziříčí v roce 2006 byl 
na výstavě v Jupiter clubu instalován panel 
blízkovských průkopníků skoků na tomto 
povrchu. Na mé pozvání přijel i olympionik 
Jiří Raška s manželkou. Velice se zajímal 
o tyto skoky a se zájmem se prohlédl i origi-
nál tehdejších skoček. U této příležitosti byl 
agenturou Dobrý den v Pelhřimově vysta-
ven certifikát o vytvoření českého rekordu 
skoku na umělém povrchu. Z encyklopedie 
lyžování se dozvídáme, že s myšlenkou vy-
budování skokanských můstků s umělou 
hmotou přišel až v roce 1954 H. Renner 
z tehdejší NDR. První můstky se v tehdej-
ším Československu stavěly až po roce 
1956. A to v dalším roce byl můstek zničen 
větrnou smrští a již nebyl obnoven. Panel 
a certifikát jsem po skončení výstavy věno-
val panu starostovi Blízkova.

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

du 21, vyhlašuje soutěž

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

Zhotovený fotosnímek výzdoby 
(i z mobilního telefonu) zašlete na 

zm@velkemezirici.cz
nebo osobně odevzdejte na Turistické 

informační centrum města Velkého 
Meziříčí s uvedením adresy vyfotogra-

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

Dovolená v zubní ordinaci MUDr. Ireny 
Musilové na ZŠ Sokolovská  

od 30. července do 10. srpna. V akutních 
případech ji zastoupí MUDr. Petr Filla 

(Střední 2145/5, VM)

X. ročník Heřmanické dechovky
11. srpna 15:00-22:00
Program: Veselka Ladislava Kubeše, 
16:30-17:30 Dechová hudba z Rakous-
ka, 17:30-19:00 Muzikanti z jižních 
Čech, 19:00-20:30 Muzikanti Ladislava 
Prudíka, 20:30-22:00 Túfaranka
Pořadem provází Karel Hegner, ob-
čerstvení zajištěno. Akce se koná za 
každého počasí.

Diakonie ČCE pořádá cyklus podpůrných 
skupin: tři setkání Pečuj doma od 22. 9. 
2018 ve Velkém Meziříčí na téma
Problematika intimity a potřeb u nemoc-
ného a pečujícího.
Jsou určena pro laické pečující. Pro účastní-
ky je zdarma. Uskuteční se v Husově domě, 
U Světlé 737/24, 594 01 Velké Meziříčí
TERMÍNY: 
22. září 2018 9.30–15.30
27. října 2018 9.30–15.30
10. listopadu 2018 9.30–15.30 
všechna tři setkání vede: Mgr. Martina 
Terezie Kalábová
Přihlásit se je možné na email:  
martina.dvorakova@diakonie.cz
tel.: 603 167 540

6. ROČNÍK MĚŘÍNSKÝ KAPR
Termín: sobota 8. 9. 2018
Startovné: 200 Kč
Losování míst: 4.00-6.00
Zahájení: 6.00
Ukončení: 12.00
Vyhlášení výsledků a předání cen: 
12.30
Podmínky:
•  chytání povoleno na jeden prut,
 2 návazce + krmítko, vnadění   
 povoleno během celého závodu
•  nástraha rostlinná, žížaly a červi
•  bodovaná ryba kapr, amur 1 cm = 1  
 bod, ostatní 1 ks = 5 bodů
•  1.-3. cena - pohár+3000 Kč, 2000 Kč,  
 1000 Kč, 4-10. místo věcné ceny
•  největší kapr - pohár
Informace: p. Plešák 606 789 856, 
Prokop 739 469 221
Občerstvení zajištěno.

DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 
NA RYBNÍKU NOVÝ
Rybník se nachází za Měřínem směr 
Jihlava vlevo od silnice
Termín: neděle 2. 9. 2018
Startovné: 100 Kč
Prezentace: 6.00-7.00
Zahájení: 7.00
Ukončení: 12.00
Vyhlášení výsledků a předání cen: 12.30
Podmínky:
•  věk závodníků 3-15 let včetně
•  chytání povoleno na jeden prut, 
 2 návazce+ krmítko, vnadění povoleno  
 během celého závodu
•  startovné 100 Kč
•  nástraha rostlinná, rohlík, žížaly 
 a červi
•  1. kategorie: rozhoduje míra ulovených  
 ryb (součet cm)
•  2. kategorie: největší ulovený kapr 
•  1-3 místo medaile + věcné ceny,   
 ostatní věcné ceny
•  lovící si může ponechat jednoho   
 mírového kapra
Občerstvení zajištěno.

Rybářské závody v Měříně
Rybáři Měřín z.s. si dovolují pozvat 
širokou veřejnost na následující tra-
diční akce
více najdete na www.rybarimerin.cz

AHOJ ZEMĚ!
V neděli 26. 8. 2018 od 14 hodin se 
bude v prostorách luteránského gym-
názia konat akce pro děti i dospělé.

Dozvíte se například, jak velká je vaše 
ekologická stopa a že má smysl třídit 
odpad.

Děti se mohou těšit na pohádku O od-
vážném lososovi i na tvůrčí výtvar-
né aktivity. A v podvečer uvidíte film 
o přírodě a zázračné planetě!

Program:
14.00 čtení v trávě (pohádky pro  
 děti, pro odvážnější 
 z encyklopedie)
 workshopy (pro děti i dospělé)
16.00 přednáška Radka Staňka 
 o odpadech (pro dospělé)
 promítání filmů o přírodě (pro  
 děti)
19.30 promítání filmu o planetě  
 Zemi (pro celou rodinu)

Zajímavé testy a hádanky vás budou 
bavit v průběhu celé akce.
Více informací na stránce 
spolecnevm.cz.

