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nové vedení 
našeho města
Ustavující zastupitelstvo 
zvolilo starostu, 
místostarostku a radu.

slavily základní 
i střední školy 
100 let republiky si 
připomněli na gymnáziu, 
základkách i hotelové škole.

Boxer Teplý má 
český bronz
Erik teplý v říjnu vybojoval 
třetí místo na mistrovství 
české republiky.

Jak to vypadalo 
před 100 lety
Unikátní článek karla 
Rosendorfa se vzpomínkou 
na říjnové dny 1918.
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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 7. listopadu 2018. 
Uzávěrka příštího čísla je 26. listopadu 2018.
pokud jste zpravodaj neobdrželi do schrán‑
ky, vyzvedněte si jej v recepci radnice nebo 
v redakci.
Foto na titulní straně: Martina strnadová
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starostou 
velkého Meziříčí 

zůstává Josef 
komínek

proJeV sTarosTy 
uVidíTe zde
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„chtěl bych, aby za čtyři roky mohli 
občané říct, že se město opět o nějaký 
krok posunulo. abychom se nemuseli 
stydět za to, že jsme nic neudělali,“ řekl 
po svém zvolení starosta Josef komínek 
a dodal: „to by mělo být cílem všech za‑
stupitelů, ne jenom mým.“
noví zastupitelé nejprve složili slib. poté 
rozhodli o počtu místostarostů a členů 
v uvolněných funkcích. stav se oproti 
předchozímu období nemění. Město má 
dva uvolněné členy zastupitelstva ve 
funkcích starosty a místostarostky.
koalici ve velkém Meziříčí uzavřely hned 
po volbách čssd, kdU ‑čsl a nk, Me‑
ziříčské fórum a ano 2011. dohroma‑
dy má 13 hlasů z třiadvacetičlenného 
zastupitelstva. ve veřejné volbě získal 
starosta Josef komínek 13 hlasů. pro 
jeho jméno zvedlo ruku 13 koaličních 
zastupitelů, z opozičních členů zastupi‑
telstva byli proti 4 a 6 se zdrželo. Mís‑
tostarostka Jiřina Jurdová získala 13 ko‑
aličních hlasů, z opozičních bylo 5 proti 
a 5 se zdrželo.
Závěrem starosta Josef komínek ve 
svém projevu připomněl, jaké úkoly ve 
funkčním období 2018–2022 mají za‑
stupitelé před sebou. „období, do které‑
ho vcházíme, pro nás bude trochu těžší. 
v roce 2020 končí evropské dotace a ni‑
kdo z nás neví, co bude dál,“ zmínil sta‑
rosta a jmenoval některé možné inves‑
tice, na nichž by se zastupitelstvo mělo 
shodnout: „Jednou z klíčových bude asi 
přestavba internátu po zemědělské 
škole na nový dům s pečovatelskou služ‑
bou.“ dalšími investicemi by mohly být 
rekonstrukce zimního stadionu včetně 
zajištění a výstavby ploch pro parko‑
vání, realizace bazénu či relaxačního 
centra, před samotnou opravou centra 
města zajištění parkování ve svitu, ale 
také revitalizace sídlišť. Josef komínek 
připomněl i stavební akci, která přinese 
další nepříjemnosti v dopravě. v příš‑
tím roce 2019 začne modernizace úse‑
ku dálnice nad velkým Meziříčím mezi 
sjezdy včetně rozšíření dálničního mos‑
tu. „Můžeme očekávat ve městě možná 
i kalamity,“ nastínil Josef komínek s tím, 
že město bude jednat s Ředitelstvím sil‑
nic a dálnic čR, s Ministerstvem dopravy 
čR a policií čR o plánu řešení případných 
problémů, které mohou nastat.

ustavující zastupitelstvo zvolilo do čela 
města starostou Josefa komínka (čssd) 

a místostarostkou Jiřinu Jurdovou (meziříčské 
fórum). dalšími radními pro funkční období 

2018–2022 jsou petr Vrána (čssd), františek 
komínek (čssd, nk), marie ripperová (kdu

čsl, nk), stanislav kratochvíl (kdu čsl, nk) 
a františek smažil (ano 2011).

TexT a foTo MarTina STrnadová

noVá měsTská rada: stanislav krato‑
chvíl, Marie Ripperová, Jiřina Jurdová, Josef 
komínek, petr vrána, František smažil 
a František komínek.

foTogalerie a Video na
www.velkomeziricsko.cz
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TexT a foTo MarTina STrnadová

sté výročí československé republiky si Velkomeziříčští připomněli 
slavnostním odhalením obnoveného pomníku padlým v první světové 

válce a vysazením lípy v parčíku na lipnici. lidé vzdali čest památce těch, 
kteří položili své životy pro svobodu budoucích.

lidé slavili sto let republiky 
u pomníku padlým
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neděle 28. října 2018, u pomníku naproti 
gymnáziu stojí čestná stráž vojáků his‑
torické jednotky i skauti, kolem davy lidí. 
přišli oslavit 100 let republiky a uctít pa‑
mátku padlých.
starosta města Josef komínek přítomné 
na pietním místě přivítal. „před sto lety 
zaznívaly poslední výstřely první světové 
války. přišel konec rakousko ‑uherské mo‑
narchie a začátek nového samostatného 
státu. po dvaceti letech budování demo‑
kratické Masarykovy a benešovy první 
československé republiky přišlo deseti‑
leté období ohraničené tragickými roky 
spojené číslovkou osm. Roky, které byly 
počátkem dvou totalitních režimů. tato 