JAKUB ŠIMON
středa 8. 8. od 19 hodin na nádvoří 
luteránského gymnázia ve Velkém 
Meziříčí
KONCERT, AKUSTICKÁ KYTARA
Rodák z Velkého Meziříčí letos ab-
solvoval hru na kytaru na Pardubické 
konzervatoři. Nenechte si ujít jedi-
nečnou akustiku nádvoří renesanční 
budovy. 

Program bude rozdělen na dvě části:
I. Klasická kytara:
John Dowland Praeludium
Roland Dyens Songe Capricorne
Agustin Barrios Mangore La Catedral: 
I. Preludio saudade
II. Adante religioso
III. Allegro solemne
Roland Dyens Felicidade

II. Akustická kytara a zpěv:
John Mayer Neon
Bill Withers Ain‘t No Sunshine
John Mayer Slow Dancing In  
A Burning Room
John Mayer Something Like Olivia 
John Mayer In the Blood 
Pro další info o plánovaných akcích 
sledujte web www.spolecnevm.cz pl
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NázvoSloví
OSOBNOSTI
Díl 21:
PhDr. František Záviška 
(1879–1945) – čestný hrob
TexT marie ripperová

FoTo pavel sTupKa

49.3493658N, 
16.0339867E 

TexT eva Kočí valováDíl 24

#SERIÁLY

Narodil se na velkomeziříčském Horním městě. Vystudoval matematiku a fyziku a stal 
se profesorem teoretické fyziky na Karlově univerzitě. Zasloužil se o propagaci Einstei-
novy teorie relativity v české fyzice. Napsal řadu odborných prací, ale protože publiko-
val převážně česky, zahraniční odborníci je neznali. Doktor František Záviška nebyl ov-
šem suchopárným vědcem, jak bychom si mohli myslet. Fotografoval, sportoval, jezdil 
autem i na kole.
Za 2. světové války byl zatčen gestapem pro odbojovou činnost a odeslán do koncent-
račního tábora. Dožil se sice osvobození, domů se však už nevrátil. Zemřel na následky 
pochodu smrti několik dní poté.

Velkomeziříčský rodák byl významným vědcem.

MOSTIŠTĚ
OKROUHLICE
Podle tvaru – louka je okrouhlá.
OSTRŮVEK
Louka ležící na ostrůvku vytvořeném ře-
kou.
PAČÍSKŮV DÍL
Určitá část pozemku patřící Pačískovi.
PADĚLEK
Malá část pozemku, která zbyla. 
POD HRÁZÍ
Pole u bývalého rybníka, pod jeho hrází 
(rybník Masník).
RYŠÁNOVY ÓLEHLE
Úhor patřící Ryšánovi.
SKALNÍK
Pozemky s kamenitou půdou.
SOUDNÍK
Pozemky, o které byly vedeny pře a sou-
dy.
STRÁŽNÁ HORA
Dříve místo, odkud se střežívalo.
U BERANOVÝHO KŘÍŽKU
Pozemky ležící u kříže nazvaném po Be-
ranově rodině, která kříž postavila.
U HLUBINY
Pozemek sahající až k ohbí řeky, hluboko 
u břehu.
U KOSTELÍKA
Pozemky na kopci, ležící u kostelíka.
U MASNÍKA
Pole ležící nad bývalým rybníkem Mas-
níkem.
U PRCHALA
Pozemky ležící u rybníka Prchala.
UTOPENÁ
Na tomto místě bývaly sádky, tedy půda 
byla zatopená.
U VÁPENICE
Podle části místní trati.
V CHOBOTĚ
Podle polohy a tvaru pozemku, výběžek 
podél potoka z Vochoze.
V DĚDINĚ
Určení centra vsi. 
V HABRŮVKÁCH
Les, kde byl dříve habrový porost. 
V HOLÁNOVÝCH ŽLÍBKÁCH
Pozemek v údolí, nazvaný podle majitele.
VINOHRADY
Název buď podle terasovitého uspořádá-
ní pozemků, nebo se zde dříve pěstovalo 
víno.
V LOUKÁCH
Pole ležící v loukách. 
VE CHMELNÍKU
Místo, kde se dříve pěstoval chmel. 
VE ŽLÍBKU
Pozemky ležící v údolí.

Seriál Město pod lupou najdete i v sekci Zajímavá 
místa ve městě turistického portálu Turistikavm.cz.
Zde je interaktivní mapa, která všechna místa 
seriálu obsahuje.
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Stále jsme proti velkým klubům jenom vesnice a stále mu-
síme dokazovat, že naše místo je právě zde a že cesta, 
kterou jsme se vydali, je správná. Troufnout si vklínit se 
mezi velkokluby má kdokoliv, opravdu to uskutečnit a ješ-

tě patřit ke špičce, to jenom někdo a moc jich není. Kdysi jsem 
psal. Talentovaní hráči z jiných sportů – fotbalu, hokeje, basket-
balu a nakonec i házené – odcházejí do center jinam, právě do 
zavedených klubů. Talentovaní volejbalisté přicházejí k nám. My 
jsme mládežnické centrum! Začali jsme téměř z ničeho a nyní jako 
jediní ve Velkém Meziříčí můžeme říct, že patříme v kolektivních 
mládežnických sportech k české špičce. To samozřejmě není úpl-
ně všechno. Nejjasnější měřítko je úspěch na mezinárodním poli. 
Kryštof, Zmrhal a nyní nově Indra jsou seniorští reprezentanti ČR. 
A to už něco znamená. Udržet centrum na téhle úrovni není však 
jednoduché. My navíc nemůžeme nabídnout to, co např. Brno, 
Praha, Liberec, České Budějovice a jiní. Nemáme dostatečnou 
nabídku škol. Hráči studují i v jiných městech (Jihlava, Třebíč) a na 
tréninky k nám dojíždějí. Přesto držíme laťku dostatečně vysoko. 
Nakonec je to znát i např. na tom, že prakticky všichni muži hra-

jící letos druhou nejvyšší soutěž jsou naši odchovanci. Je to však 
práce vysilující a vyžaduje plné nasazení. Je to prakticky „full time 
job“ jako každé jiné zaměstnání.
Nyní podrobně k jednotlivým družstvům:

MUŽI: PRVNÍ LIGA NAKONEC BUDE!
O mužích jsem napsal toho dost. Neuhráli jsme baráž o udržení, 
ale dostali jsme nabídku z Turnova a tuto soutěž znovu získali. Je 
to myslím dobře. V soutěži jsme nehráli zase tak špatně a spíš 
jsme platili nováčkovskou daň. Hlavně na začátku. Posledních 10 
kol jsme již bodovali, skupinu o záchranu jsme sehráli výborně, 
ale baráž nám již nevyšla. Chyběl malý kousek. Doma s Bučovi-
cemi jsme vedli 2:1 na sety a měli dva mečboly. Pokud bychom je 
proměnili, asi bychom se zachránili (možná také ne). V Bučovicích 
jsme již nestačili. Na kdyby se nehraje. Kádr až na malé změny zů-
stává stejný a navíc přejdou téměř všichni junioři končícího roční-
ku 1998. Ovšem posílit trochu potřebujeme a pracujeme na tom. 
Nechceme, aby se o udržení rozhodovalo až v posledním zápase. 
Chceme se spolehlivě udržet!

Skončily všechny mistrovské soutěže ve volejbale. Byla 
to ta nejtěžší sezóna v posledních 20 letech. Hráli jsme 

na všech „frontách“ a vždy jsme museli strašně bojovat 
o své opodstatnění.

Volejbalistům skončila 
nejtěžší sezóna

TexT peTr Juda

FoTo Jiří michlíčeK a archiv KluBu
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JUNIOŘI: 5. MÍSTO V ČR – ÚSPĚCH NEBO NEÚSPĚCH?
Druhé,3., 4. a nyní 5. místo. To je bilance za poslední 4 roky. Bez-
pochyby, je to vždy o jednu příčku níže, ale stále je to ohromný 
úspěch. Sedm celků mělo na medaili, nakonec je vybojovaly „vel-
moci“ v mládežnickém volejbalu: Praha, Příbram a Ostrava. I na 
Brno se nedostalo. To ovšem neznamená, že jsme neměli zabo-
jovat. My zabojovali. A jak. Ovšem srazily nás vlastní chyby. S Br-
nem jsme za stavu 1:2 vedli ve 4. setu 24:21 a udělali 5 chyb za 
sebou. Jediný zápas, kdy jsme hráli slabě, byl zápas s Příbramí. 
To nás odsoudilo do skupiny 5.–8. Tam jsme vše vyhráli a cen-
né je vítězství nad stále se lepšící Duklou Liberec. Mohli jsme být 
lepší. Naše pohledy jsou však již do další sezóny. Odejde celkem 
8! hráčů končícího ročníku narození 1998: Heřmánek, Brychta, 
Žaba, Jaša, Pospíchal, Pavlovský, Maňas, Kasan. Za nimi je trochu 
prázdno. Z ročníku 1999 je to pouze Patrik Juda, 2000 Jirka Voj-
tíšek, Ondřej Částka a Šimon Alexa. Ostatní jsou kadeti ročníků 
2001–3. Zápasové zkušenosti z extraligy juniorů má pouze Jirka 
Vojtíšek a tak trochu i Patrik Juda. Nezbývá nám, než tvrdě praco-
vat a „utrénovat“ to. Na to chuť a odhodlání máme jak my trenéři, 
tak i hráči. Přesto musím konstatovat, že pokud by se nám v naší 
sestupné řadě posledních ročníků dostat na 6. příčku, tak to bu-
deme považovat za ohromný úspěch souměřitelný se stříbrnou 
medailí na začátku.

KADETI: JAKO NA HOUPAČCE – 12. MÍSTO
Měli jsme zbrusu nový tým a trochu jsme se přecenili. Zmátlo 
nás nadšení, s kterým jsme začali tým kadetů v květnu 2017 
tvořit. Přišli noví hráči, vyšla všechna soustředění a na dvou 
turnajích před extraligou jsme obsadili 1. a 2. místo, když jsme 
byli schopni porazit i pozdějšího mistra z Brna. Navíc jsme na 
prvním extraligovém turnaji vybojovali účast v druhé výkon-
nostní skupině. Potom se, do té doby dobře namazaný, stroj 
kadetů jakoby zadrhl. Střídali jsme dobré výkony s vyloženě 
špatnými. Začalo to na nepovedeném 2. turnaji v Karlových 
Varech a vyvrcholilo na posledním turnaji v Novém Jičíně. Jedi-
ným pozitivem je, že jsme nikdy neměli problém se záchranou. 
Do další sezóny musíme přidat. A jelikož téměř všichni junioři 
skončili se svou kategorií, budou muset současní kadeti jejich 
absenci nahradit.

ŽÁCI: VAROVÁNÍ!
Pokud by z žákovského družstva vyšli a přešli do kadetů hráči, 
jako jsou Matouš Špaček nebo Honza Vanini, a pokud by vydrželi 
celý dorostenecký věk, potom nevadí, že žáci nebudou mít vý-
sledky. Ale, u žákovských družstev je to vždy otázka. Tým, který 
hraje a má výsledky, zpravidla vychová pro další kategorii dobré 
hráče. Musí se s nimi však dále pracovat. Viz např. Příbram. To 
u nás je. Ovšem nejsou ty výsledky. Ony ty výsledky kromě jiné-
ho také způsobují chuť do další práce. Konec žákovského věku 
již určuje, jaká bude kvalita dále. Zde je také největší odpad. Ať 

už z jakýchkoliv důvodů. Nejčastěji je to ztráta motivace. A tu 
výsledky hodně ovlivňují. Teď je na nás udělat jasná rozhodnutí, 
abychom zbytečně nehazardovali.

PŘÍPRAVKA: HLEDAT TALENTY
Úkolem přípravky vždy je a bylo vychytávat talenty, aby neu-
tekli k jiným sportům. Tak je to i u nás. Tady se zatím rozjíždíme 
a lze konstatovat, že i úspěšně. Úkolem trenéra je v první řadě 
nadchnout děti do volejbalu. Vše ostatní přijde postupně. Zatím 
máme za sebou první sezónu s vyvrcholením turnaje v barevném 
minivolejbale pod záštitou krajského volejbalového svazu a ná-
sledné turnaje v tzv. Areálu zdraví. Zde až čas ukáže, jestli vytr-
váme a jestli jsme i v této kategorii životaschopní. Kéž bychom 
byli. Zde záleží především na trenérech a jejich vytrvalosti a vášni 
pro věc!

NA ZÁVĚR:
Každopádně musíme pečovat o stávající a hledat nové trenéry. 
Jedině v trenérech je to, jestli se bude volejbal nadále rozvíjet 
nebo ne. Našli jsme Ondru Žabu, je tu Dan Kasan (výtečná pomoc 
ze Znojma, s kterým máme již čtyřletou spolupráci), jsou tu další. 
Stále je nás málo a stále hledáme. Podmínkou je vášeň pro tréno-
vání, ostatní se lehce doučí (je to podobně jako s hráči). Další dů-
ležitou věcí je spolupráce. Okolní kluby (myslím tím kluby v Kraji 
Vysočina) s námi příkladně spolupracují a jejich nejvýraznější 
hráči jdou zpravidla, po ukončení žákovského věku, k nám. Jinak 
bychom nebyli schopni udržet dobrou výkonnost jen z „vlastních“ 
zdrojů. Tak to musí dělat všechna centra. Nejsme žádnou výjim-
kou. (Výjimkou přeci jen trochu je, že na rozdíl od jiných center 
mnozí u nás nebydlí, ale dojíždějí nebo my je vozíme, tím to máme 
horší, ale přesto to děláme s obětavostí sobě vlastní.) Centra byla 
k tomuto účelu založena, aby centralizovala nejlepší hráče. My je 
necháváme krajské soutěže hrát za jejich původní kluby k vše-
obecné spokojenosti. Finančně vypomáhat nemůžeme, nejsme 
schopni ani za všechny platit přestupové částky a přesto jsme 
schopni se domluvit. Za to všem patří dík.
Každopádně chceme, aby se volejbal ve Velkém Meziříčí dále 
rozvíjel, aby držel a udržel stávající pozice u družstva mužů, aby 
v následující sezóně pokles výkonnosti juniorů byl co nejmenší, 
aby družstvo kadetů vystoupalo tabulkou alespoň do první polo-
viny a aby družstvo žáků zase obsazovalo finálové turnaje Mis-
trovství ČR a Českého poháru. V přípravce si přejeme co nejvíce 
dětí a musíme vytvářet ještě lepší tréninkové podmínky a stále 
vylepšovat zázemí pro všechna družstva. To je hlavně na nás tre-
nérech i funkcionářích. A na to my energii a elán máme!
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KAM
KULTURNÍ AKCE MĚSÍCE

#SERVIS

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

Podium na náměstí, vstup zdarma!
(v případě nepříznivého počasí se některé 

akce přesouvají do velkého sálu)

Sobota 4. 8. , 19.00
ZÁBAVA POD LIPAMI
Accort, Renovace Rock

Neděle 5. 8. , 17.00
MISTŘÍŇANKA

Sobota 11. 8. , 19.00
ESCUALO QUINTET GABRIELA VERMELHO
Tango nuevo

Neděle 12. 8. , 18.00
SWING DIXIE
Vojenská hudba Olomouc hraje známé fil-
mové melodie

Pátek 17. 8. , 19.00
DUO TY A JÁ
folkové duo

Sobota 18. 8. , 18.00
IMPRO BAND
Různorodé aranžmá známých melodií

Neděle 19. 8. , 18.00
SADOVANKA
nejmenší slovácká dechová hudba

Sobota 25. 8. , 19.00
D.N.A. BRNO
Brněnská folková kapela

Neděle 26. 8. , 18.00
VOCAL OVERDOSE
vokální koncert mladých umělců

Pátek 31. 8. , 16.00
Zakončení kulturního léta
VODNÍK PĚNKAVA PŘIPLOUVÁ DO VEL-
KÉHO MEZIŘÍČÍ
Soutěže, pohádka pro děti
Koncert skupiny CHINA BLUE, 20.00
Kapela, jejíž název je inspirován stejnou 

skladbou Paula Rodgerse, kterou má ka-
pela v repertoáru. A v tom mají i další pecky 
od Rolling Stones, Beatles, Led Zeppelin, 
AC/DC, až po Mišíka často v originálních 
aranžmá kapely.

PROGRAM KINA NA ČERVENEC

Pátek 3. 8. v 17.30, neděle 12. 8. v 17.30
ÚŽASŇÁKOVI 2
Ve filmu se vrací oblíbená rodina superhrdi-
nů. Avšak tentokrát je hlavní hvězdou He-
len, zatímco Bob zůstal v domácnosti a po-
máhá Violet a Dashovi zvládat každodenní 
nástrahy „normálního“ života. Pro všechny 
je to těžká změna, a těžší je o to víc, že si ni-
kdo z rodiny neuvědomuje superschopnosti 
malého Jack -Jacka. Když se objeví nový pa-
douch, který se chystá uskutečnit ďábelsky 
geniální plán, tak rodina a Mražoun musí 
najít způsob, jak se dát zase dohromady 
a spojit síly – což se lehko řekne a těžko 
udělá, i když jsou všichni doslova úžasní. 
Krátký předfilm Bao. Animovaná rodinná 
komedie USA 2018, český dabing. Vstup-
né: 130 Kč, děti do 15 let 110 Kč, 118 minut, 
mládeži přístupný.