období přinesla mnoho obětí i z řad našich obyvatel,“ řekl Josef komínek a jmenoval 
dva občany velkého Meziříčí, jejichž osudy byly spojeny s lety 1938 a 1948. Jedním byl 
bývalý ruský legionář, plukovník generálního štábu Jiří Jaroš, oběť nacistického režimu, 
a druhým předválečný místostarosta a poválečný předseda městského národního vý‑
boru ve velkém Meziříčí Jakub drápela, oběť komunistického režimu.
Eva kočí valová připomněla slova profesora večeře, která pronesl při prvním odhale‑
ní nově vybudovaného pomníku 146 obětem války před pětaosmdesáti lety a jejichž 
platnost je nadčasová. „nechť tato společná oslava padlých našich spoluobčanů položí 
základ k trvalé součinnosti náš všech. Jest nejvýše nutno, aby se národ náš vymanil 
v dnešních nejvíce vážných dobách z osobních, stavovských a stranicko ‑politických 
sporů, hádek, bojů a semkl se v nerozborný celek. budoucnost našeho státu i jeho oby‑
vatelstva je namnoze v nás samých a ve vědomí zodpovědnosti. všichni lidé dobrého 
srdce a poctivé vůle, do řad! to semknutí bylo by největší odměnou za všecky oběti 
stavbě tohoto pomníku přinesené,“ citovala Eva kočí valová. Závěrem přidala slova pre‑
zidenta osvoboditele tomáše Garrigua Masaryka: „autoritou, která vede stát a společ‑
nost, je moc duchovní, ne doktrína, ne násilí, ne vůle, ale rozum a pravda.“
při slavnostním podvečeru zazněl i proslov radního kraje vysočina Martina Hyského. 
sborové písně a Masarykovu oblíbenou ach, synku, synku zazpívala Harmonie. Epitaf 
Josefa kainara přednesla kateřina karmazínová. Za znovu odhaleným pomníkem byla 
vysazena lípa jako symbol české státnosti, následovala čestná salva a na samý konec 
státní hymna.

foTogalerie a Video na
www.velkomeziricsko.cz
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Zpráva o vzniku samostatného státu československého v říjnu 
1918 přerušila výuku na gymnáziu. studenti a profesoři se sešli 
v aule, kde k nim promluvil ředitel školy vincenc Jordánek. Hovořil 
o důležitosti události. večer se pak všichni zúčastnili slavnostní‑
ho průvodu městem. okamžiky z doby před sto lety si připomněli 
gymnazisté.
k oslavě sta let československé republiky připravili studenti s pe‑
dagogy výlet do minulosti. vzpomněli den jejího vzniku, ale i dobu, 
která mu předcházela. Události první světové války se tehdejších 

gymnazistů i profesorského sboru citelně dotkly – zahynulo 38 
studentů a jeden profesor. Zazněla jejich jména a závěrem čes‑
koslovenská hymna.
celé dopoledne žáci strávili rozptýleni po budově školy a devate‑
nácti stanovištích s pestrým programem. Mohli zavítat do bio‑
grafu, fotokoutku, naučit se letkis, okusit atmosféru výslechu, 
zaposlouchat se do jazzových či swingových tónů nebo nasát 
vůni prvorepublikové kuchyně. den zakončili sokolským sletem 
na hřišti za školou.

vznik čsr slavili gymnazisté v roce 1918 i dnes

v neděli 28. října jsme si v Mostištích při‑
pomněli výročí 100 let od vzniku repub‑
liky. U kostelíka svatého Marka se sešla 
spousta lidí. Zasadili jsme lípu, která byla 
požehnána. děti z mateřské školky pak 
zarecitovaly o lípě básničku. Zakopali jsme 
pamětní schránku pro budoucí generace. 
U této příležitosti byli oceněni hasiči spe‑

ciální medailí. na závěr děti ze ZŠ zazpívaly 
hymnu a písničku ach synku.
poté se všichni přesunuli do kulturního 
domu, kde byla nachystána výstava foto‑
grafií Mostišť současných ale i z dob minu‑
lých. k nahlédnutí byly zajímavé materiály 
o založení československa, mapy, kroni‑
ky, deníky, zajímavosti o Mostištích. lidé 

mohli sledovat 50 let starý záznam cesty 
z Radostína přes Mostiště do velkého Me‑
ziříčí a také záznamy z ostatků od sedm‑
desátých let. navečer jsme vypustili lam‑
piónky štěstí v barvách republiky, s přáním 
všeho dobrého pro další generace. Fotky 
a materiály budou nadále k nahlédnutí 
v místní knihovně. Veronika netolická

sto let republiky slavili lidé i v Mostištích

foTogalerie a Video na
www.velkomeziricsko.cz

foTogalerie a Video na
www.velkomeziricsko.cz

martina strnadová
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žáci osmých a devátých ročníků Základní školy oslavická si při‑
pomněli 100 let republiky i 100 let od konce první světové války 
a další letošní osmičková výročí. sami přispěli zmapováním po‑
mníků ve městě i okolí a výběrem vzpomínek z kroniky města.
Rok 1918 a vyhlášení samostatného československa, 1928 ná‑
vštěva prezidenta Masaryka v našem městě, 1938 smutný ko‑
nec naší republiky, o deset let později 1948 komunistický převrat, 
1958 úspěšná prezentace československa na světové výstavě 
v bruselu, 1968 srpnová okupace československa vojsky var‑
šavské smlouvy, roku 1978 první československý kosmonaut ve 
vesmíru, 1988 olympiáda v soulu a tři medaile pro čssR a 1998 
olympiáda v naganu a titul olympijského vítěze pro české hoke‑
jisty – všechna vyjmenovaná výročí si žáci připomínali v hodinách 

dějepisu. vedle toho s učitelkou dagmar suchou připravili akci, při 
níž se věnovali tomu letošnímu nejvýznamnějšímu, totiž konci 
první světové války a vzniku českoslovanské republiky.
„dvacet čtyři žáků nafotilo čtrnáct pomníků ve městě a okolí, kte‑
ré jsou věnovány obětem světové války,“ uvedla dagmar suchá 
a dodala, že fotografie i další vzpomínkové artefakty jsou vysta‑
veny ve vestibulu školy. vedoucí odboru školství pavel stupka žá‑
kům přinesl ukázku nálezů z pomníku naproti gymnáziu a mimo 
jiné popsal okolnosti jeho vzniku. žačka Eva nekudová pak pře‑
četla vzpomínku na svého prapradědečka Jana baštáře, který 
coby voják také zahynul v první světové válce. Závěrem akce ne‑
chybělo hudební vystoupení.