Pátek 3. 8. ve 20.00
PRVNÍ OČISTA
Pokračování originální hororové série vás 
zavede na samotný začátek. Do hodin, kte-
ré znamenaly zrod nejkrvavější americké 
tradice. Přežít dvanáct hodin, během nichž 
pro vás nehnou prstem ani policajti ani zá-
chranáři. To je cíl potenciálních obětí Očisty. 
Ti ostatní tuhle noc chtějí využít k beztrest-
nému vybití agrese a vyřízení účtů. Dnes 
večer to bude poprvé. Co se stane, nikdo 
neví, ale hezký pohled to asi nebude. Horor 
USA 2018, české titulky. Vstupné: 110 Kč, 
103 minut, mládeži přístupný od 15 let.

Středa 8. 8. ve 20.00
WHITNEY
Nejprodávanější, nejúspěšnější či nejo-
ceňovanější – každý přívlastek k famózní 
Whitney Houston stoprocentně sedí. Ka-
ždý velký úspěch je však vykoupen a najít 
pravdu není vždy jednoduché – dokument 
od oscarového režiséra Kevina Macdonalda 
se ale do tohoto boje přesto pouští a neza-
pomenutelnou formou přibližuje božskou 
Whitney tak, jak ji ještě neznáte. Jedná se 
o oficiální dokument požehnaný matkou 
Whitney a její nejbližší rodinou. Ta poskytla 
exkluzivní rozhovory a záběry ze zákulisí je-
jího života, které dosud nebyly zveřejněny. 
Hudení, životopisný dokument Velké Bri-

tánie 2018, české titulky. Vstupné: 110 Kč, 
120 minut, mládeži přístupný od 12 let.

Čtvrtek 9. 8. v 18.00
ANT -MAN A WASP
Filmový svět studia Marvel se rozrůstá 
o snímek Ant -Man a Wasp, který je novou 
kapitolou o superhrdinech, kteří se umějí 
zmenšovat. Hrají: P. Rudd, E. Lilly, M. Pena, 
W. Goggins, B. Cannavale, J. Greer, M. Pfe-
iffer, M. Douglas. Akční, dobrodružný film 
USA 2018, český dabing. Vstupné: 100 Kč, 
120 minut, mládeži přístupný od 12 let.

Pátek 10. 8. ve 20.00
MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN
V pokračování Mamma Mia! Here We Go 
Again dostanete hned dva příběhy v jed-
nom! S tím prvním se vrátíme do časů, kdy 
byla Donna čerstvou absolventkou uni-
verzity, chtěla poznávat svět a netušila, že 
brzy narazí na tři civilizované mladíky a je-
den necivilizovaný řecký ostrov a totálně 
se jí změní život. Druhý příběh se odehrá-
vá přesně deset let po událostech prvního 
dílu, kdy zcestovalejší a moudřejší Sophie 
plánuje velkolepé znovuotevření rodinné-
ho hotelu na Kalokairi, na které se samo-
zřejmě sjedou všichni „obvyklí podezřelí“, 
včetně trojice jejích charismatických tatín-
ků. Hrají M. Streep, L. James, A. Seyfried, 
P. Brosnan, C. Firth, S. Skarsgård. Muzikál 
USA 2018, české titulky. Vstupné: 120 Kč, 
114 minut, mládeži přístupný.

Sobota 11. 8. ve 20.00
MISSION: IMPOSSIBLE – FALLOUT
Tom Cruise se vrací jako agent Ethan Hunt, 
muž na tu nejšpinavější práci. Ethan Hunt si 
vždycky vybíral nesplnitelné mise. Pokaždé 
v nich uspěl, okolnostem navzdory. Na za-
čátku tohoto příběhu však čelí úplně nové 
situaci. Něco se pokazilo, past nesklapla 
a vinou jeho selhání se ocitnou ve smrtel-
ném ohrožení vybraná světová velkoměsta. 
Ethan je přesvědčen, že pouze on se svým 
týmem dokáže tragickou chybu napravit. 
Je však sám, kdo si to myslí. Hrají: T. Cruise, 
S. Pegg, R. Ferguson, H. Cavill. Akční thriller 
USA 2018, české titulky. Vstupné: 130 Kč, 
147 minut, mládeži přístupný od 12 let.

Neděle 12. 8. ve 20.00, neděle 19. 8. ve 
20.00
MISS HANOI
Do Varnsdorfu přijíždí kapitán Kříž vyšetřit 
vraždu a brzy se ukazuje, že stopy směřují 
do místní vietnamské komunity. Kdosi se 
totiž pokoušel zamaskovat skutečný mo-
tiv. Otevřenými dveřmi do světa, v němž 



SRPEN 2018

29www.velkomeziricsko.cz

vládnou pravidla obchodu, rodinných klanů 
a hierarchií a který přehrazuje i jazyková ba-
riéra, se mu stává mladá policistka. Nesou-
rodá dvojice – emancipovaná žena, která 
se rozhodla žít podle vlastního rozhodnutí 
a stárnoucí sarkastický vyšetřovatel, pro 
nějž práce zůstala jediným opěrným bodem 
v životě – rozkrývá nejen tajemství zločinu, 
kde jedna vražda odkazuje k druhé, ale také 
vzájemně hledá cestu k poznání a respek-
tování toho druhého. V hlavní roli D. Novot-
ný, Ha Thanh Špetlíková. Kriminální drama 
Česko 2018, dialogy ve vietnamštině jsou 
s českými titulky. Vstupné: 120 Kč, 90 mi-
nut, mládeži přístupný od 12 let.

Středa 15. 8. ve 20.00
TEMNÉ SÍLY
Poté, co v Americe neznámý virus usmr-
tí 98 % všech dětí, se u přeživšího zbytku 
objeví nebezpečné superschopnosti, kvůli 
nimž jsou prohlášeny za nepřátele státu 
a umístěny do internačních táborů. Dívka 
Ruby z tohoto tábora utíká a přidává se ke 
skupince teenagerů, kteří stejně jako ona 
prchají před tyranskou vládou svých vězni-
telů. Na cestě za svobodou se přidává k dal-
ší skupině přeživších, v jejímž čele stojí cha-
rismatický Liam, který se snaží z uprchlíků 
vytvořit náhradní velkou rodinu a najít pro 
ni společnou budoucnost. Ale Ruby se bojí 
po všech svých zklamáních někomu uvěřit. 
Tím spíše, že i v komunitě uprchlíků se na-
jdou takoví, kteří se nezastaví před ničím. 
Hrají: A. Stenberg, M. Moore, G. Christie, 
H. Dickinson, W. Langham, G. Brooks. Sci-
-fi thriller USA 2018, české titulky. Vstupné: 
120 Kč, 104 minut, mládeži přístupný od 
12 let.

Sobota 18. 8. ve 20.00
BLACKKKLANSMAN
Režisér Spike Lee boduje s černou krimi 
komedií, která je sice retro, ale zároveň 
mrazivě aktuální. Na začátku sedmdesá-
tých let minulého století se Spojené státy 
vařily v záplavě demonstrací za lidská prá-
va. V téže době se jeden mladý černý kluk 
s gigantickým afrem rozhodl rozšířit řady 
coloradské policie. Ron Stallworth byl první 
Afroameričan v tomhle sboru. Jeho přijetí 
mělo zacpat pusu čím dál naštvanější čer-
nošské komunitě. Aby těch změn nebylo 
zase příliš, šoupli nadřízení Rona do archi-
vu, kde měl co nejméně překážet. Jenže Ro-
novy ambice byly o poznání větší. Hrají: J. D. 
Washington, A. Driver, T. Grace, A. Baldwin. 
Kriminální komedie USA 2018, české titul-
ky. Vstupné: 110 Kč, 128 minut, mládeži 
přístupný od 12 let.

Středa 22. 8. ve 20.00, středa 29. 8. ve 20.00
JAN PALACH
Film vypráví příběh posledních měsíců Pala-
chova života, ukazuje cestu, na níž se z mi-
lujícího syna, oddaného přítele a citlivého, 

přemýšlivého studenta filozofie stala „po-
chodeň číslo 1“. Film pozoruje posledních ně-
kolik měsíců života Jana Palacha. Pozoruje jej 
na základě dostupných faktických pramenů 
a zároveň přemýšlí, co tomu mladému muži 
táhlo hlavou. Jan Palach nikomu z blízkých 
o svém rozhodnutí dopředu neřekl. Hrají: V. 
Zavadil, Z. Bydžovská, D. Barešová, K. Kaná-
tová, M. Balcar, K. Jirák, J. Vondráček. Drama 
Česko 2018. Vstupné: 110 Kč, 120 minut, 
mládeži přístupný od 12 let.

Sobota 25. 8. ve 20.00
SLENDER MAN
V malém městě v Massachusetts chtějí 
čtyři středoškolačky rituálem popřít exis-
tenci tajemného SLENDER MANA. Když 
však jedna z nich záhadně zmizí, vše na-
svědčuje tomu, že je ve skutečnosti jeho 
poslední obětí… Horor USA 2018, české 
titulky. Vstupné: 120 Kč, 93 minut, mládeži 
přístupný od 15 let.

Čtvrtek 30. 8. ve 20.00
TEN PRAVÝ, TA PRAVÁ?
Keanu Reeves a Winona Ryder do sebe vra-
zí jako věčně nepříjemní a nabručení samo-
táři na svatbě, kam prostě museli. Omylem 
se dají do řeči už na letišti během cesty 
a hned zjistí, že mají vlastně hodně spo-
lečného: nenávidí ženicha, nevěstu, svatby 
a ze všeho nejvíc začnou nenávidět sebe 
navzájem. Oba by chtěli být úplně jinde, nej-
lépe sami a hlavně se navzájem nikdy nevi-
dět. Jejich sarkasmus je na akci plné šťast-
ných lidí, kteří se chtějí bavit, postupně od 
všech ostatních izoluje, až si prostě zbydou 
a musí si začít povídat. A když si s někým 
povídáte a pijete u toho víno, může se nako-
nec stát cokoliv. Komedie USA 2018, české 
titulky. Vstupné: 120 Kč, 90 minut, mládeži 
přístupný od 15 let.