martina strnadová

slavnostním přivítáním prezidenta t. G. 
Masaryka s chotí začal v Základní škole 
oslavická speciální prvorepublikový den.
děti na školním dvoře přivítaly prezident‑
ský pár chlebem a solí a mnohé z nich se 
snažily přijít i v dobovém oblečení. „so‑
kolskou uniformu nám laskavě zapůjčili 
z muzea,“ vysvětlil jeden z organizátorů 
vincenc Záviška.
projekt Školní den za první republiky poté 
pokračoval například matematikou s jed‑

noduchým účetnictvím a příklady s prvo‑
republikovými cenami. v hudební výchově 
se žáci věnovali nejen české hymně, ale 
i lidovkám a písni ach synku, synku. v an‑
gličtině pracovali s projevem prezidenta 
Masaryka z roku 1929. v učebně zeměpisu 
si žáci prohlédli dobové mapy Rakousko‑
‑Uherska. Mapy porovnávali se součas‑
ností. pro žáky také byly připraveny dobo‑
vé fotografie velkého Meziříčí. v předmětu 
výchova ke zdraví si žáci vyzkoušeli odívání 

a životní styl první republiky. v učebně pří‑
rodopisu zhlédli dokumentární film o práci 
v továrnách a o práci na poli v zemědělství.
Učitelé nachystali dobové pomůcky a při‑
pomněli žákům tehdejší školní řád. ve 
třídách například byla i lískovka, jako při‑
pomenutí doby, kdy ve školách byly fyzic‑
ké tresty. do projektu se zapojila i školní 
jídelna. pro děti připravila prvorepublikový 
oběd a zvláštní svačinu.

Žáci mapovali pomníky, připomněli si vznik republiky

petros martakidis

Škola se na jeden den vrátila o 100 let zpět

foTogalerie a Video na
www.velkomeziricsko.cz
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TexT a foTo MarTina STrnadová

ve vŠeM 
hledáM 
logiku
Veronika deketová z Velkého meziříčí v červenci 
uspěla na mezinárodním turnaji mladých fyziků 
v pekingu. se svým týmem získala v konkurenci 
31 týmů z celého světa třetí místo, když předtím 
úspěšně absolvovala regionální a celostátní 
kola. letos bude maturovat na pražském 
gymnáziu na zatlance, kam přešla do třetího 
ročníku z velkomeziříčského gymnázia. kde 
bude pokračovat v dalším studiu zatím není 
stoprocentně rozhodnutá, ale určitě to bude fyzika 
nebo technika.



listopad 2018

9www.velkomeziricsko.cz

foTogalerie na
www.velkomeziricsko.cz

Veronice deketové poděkoval 
za vzornou reprezentaci města 

starosta Josef komínek. podívejte 
se zde.
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Je třetí místo na Turnaji mladých fyziků 
v pekingu váš zatím největší úspěch?
Určitě ano. I co se týče investovaného času 
a znalostí, které jsem tam získala. a také 
jsem teď zjistila, že bronzovou medaili 
česká republika získala přibližně po pat‑
nácti letech, takže i z tohoto pohledu je to 
úspěch.
kterých dalších svých výsledků si ceníte?
Už od prvního ročníku na střední škole 
jsem mohla souběžně studovat na pří‑
rodovědecké fakultě Univerzity palac‑
kého v olomouci. dokončila jsem na ní 
dvanáct předmětů s tím, že jsem dělala 
stejné zkoušky a zápočty jako normální 
vysokoškolští studenti. pro tuto možnost 
jsem musela splnit určité podmínky – mít 
v projektu talent daný počet kurzů, vlastní 
badatelskou činnost a celkově prokázat, 
že studium teoreticky zvládnu. to pro mě 
byla skvělá příležitost dostat se do oboru 
a hlavně velká zkušenost. nastoupila jsem 
i na stáž a v laboratoři pracovala na svém 
výzkumu.
další, čeho si cením, byla možnost strá‑
vit týden na University of cambridge. Šlo 
o výběrový projekt, takže jsem byla ráda, 
že se mi tam podařilo dostat. Mohla jsem 
díky tomu vidět, jak to funguje na jedné 
z nejprestižnějších univerzit na světě, po‑
znat prostředí i studenty. skvělý zážitek.
na turnaji v pekingu jste soutěžila v pěti
členném týmu. odkud byli vaši kolegové?
všichni jsou ze školy z opavy a já jediná 
z prahy. Znali jsme se už z dřívějška z ji‑
ných soutěží, ze seminářů. všichni jsme za 
sebou zkušenosti s turnajem už měli, tak 
jsme se spojili dohromady. Hodně jsme se 
připravovali na Univerzitě palackého, která 
nám poskytla zázemí a potřebné labora‑
torní vybavení.
Jak dlouho jste se na turnaj připravovali?
postupně v průběhu celého roku, ale hlav‑
ní časový nápor byl vždy před jednotlivými 
koly turnaje. před regionálním nebo celo‑
státním kolem jsme třeba ani nespali.
musíte v turnaji prokázat celkový přehled 
napříč všemi obory fyziky?
obecný přehled je pro tým jako takový 
obrovskou výhodou. každý rok je po me‑
zinárodním kole zadáno sedmnáct úloh, 
které jsou velmi obecně formulované. tře‑
ba – máme dvě desky skla, dáme mezi ně 
tenkou vrstvu vody a poté se je snažíme 
oddělit. na jakých parametrech závisí síla, 
která je potřebná k jejich odtržení? Je to 
hodně obecně zadané. nejsou charakte‑
rizována skla, ani jakým způsobem by se 
měla odtrhávat apod. takže záleží na nás, 
jak úlohu pojmeme. Je třeba načíst spoustu 
vědeckých článků, mít potřebný teoretický 
základ. dále je nutné porovnání s vlastní‑
mi experimenty – zvolit si parametry, na 
které se zaměříme a poté je musíme umět 
obhájit. Je jich totiž hrozně moc a mohla by 
to být i práce na dva roky.

Jen u té jedné otázky?
ano, a otázek je sedmnáct. takže si to 
v týmu musíme rozdělit. Maximálně čtyři 
úlohy lze odmítnout, ale stejně, třináct jich 
musí být excelentně vypracovaných. Záleží 
na strategii týmu. Je možné vyřešit i všech‑
ny úlohy a potom odmítat ty, které jsou vy‑
řešeny hůře. dle mého názoru se ale větši‑
na týmů spíše soustředí na co nejkvalitnější 
vyřešení třinácti úloh. Zabíhá se do psaní 
matematických simulací, které ukazují te‑
oretický model, a porovnává se, jak moc 
výsledky sedí s experimenty apod. dbá se 
hodně na kvalitu experimentů. nesmí v nich 
být zásadní rozpory, které by mohl oponent 
napadnout, třeba zanedbaný důležitý para‑
metr nebo špatná aproximace. například při 
měření síly potřebné k odtržení skel pomocí 
ruky je důležitá diskuse této metody a pří‑
padné možné chyby v měřeních, které by 
mohly způsobit irelevantnost experimentů.