#SERVIS

Další akce
VÝSTAVY
Česká cena za architekturu 2018
do 18. října 9:00-17:00 
Výstava nominací 3. ročníku České ceny 
za architekturu. Luteránské gymnázium, 
Náměstí 13, Velké Meziříčí 

Asie ve sbírkách velkomeziříčského muzea
Do 19. srpna 9:00-17:00 
Výstava představí rozmanité předměty 
ukryté v depozitáři muzea, které mají ná-
vaznost na oblast Orientu. Otevírací doba: 
denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin   
Muzeum Velké Meziříčí 

Obrazy 2014–2017 Ľubomír Miča
24. srpna - 30. září 9:00-17:00 
Vernisáž v pátek 24. srpna v 15 hodin.  
Muzeum Velké Meziříčí 

HUDBA
4. ročník Funny Fest
10. srpna 15:00 - 22:00 
Festival pořádá nízkoprahové zařízení pro 
děti a mládež Wellmez. Eirik (pop-folk/ 
Velké Meziříčí) Vzhůru a níž (pop-rock/
Jihlava) Anetta (pop/Žďár nad Sázavou) 
Tomáš Štefka (pop – Velké Meziříčí/Jih-
lava) AfaRastaFa (Jihlava). Náměstí, Velké 
Meziříčí 

SPORT
Fotbal:
10. 8. 17:00 FC VM – MFK Frýdek-Místek
24. 8. 17:00 FC VM – TJ Valašské Meziříčí

RŮZNÉ
Člověče, nezlob se! v knihovně
Budete hrát s kbelíky, nebo se stanete 
figurkami vy? Celoprázdninová venkovní 
hra pro širokou veřejnost, pro dva až šest 
hráčů (kteří nemusí být registrovanými 
čtenáři).
Provozní doba: po, st, pá 7:30-16:30, čt 
7:30-12:30, více informací ve studovně 
městské knihovny ve Velkém Meziříčí.

Rybářské závody na „Zvonďáku“
4. srpna 5:00 
Zápis účastníků začíná od 5:00, start zá-
vodů 6:00, konec přesně v poledne. Loví 
se na jeden prut – na plavanou, na polo-
ženou či natěžko. Povoleny jsou nástrahy 
rostlinného původu včetně boilies a ex-
trudovaných kuliček či potravin, dále pak 
rousnice, různé žížaly, masní a mouční 
červi. Prokrmování místa šrotem apod. 
bude možné jen před samotným startem. 
Startovné činí 200 Kč, s možností odnést 
či odvézt si domů jednoho kapra ve stano-
vené délce. Bohatá tombola, věcné ceny. 
Jívoví 

Zájezd na Floru Olomouc
18. srpna 7:00 
ZO ČZS Velké Meziříčí pořádá zájezd na 
Floru Olomouc, letní etapu (pokračují osla-
vy 60. výročí květinových výstav). Odjezd 
v 7:00 od Domusu, cena: člen ČZS 100 Kč, 
ostatní 300 Kč (platí se zároveň s přihláš-
kou). Přihlášky do 10. 8. 2018 u p. Švejdové, 
Radnická 13, VM, tel.: 775 647 604. 

Komedie Oskar v podání ŠNB
25. srpna 19:30 
Po loňské pauze vás divadelní spolek 
Špatně Namíchaný Bublifuk zve na blázni-
vě zapletenou komedii Oskar, podle před-
lohy francouzské filmové situační komedie 
z roku 1967, natočené podle stejnojmenné 
divadelní hry, která se dočkala mnoha re-
príz. Občerstvení zajištěno. Lístky můžete 
zakoupit v předprodeji v Krámku u Maruš-
ky (80 Kč) i na místě (100 Kč) nebo na čísle 
731 364 776. 
Areál Motorpalu, Velké Meziříčí 
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#ZÁBAVA

Křížovka o ceny
auTor KřížovKy vladimír pařil

Správné znění zašlete e -mailem na adresu redakce velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz 
(nebo poštou či osobně do redakce, Velkomeziříčsko, Náměstí 17, 594 01 Velké Meziříčí) 
do 27. srpna 2018.
Tři vylosovaní výherci získají exkluzivní cenu - městský houbařský nůž.
Výherci z minulého čísla jsou Jana Vaculová a Michal Babák z Velkého Meziříčí a Renata 
Kafková ze Lhotek.
Řešení z minulého čísla: Transylvánský les hrůzy Hoia Baciu u města Kluž.

DNEŠNÍ KŘÍŽOVKA OBSAHUJE HNEDLE OSM TAJENEK – je však o to snadnější, že všech-
ny tyto tajenky jsou zakončeny shodně, totiž stejnou dvojicí písmen... Jednotným tématem 
jsou názvy stavů (tedy respektive splavů, jezů) na naší říčce Balince. Nu a ty se pochopitelně 
jmenují podle dávných vlastníků mlýnů či podobných hospodářských budov (hamr, katr), k 
nimž od takových říčních stavů vedl náhon pro mlýnské kolo – nebo později pro turbínu. 
Pozor: tajenky nejsou řazeny důsledně tak, jak jdou na toku tyto stavy po sobě! Přejeme 
vám příjemné luštění.

NÁPOVĚDA: 
RŮJ, TŮMA, 
AVA, OECD, 

YR, YVY.

VÝROBNÍ 
PODNIK VE 

ŽĎÁŘE
OHŘÍVÁNÍ STAVITEL 

ARCHY
AFRICKÝ 
VELETOK

URČITÍ V 
POŘADÍ

PROUD 
VZDUCHU V 

BYTĚ

OZNAČ. 
SPORTOVNĚ 
UŽITKOVÉHO 

VOZU

ŘEKA U 
OMSKU

VESNICE 
U VELKÉ 
BÍTEŠE

OZN. ORGAN. 
PRO HOSP. 

SPOLUPRÁCI 
A ROZVOJ

OZNAČENÍ 
DOKTORA

TÝKAJÍCÍ SE 
POVRCHU 
STROMŮ

ZN. PĚNY 
DO KOUPELE

TOVÁRNY 
OHÝBANÉHO 

NÁBYTKU

ZKR. NÁR. 
SOURUČEN. POLICISTKA 

S VLČÁKEM
LEDNÍ HOKEJ

ZBAVIT 
VOUSŮ

1. TAJENKA

ZNIČENO

2. TAJENKA

ZN. KILO-
COULOMBU

MARIÁŠNIC. 
VÝRAZ

SCHLÍPLO 
(PŘÍSLOVCE) 7. TAJENKA

ZNAČKA 
OERSTEDU

SLONÍ 
ZUB

CHEM. 
ZNAČKA 
HLINÍKU

AKADEMIE 
VĚD PODVOLENÍ

SIBIŘSKÁ 
ŠELMIČKA

ZASTARALE 
KEŘ

ZKR. 
ZÁVODNÍHO 

VÝBORU

SLAVNÝ RUS.
ŠACHISTA DRUH PEPŘE

VČELÍ 
PRODUKT

OBYVATELÉ 
OPAVY (hov.)

VČELÍNY
3. TAJENKA

VOLÁNÍ PŘI 
KORIDĚ

6. TAJENKA

CÍL 
PLÁNOVIT. 
JEDNÁNÍ

ZN. BULH. 
CIGARET SPZ 

JIHLAVY

MILNEŮV 
MEDVÍDEK

8. TAJENKA
KOČOVNÝ 

NÁJEZDNÍK 
(HIST.)PARK SE 

ZVÍŘATY
ČES. EKONOM 

A BANKÉŘ

ZMRZLÁ 
VODA

SLOVENSKÁ 
PŘEDLOŽKA INICIÁLY 

ZPĚVAČKY 
PILAROVÉ

ŽADATEL 
ŘIDČEJI

BUDOVA

TUHÝ VOJ. 
VÝCVIK

DĚVČE V ŘÍŠI 
DIVŮ

OZNAČENÍ 
LETADEL 

RUMUNSKA

4. TAJENKA ZNAČKA
ELEKTRON-

VOLTUVYSNĚNÉ 
VZORY

JMÉNO ZP. 
ŽBIRKY ŠPANĚLSKY 

HOLUBICE (I 
VE VINNET.)

HEYERDAH-
LOVA LOĎ

HROBY STRUMA

OCHOTNI
ZKR. OKR. 

ŠKOLNÍ 
INSPEKTOR

LATIN. 
PŘEDL. „O“ JMÉNO

SADATA
TEČKA OŘ

KOLEM

FOND VSAZ. 
PENĚZ

RUM. JMÉNO 
JAN NĚMECKÝ

SOUHLASTELEVIZNÍ 
NOVINY

ZN. VOLT-
AMPÉRU

KASTRO-
VANÝ BÝK 5. TAJENKA ŽIVOČIŠNÝ 

TUK

ROSTLINY 
ZBĚHOVCE 

PLAZIVÉ
ASIAT

JMÉNO 
HEREČKY 

GEISLEROVÉ
PRVNÍ ŽENA
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Prázdninové náměstí  patří kulturnímu létu

Poutníci

Pěvecký sbor Gymnázia Velké Meziříčí

Amarylis

Skjern Salonorkester

ZPRÁVY, FOTO A VIDEO NA
www.velkomeziricsko.cz
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VŠEM
subjektům, kandidujícím 
ve Velkém Meziříčí 
v říjnových volbách

Pravidla
předvolebního Velkomeziříčska

V souladu se stanoviskem Ministerstva vnitra České repub-
liky, oddělení právního a metodického řízení voleb, odboru 
voleb, Č. J. MV-35076-2/OV-2018 ze dne 27. 3. 2018, stanovila 
redakční rada Velkomeziříčska následující pravidla pro prezen-
taci kandidujících subjektů ve volbách do velkomeziříčského 
zastupitelstva v měsíčníku Velkomeziříčsko č. 9 a 10:

Každý kandidující subjekt má nárok na otištění kompletní 
kandidátní listiny ve formě fotogra� í kandidátů a údajů 

z hlasovacího lístku. Tento přehled bude otištěn v měsíčníku 
Velkomeziříčsko č. 9/2018, který vychází 5. září 2018. Každé-
mu subjektu je takto vyhrazena jedna strana měsíčníku, která 
bude uvedena názvem subjektu a může být doplněna i logem 
subjektu. Cena za toto otištění je 1 Kč/strana (v souladu se zá-
konem č. 302/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., 
o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve 
znění pozdějších předpisů, a další související zákony).

Každý kandidující subjekt má nárok na slevu na ploš-
nou inzerci ve výši 20 % z ceníkové ceny. Tato sleva se 

nevztahuje na zadní stranu měsíčníku. Plošná inzerce nesmí 
obsahovat vulgární, xenofobní a další zákonu a dobrým mra-
vům odporující sdělení. O otištění inzerce rozhoduje vedoucí 
redaktorka, odvolacím orgánem je (v souladu se Statutem Vel-
komeziříčska) redakční rada. Každý kandidující subjekt může 
takto v měsíčníku Velkomeziříčsko č. 9/2018 obsadit inzertní 
plochu do maximální velikosti 1/1 strany, v měsíčníku Velko-
meziříčsko č. 10/2018 obsadit inzertní plochu do maximální 
velikosti 1/1 strany.

Jakákoliv další sdělení kandidujících subjektů a jednotliv-
ců nebudou v měsíčníku Velkomeziříčsko zveřejněna. Na 

webu Velkomeziricsko.cz je možná bannerová reklama dle 
standardních obchodních podmínek, jejíž obsah podléhá usta-
novení v bodu 2. těchto pravidel. 

1

2

3
Volte všichni mě!

PhDr. Irena Slušná
Slušná kandidátka 
na slušnou starostku

ZÁŘÍ 2018
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Ing. RNDr. Jan Koláček
24 let, dělník ve výzkum-
ném ústavu, Velké Meziříčí, 
Strana slušných kandidátů
řádek rezerva
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TERMÍNY:
Termín pro dodání portrétních fotogra� í kandidátů je 
15. srpen 2018. Fotogra� e zašlete elektronicky na adresu 
velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz.
Uzávěrka volební inzerce pro vydání 9/2018 (září) je 20. srpna.
Uzávěrka volební inzerce pro vydání 10/2018 (říjen) je 17. září.
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