Ty otázky zůstávají stejné pro regionální, 
celostátní a potom i mezinárodní kolo?
ano. dá se tedy říct, že na nich průběžně 
pracujeme celý rok. v regionálním kole jsou 
zpracované nejhůře a postupně se jejich 
kvalita navyšuje. při postupu do meziná‑
rodního kola ale musí být vše dokonalé. 
proto jsme pak naše řešení úloh konzulto‑
vali s vědeckými pracovníky z poroty celo‑
státního kola. dali nám tak svůj pohled na 
to, co zlepšit, na čem zapracovat. Hodně 
experimentů jsme přeměřovali. spous‑
tu času jsem tak trávila na vysoké škole 
chemicko ‑technologické, na Fyzikálním 
ústavu akademie věd čR nebo v labora‑
tořích nanotechnologií v olomouci. bylo to 
takové hodně rozlítané.
To byste při normálním studiu těžko stí
hala. i z těchto důvodů jste přešla z gym
názia ve Velkém meziříčí do prahy?
právě, kdybych neměla individuální vzdě‑
lávací plán a přístup, tak bych to asi ne‑

zvládla. do prahy jsem šla hlavně kvůli lo‑
gistickým možnostem. cestovat z prahy je 
pro mě jednodušší a rychlejší. Mám blíž do 
výzkumných center, přičemž pracuji hlav‑
ně v praze a olomouci.
Jak probíhá samotná soutěž?
Jsou tři zásadní role, v nichž se týmy stří‑
dají. Jeden prezentuje, další oponuje a tře‑
tí recenzuje. oponent vyzývá prezentují‑
cího na jednu z těch sedmnácti úloh, a ten 
pak má dvanáct minut na prezentaci ce‑
loroční práce. vysvětlit srozumitelně teo‑
rii i experiment, trochu to předvést i jako 
show. samozřejmě anglicky. oponent se 
snaží najít chyby a objasnit prezentované 
řešení, recenzent shrnuje celou diskusi 
a případně také hledá chyby, které neob‑
jevil oponent. oponent ani recenzent ne‑
smí do diskuse vnášet nic ze svého vlast‑
ního řešení. bodování a hodnocení je pak 
docela složité.

které týmy patří k nejlepším na světě?
Jsou to asijské týmy, singapur, korea, 
čína… My jsme proti nim byli vylosovaní 
hned na začátku. Měli jsme z toho obavy, 
ale byla to úžasná zkušenost a myslím, že 
jsme si proti nim vedli hodně dobře. byl to 
opravdu zážitek, jejich fyzika je úplně na 
jiné úrovni, jsou pracovití, pečliví, znalostní 
přehled mají obrovský.
Bavili jste se pak s nimi, jaký systém stu
dia u nich mají?
ano a mají to hodně tvrdé, řekla bych. tře‑
ba v číně jsou ve škole od osmi ráno do de‑
síti večer, pak mají spoustu domácích úko‑
lů, prázdniny nemají takřka žádné a pokud 
ano, tak mají úlohy, u nichž sedí od rána do 
večera. vím, že dobrovolně bych do těchto 
zemí studovat nešla.
co mě překvapilo, že členové těchto týmů 
nám po každé soutěži donesli nějaký dárek. 
to u evropských týmů nebylo. sice nám po‑
přáli apod., ale dárek, to ne. bylo to milé.

takhle probíhala příprava. Foto tomáš dostál.
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krom obrovských zkušeností a poznatků 
ze soutěže, jaké další zážitky jste si z číny 
přivezla?
Určitě hlavně ta setkání s lidmi, byli skvělí. 
nakonec člověk zjistí, že to máme všichni 
všechno svým způsobem podobné. írán, 
pákistán – jsou to jiné kultury, mají úplně 
jiný režim, ale uvažují v mnohém stejně, 
jako my, Evropané z demokratické republi‑
ky. to mě hrozně překvapilo. taky bychom 
se od nich v lecčem mohli učit. Jejich od‑
hodlání jít k volbám a čekat kvůli tomu ve 
frontě čtyři hodiny, jak mi vyprávěla slečna 
z íránu, to si u nás neumím představit.

kdy jste sama v sobě objevila talent a lás
ku k fyzice?
asi tak v sekundě jsem přes fyzikální 
olympiádu zjistila, že se mi líbí počítat ná‑
ročnější příklady než ty, které jsme počítali 
ve škole. tam mě to chytlo. přihlásila jsem 
se do talentu na kurzy astronomie, fyzi‑
ky apod. Začala jsem se sama dál vzdělá‑
vat. pamatuju si, že jsem si od začátku dě‑
lala doma různé experimenty, které jsem si 
hledala na internetu. Za našetřené peníze 
jsem si koupila první mikroskop, protože 
mě bavila i biologie. vždycky jsem měla 
chuť bádat a objevovat.
říkáte biologie, takže vás baví všechny 
přírodní vědy?
ano, mám ráda i matematiku, chemii. v té 
mě baví hlavně anorganika, v organické 
chemii je moc věcí, které bych si musela 
pamatovat a na to já moc nefunguju. Fun‑
guju na to, co se dá odvodit, vymyslet na 
místě.
a z fyziky, která oblast vás láká nejvíc?
v olomouci jsem začala studovat obor na‑
notechnologie, kde je právě skvělé propo‑
jení fyziky a chemie. teď dost rozmýšlím, 

že bych šla spíše na techniku a pracovala 
pak v nějaké firmě, zapojila se do průmy‑
slu. Mohlo by to být perspektivnější než 
čistě vědecká sféra, třeba i kvůli systému 
hodnocení vědy, který mi není úplně sym‑
patický. ale na druhou stranu jsem hodně 
zvyklá trávit čas v laboratořích a ve vědec‑
kém duchu pracovat, tak zatím nevím.
pro budoucí studium ještě nejste stopro
centně rozhodnutá?
plánuji podat si přihlášku jak na fyziku jako 
takovou, tak na techniku, na čvUt pravdě‑
podobně jadernou fyziku. asi se rozhodnu 
až dle aktuálního rozpoložení.

máte, jak se říká, buňky na fyziku. pře
mýšlíte díky nim trochu jinak v běžném 
životě?
ano. třeba v kině. často se musím hodně 
držet, abych celý film nezkazila. U dobro‑
družných filmů bývá spousta fyzikálních 
nesmyslů – říkám si, tohle se nemohlo 
stát, tohle by ho zabilo, tohle nezabilo…
nebo mívám problém psát esej, texty více 
podbarvené, literárně zajímavější. Mám 
tendenci psát všechno systematicky, ve 
všem hledat logiku. v momentě, kdy není 
jasná struktura, návaznost, tak to pro mě 
nefunguje.
Jste i technicky zručná?
nahazování pojistek mi nedělá problém… 
ale jinak sama sebe paradoxně vidím spíš 
v matematickém uvažování, baví mě mo‑
dely a teorie. na ty reálné experimenty 
hlavně nemám trpělivost. snažím se pohlí‑
dat si moc detailů a trvá mi to pak dlouho.
dívky asi moc na fyzikálních soutěžích 
a v laboratořích nepotkáváte.
to určitě ne. od třinácti nebo čtrnácti jsem 
více zvyklá na klučičí komunitu. podobně za‑
měřených holek je opravdu málo. třeba teď 

v týmu jsem byla jediná. I v pekingu převa‑
žovali kluci, snad jediný dívčí tým byl z íránu.
máte i jiné zájmy než fyziku?
dřív jsem hrála na kytaru, ráda jsem tan‑
covala. dále určitě sport – cyklistika, 
bruslení. teď v praze jsem začala pravi‑
delně trénovat na lezecké stěně. ale před 
pekingem jsem na nic z toho čas neměla, 
jelikož jsem celý červenec proseděla před 
počítačem.
Mám ještě jeden zájem. asi dva roky jsem 
členkou youth platform of the European ta‑
lent support network. každý rok pořádáme 
summity v různých evropských zemích, letos 
například na dublin city University. cílem je 
sdružovat lidi z evropských zemí, kteří se vě‑
nují určitým věcem nad základní úroveň. po 
česku i jednotlivých evropských zemích jsou 
talent centra, která jsou zapojena v evrop‑
ské síti pro podporu talentovaných žáků. po‑
řádáme setkání, kde se věnujeme například 
problematice vzdělávání, jak se staví školy 
k talentovaným žákům a jak by se to dalo 
zlepšit. každá země to má totiž jinak. třeba 
v česku funguje podpora přes různé soutěže 
a výjezdy na stáže. Jednotlivé systémy po‑
rovnáváme a snažíme se najít ten optimální. 
spolu se samotnými studenty pak pomocí 
dotazníků zjišťujeme aktuální stav a apelu‑
jeme na změny a zlepšení.
máte tedy docela přehled, jak to kde cho
dí. Jak na základě toho vnímáte český pří
stup ve školách?
Určitě to není všude stejné a dost se školy 
od sebe v přístupu liší. Já jsem teď hodně 

ovlivněná z prahy. na Gymnáziu na Za‑
tlance jsem opravdu spokojená a hodně 
věcí mě překvapilo. student má velkou 
podporu školy i učitelů při svých aktivitách. 
panuje tam hodně alternativní přístup ke 
vzdělávání. Fungují alternativní třídy, kte‑
ré nemají stanovené žádné předměty ani 
fixní rozvrh, studenti sami se domlouvají 
s učiteli, kdy chtějí přestávku, čemu přes‑
ně a jak do hloubky se v rámci tematických 
bloků chtějí věnovat atd. Mají dva učitele 
v tandemu a s nimi se učí o věcech pře‑
mýšlet, hodně diskutují, učí se argumento‑
vat, pracovat s informacemi. stejní učitelé 
z alternativních tříd pak učí i v ostatních 
„normálních“ třídách, kde jsem i já, a ten 
ovlivněný styl jejich výuky mě hrozně baví. 
byla jsem překvapená, jak jsou ostatní žáci 
zvyklí reagovat, odpovídat, jaký mají šílený 
přehled, jak jsou schopni vymyslet argu‑
menty, jaké mají nápady, názory… Možná 
nebudou mít všechny znalosti tak nadr‑
cené do hloubky v porovnání se studenty 
z klasické výuky, ale zato věřím, že kvalita 
informací a jejich schopnost s nimi praco‑
vat bude větší.

V kině se musím hodně držeT, aBych celý film nezkazila. 
V doBrodružných filmech BýVaJí fyzikální nesmysly.

náš tým. Foto tomáš wolf.
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TexT Karel roSendorf

repro MZA v Brně, SBírkA plAkátů 
velké MeZiříčí, Archiv redAkce

v pondělí dne 28. října 1918 byl jsem 
v brně na schůzi zástupců okresních hos‑
podářských rad. nový zahraniční ministr 
rak.‑uherský andrassy krátce před tím 
oznámil presidentovi severoamerické 
Unie, že Rakousko ‑Uhersko přistupuje 
úplně na podmínky, jím pro případný mír 
jako směrodatné označené, zejména že 
sdílí jeho názory o postavení čechoslová‑
ků a Jihoslovanů.
že by z tohoto projevu jeho národní výbor 
vyvodil nějaké důsledky pro osamostat‑
nění státu českého, neměli jsme v brně 
tušení.

na schůzi zmíněných zástupců oznámeno, 
že zemská samosprávná rada hospodář‑
ská – za souhlasu místodržitelova pře‑
vzala do rukou – zvoleným ředitelstvím – 
řízení aprovisace Moravy. prozatím že 
převzala válečný obilní ústav filiálku 
v brně, postupně že převezme i ostatní 
ústředny brněnské, které se tak stanou 
zemskými ústavy.
vývoz z Moravy že zastaven a díti se může 
na příště jen za souhlasu zřízeného ředi‑
telství.
na toto sdělení následovalo vylíčení si‑
tuace zásobovací a dovoláváno se účinné 

součinnosti okresních hospodářských rad.
v úterý dne 29. října – asi o 10. hod. – když 
jsem právě od obecné školy – kde se vy‑
dávalo uhlí – ubíral se do radnice, přiběhl 
za mnou poštmistr appel a odevzdal mně 
telegram, který ho právě došel, a který ob‑
sahoval první zákon národního výboru ja‑
kožto nejvyšší moci státní v samostatném 
státě československém: národní výbor dle 
telegramu toho ujal se vlády v zemích čes‑
kých a vydal přechodná ustanovení o vý‑
konné moci státní.
poštmistr appel žádal mne, abych s tele‑
gramem tím zašel k okresnímu hejtmanovi 

Jak to u nás vypadalo 
v den po převratu

Vzpomínka Judr. karla rosendorfa na říjnové dny roku 1918. původně 
vyšlo ve Velkomeziříčsku 24. října 1925. přinášíme v autentickém znění, 

bez redakčních úprav.
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(dru. Makovitzovi), a učinil pak potřebná 
snad opatření.
v rozčílení radostném, jásavém, které 
se mne zmocnilo, běžel jsem především 
k notáři kappusovi, kde jsem mu s očima 
zářícíma četl onen telegram. když jsem 
už odcházel, přišel do kanceláře přítel k. 
Šebesta, kterému jsem telegram rovněž 
přečetl.
Radost nezměrná zmocnila se obou.
po té jsem běžel s telegramem na hejt‑
manství, ale na prostřed náměstí potkal 
jsem bledého dra Makowitze (okresní 
hejtman náš, po čas války úředník vzorný, 
nestranný a spravedlivý) který o změně 
vlády v čechách zpraven byl asi už telefo‑
nicky drem bulínem z brna, a představo‑
val se mi jako úředník státu českosloven‑
ského. bylo na něm vidět značné rozpaky 
a projevil přání, aby se sdělení stalo opatr‑
ně, aby snad nevznikly nepokoje a nedošlo 
k násilnostem.
Rozloučiv se s ním spěchal jsem k radnici, 
tam dal jsem telegram oklepat a ihned vy‑
věsit na roh radnice, kde první zákon čes‑
koslovenský těšil se záhy veliké pozornosti 
a obléhán byl čtenáři.
obyvatelstvo začalo se kupiti, radostné 
vzrušení rostlo a zmáhalo se.
s lad. Heidem, který za mnou přišel na 
radnici, a který – jako obyčejně v takových 
radostných dobách – jevil vzlet myšlen‑
kový a ducha revolučního – ujednali jsme, 
že první zákon náš dáme natisknout jako 
plakát na papír bílo ‑modro ‑červený, kte‑
rý měl Šašek na skladě z dob předváleč‑
ných a že plakáty pak rozešleme po obcích 
a okrese; tisknout však, že dáme plakáty 
až odpoledne, až s lidovými novinami do‑
jde správný tekst prvního zákona našeho. 
telegram nás došlý byl totiž na jednom 
místě zkomolený.
Zároveň jsme s Heidem předběžně umlu‑
vili, že o 5. hod. uspořádáme průvod a že 
před radnicí bude proslov.
před tím dali jsme příkaz, aby na radnici 
vyvěšen byl prapor a sám už před tím oz‑
dobil jsem dům svůj praporem.
Za krátko celé město tonulo v praporech 
z největší části červenobílých, něco mo‑
ravského a asi dva byly trikolorové. Radost 
se bylo na město podívat; bylo až podivno, 
kde se tolik praporů najednou vzalo.
odpoledne o 2 ½ hod. konala se schůze 
městské rady, kde jednáno o situaci nově 
utvořené a ujednáno, že průvod určitě má 
býti o páté hodině, že se ho všichni zúčast‑
níme a že proslov budu míti já.
v kanceláři obecní bylo mezi tím rušno 
a živo. skládaly se pořízené plakáty a opat‑
řovaly adresami. Zároveň obstarávala se 
výzdoba pro večerní průvod a čistila se 
kancelář. socha a obrazy císařovy odklíze‑
ny a na místě v zasedací síni, kde stávala 
socha císařova, postaven zapůjčený obraz 
Husův.

Rovněž odstraněn z vedlejší místnosti ro‑
dokmen císařského rodu a za rám – dru‑
hý den zasazen plakát s prvním zákonem 
československého státu.
ve zmíněné už schůzi městské rady usne‑
seno, že se jedno z oken radnice na ná‑
městí ozdobí obrazem tomáše Masaryka. 
při té příležitosti zvěděli jsme, že někteří 
chtějí potupně – s posměšnými obřady – 
sundávat císařské orly, a proto, aby nedo‑
šlo k zbytečným shlukům lidí, rozhodl jsem 
se, že dáme ihned všechny orly sundat.
nejprve sundán orel soudní na radnici, 
současně orel u benáčků (trafika), pak na 
finanční stráži (dům Roučkův č. 17) a ko‑
nečně na budově hejtmanství (dům dra 
veselského), kde orel byl sundáván Hei‑
dem a po vyzdvižení hozen na zem a po‑
šlapán.
také hostinský pavelka musil sundat orla, 
kterého měl na svém hostinci.
tak sundáni všichni orli – až na orla na hos‑
tinci u císaře rakouského (wolfenstein), 
který byl sňat způsobem, jejž později vylí‑

čím, druhý den (30tého října). sám spěchal 
jsem pak domů, abych se trochu připravil 
na proslov, který jsem měl večer přednésti.
Heide s Golembiowským, Hradeckým 
a kolovrátkem mezi tím konali přípravy 
k průvodu a jeho uspořádání.
k páté hodině bylo celé náměstí plno roz‑
rušených lidí a rozdováděných dětí.
krátce po páté hodině seřadil se u radnice 
veliký průvod – opravdu takový, jakého 
snad u nás nebylo – utvořený z dětí, stu‑
dentů, světlušek, žen, sokolů, dělnictva 
a občanstva, s velikým počtem rozža‑
tých lampionů: ve značném počtu domů 
osvětlena okna. průvod ubíral se nejprve 
na horní město; tam – za hospodářskou 
školou se otočil, šel přes náměstí na dolní 
město až téměř k smrčkům, tam se opět 
otočil, šel po bezděkově a ulici kolem domu 
jednoty svatojosefské opět na náměstí 
ke škole, podél školy do dalimilovy ulice 
a přes tuto k radnici.
U radnice, kde postavena byla mezi tím so‑
kolská tribuna, dav se seřadil, a já vystoupil 
na tribunu. než jsem proslov přednesl, za‑
hráli trubači pod řízením kapelníka svobo‑
dy na dané znamení u obecníku slavnostní 
fanfáry. po té jsem měl slavnostní proslov. 
po mně mluvila sl. applová, a když ona 
skončila, zpíván „kde domov můj“ a „Hej 
slované“.
na tribunu hnal se pak c. H.; obával jsem 
se – znaje ho jako bouřliváka – aby slav‑
nostní náladu, která se zmocnila všeho 
obecenstva, nějak nepokazil, a proto jsem 
ho snažně prosil, aby upustil od myšlenky 
mluvit. H. žádosti mé potud vyhověl, že se 
omezil skutečně jen na několik málo slov.
před tím nebo snad po tom, nepamatuji 
se již, ozvala se ze zástupu slova: „kde je 
dr. Makowitz? ať vystoupí! slova ta – zdá‑
lo se mně, že vyvolala jaksi trapné pocity 
a proto vystoupil jsem opětně na tribunu 
a odčinil jsem výrok ten tím, že jsem pou‑
kázal na to, že na tribunu může vystoupit 
jen ten, kdo je přítomen.
ostatně, že jsme přišli jen proto, abychom 
se poradovali společně, že žijeme opět 
životem svobodným a k tomu, že nikoho 
nepotřebujeme. Účelu svého že jsme plně 
dosáhli. Zároveň jsem vyzval občanstvo, 
ježto slavnost skončena, aby se v pokoji 
rozešlo. občanstvo výzvy mé poslechlo.
dodávám ještě, že v pondělí před tím, ‑ 
když jsem byl v brně – konán byl rovněž 
průvod městem a za něho padlo několik 
výkřiků proti židům a také asi tři okna byla 
rozbita. v úterý pořádek vůbec porušen 
nebyl. na ulicích bylo sice rušno dlouho do 
noci, ale kolem 10. hodiny, když jsem šel 
z hospody domů, náměstí bylo skoro úplně 
prázdné; dalimilova ulice zcela pusta.
tak jsme oslavili u nás zprávu o veliké 
události – o obnově samostatného státu 
českého. nechať vzkvétá a mohutní – ke 
zdaru a štěstí nás i našich potomků!
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balince a oslavě, jež daly jméno našemu městu, se věnuje nová 
publikace velkomeziříčské řeky. knihu o sto osmdesáti stranách 
s texty bohumíra Macháta a fotografiemi antonína Havláta vydá 
město na předvánoční trh v nákladu 500 kusů za cenu 300 korun.
publikace velkomeziříčské řeky bude představena o první ad‑
ventní neděli na akci Rozsvícení vánoční vý‑
zdoby. čtenáři v ní najdou pojednání o řekách 
ze všech úhlů pohledu pisatele. nejde tedy 
jen o strohé geografické a faktické údaje, 
jak připomíná Eva kočí valová v průvod‑
ním slově ke knize. „celistvost přírodního 
začlenění doprovází nejen popis okol‑
ních břehů s lidskými obydlími od pra‑
menů obou řek až do míst končícího 
velkomeziříčského vodního katas‑
tru, ale i sdělení možnosti setká‑
ní se zde s okolní flórou, faunou 
i geologickými zvláštnostmi. Je 
zde i označení zásahů lidské 
ruky – stavy, splavy, mlýny, 
technické stavby, mosty, ar‑
chitektonické dominanty,“ 
dodává Eva kočí valová.
Její slova potvrzuje i fo‑
tograf antonín Havlát: 
„povídání a foto‑
grafie v této knize 
podávají čtenáři 
ucelenější pře‑
hled o velko‑
m e z i ř í č s k ý c h 

řekách balince a oslavě, než strohé turistické průvodce. snaží se 
demonstrovat nenahraditelnou krásu obou řek, kde se střídají hlu‑
boké tůně s poklidnou hladinou, kde proud zrychlí jen v kamenitém 
řečišti. snaží se přispět k poznání mnohotvárné přírody, její ochra‑
ně a uchování pro budoucí generace.“ martina strnadová

kniha nabídne pohled na balinku i oslavu

asfaltový koberec na novém mostu přes 
balinku bude položen po 20. listopadu 
(20.–23. 11. 2018). potvrdil to tajemník 
velkomeziříčské radnice Marek Švaříček.

„Zdržení je způsobeno pokládkou nového 
úseku kanalizace nad mostem, kde je in‑
vestorem svak,“ uvedl Švaříček. Zhoto‑
vitelská firma bude zároveň asfaltovat i 

silnici z obou stran mostu a parkoviště.
asfaltování ulice třebíčská od bývalého 
areálu technických služeb po ulici Malá 
stránka proběhlo 26. října. red

asfaltování mostu bude na konci měsíce
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studenti ateliéru textilní tvorby vy‑
soké školy uměleckoprůmyslové 
v praze vedeni Jitkou Škopovou 
přijeli do velkého Meziříčí předsta‑

vit výsledky své práce na projektu aš po 
Už/horod, v němž se zabývali osudy pod‑
nikatelských rodin skřivanových, binko‑
vých, sochorových, serényi, wittgensteinů 
a dalších, které stály u zrodu českosloven‑
ské republiky. 
„osudy těchto významných podnikatel‑
ských rodin se mnohdy podobají osudům 
zdejších rodin podnikatelů,“ připomněla 
Ivana bíbrová, která se spoluorganizátory 
z občanské iniciativy Za náměstí vM při‑
pravila i další program s vazbou na velké 
Meziříčí a jeho prvorepublikové tváře.

lidé se tak dozvěděli víc i o stavebním rozvoji 
v našem městě a jeho osobnostech v období 
první republiky. Historik Martin Štindl ve své 
přednášce zmínil například velkou bytovou 
výstavbu ať již individuální či obecní, funkci‑
onalistické stavby lékárny a městské spoři‑
telny, rozvoj školství a stavbu budov světlá 
nebo Masarykovy školy práce, výstavbu so‑
kolovny na náměstí nebo sborového domu 
(dnes Husův dům), v rámci rozvoje sociální 
péče vznik domu těšitelek a Masaryko‑
va dětského domova. v prvorepublikovém 
období došlo ve velkém Meziříčí i k rozvoji 
dopravy, s čímž se pojily nové mosty přes 
balinku na třebíčské ulici i oslavu na poříčí. 
Město se stalo centrem zábavy a rekreace 
díky vzniku lidových lázní Riviéra či koupa‑

liště na letné. Z osobností města mezi ře‑
kami připomněl antonína Jelínka, Františka 
sáblíka, karla Rosendorfa, Ericha Roučku, 
Metoděje kubíčka, vladimíra neumana nebo 
méně známou boženu Hornekovou.
s osudem ludmily a ladislava Heideových, 
majitelů velkomeziříčského pivovaru v lu‑
teránském gymnáziu, seznámila přítomné 
jejich vnučka Milena tesařová. vzpomněla 
na dědečka sládka, který byl nejprve ná‑
jemcem pivovaru a od roku 1935 pak jeho 
majitelem až do znárodnění.
poté se účastníci vydali na procházku 
městem se zastaveními u zmiňovaných 
staveb, kterou zakončili na Moráňském 
hřbitově u pomníků významných osob‑
ností města.

Jednodenní zastávku na své cestě po městech české republiky 
udělala roadshow umprum až po už/horod i ve Velkém meziříčí. 
žákům škol a veřejnosti představila prvorepublikové tváře nejen 
našeho města mezi řekami. dopolední a večerní program v kině 

a luteránském gymnáziu zakončila vycházka městem.
TexT a foTo 
MarTina STrnadová

lidé si připomněli 
prvorepublikové Meziříčí

foTogalerie a Video na
www.velkomeziricsko.cz
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text A foto lucie pAvelcová

výstava byla zahájena v úterý 9. října slavnostní vernisáží. Úvod‑
ního slova se ujala ředitelka muzea a zároveň autorka výstavy 
Irena tronečková, která zhruba pěti desítkám návštěvníků ve 
zkratce přiblížila vývoj velkého Meziříčí v letech 1918–1935. 
připomněla také, že tato doba nebyla pouze érou rozkvětu, ale 
že svoje místo mezi obyvateli měli i ti sociálně slabší. proto také 
na výstavě nechybí například smaltované cedulky s nápisem 
„žebrání zakázáno“ či flašinet, který obce často zakupovaly vá‑
lečným invalidům, aby měli zajištěn alespoň nějaký druh obživy.
návštěvníci si mohou prohlédnout předměty denní potřeby, jako 
je mycí koutek, potřeby pro praní a údržbu prádla či již zmíněný 
vysavač značky Elektrolux s příslušenstvím v původní dřevěné 
krabici. 

dámy jistě ocení dobové kabelky, rukavičky či šaty, které dokona‑
le evokují éru známou dnes již jen z filmů pro pamětníky. nechybí 
ovšem ani pánské doplňky v podobě vyměnitelných manžet ke 
košilím, vázacích motýlků a slunečních brýlí. kromě trojrozměr‑
ných předmětů se ve výstavním sále nacházejí desítky dobových 
fotografií, které zachycují tematicky rozdělené dění ve městě, 
jako je například samospráva, kultura, sport, sociální činnost 
či budovy významných institucí. převážná část z vystavených 
předmětů pochází ze sbírek muzea, oděvní doplňky a šaty jsou 
z půjčovny kostýmů starý svět v brně. výstava bude otevřená až 
do 23. listopadu, a to denně kromě pondělí od 9 do 12 a od 13 
do 16 hodin. dospělí zaplatí 20 korun a děti polovinu. v případě 
školních skupin je vstupné 20 korun na žáka.

Vysavač, obchodní váhy, bankovky či mince jsou realitou všedního 
dne. Jak ovšem tyto věci vypadaly za dob našich babiček či 

prababiček, se dozvědí návštěvníci výstavy „Velké meziříčí v období 
první republiky“ ve velkomeziříčském muzeu.

výstava bere návštěvníky 
do doby první republiky

foTogalerie na
www.velkomeziricsko.cz



listopad 2018

17www.velkomeziricsko.cz #spolEčnost

na začátku týdne přivítalo české studenty vedení školy a byl pro 
ně připraven sportovní program a také prohlídka královského pa‑
láce palazzo Reale v centru města, který byl sídlem savojských 
a později italských králů. velmi pestrý program doprovázelo po 
celý týden teplé a slunečné počasí. studenti měli možnost vidět 
mnoho zajímavých míst nejen v turíně, ale také v jeho okolí. na‑

vštívili muzeum moderního umění castello di Rivoli, kterým je 
provedli jejich italští přátelé a nechali se okouzlit půvabnými vi‑
nařskými městečky barolo a la Morra.
nechyběly ani ochutnávky tradičních italských pokrmů, vynikající 
zmrzliny a bezpochyby také pravé italské kávy. nejen v rodinném 
prostředí a ve škole, ale také v ruchu velkoměsta poznávali stu‑
denti každodenní život místních obyvatel, jejich zvyky a kulturu. 
Zdokonalování znalostí anglického jazyka bylo navíc obohaceno 
o několik italských slov či celých vět.
návštěva turína a zejména druhé setkání s italskými přáteli při‑
neslo všem zúčastněným mnoho nezapomenutelných zážitků 
a krásných vzpomínek, o čemž svědčilo také smutné loučení před 
odjezdem domů.
výměnný pobyt se uskutečnil za podpory města velké Meziříčí 
a sdružení rodičů při Gymnáziu ve velkém Meziříčí, z. s. těmto 
organizacím patří naše poděkování.

koncem září se 22 studentů gVm opět setkalo se svými přáteli ze 
střední školy liceo scientifico statale gobetti, tentokrát však ve 

městě Turín. po příletu do milána se naši studenti vydali autobusem 
do Turína, kde byli na náměstí piazza Vittorio Veneto s nadšením 

očekáváni. italské rodiny se jich vlídně ujaly a po celou dobu pobytu 
se o ně výborně staraly.

gymnazisté týden 
studovali v turíně

diTa MaSSey

VýleT do vinařské oblasti u městečka la Morra. (archiv GvM.)
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vzpomínáme

odešli z našich řad

dne 18. října 2018 by se můj drahý bratr, 
pan Vincenc kotačka, 
dožil 73 let a 27. října uplynulo 15 let od 
jeho úmrtí. 
s láskou a úctou vzpomíná sestra Marie 
s rodinou.

vaše rodinná a společenská oznámení objednávejte na 
566 782 008, nebo e ‑mailu velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz

Utichlo srdce, uběhl čas, 
vzpomínku v srdci má každý z nás.

dne 3. listopadu 2018 by se dožil 
pan stanislav Janíček 
65 let a 4. listopadu uplynulo 7 let, kdy 
nás navždy opustil. 
stále vzpomíná sestra Marie s rodinou. 

Co Tobě můžeme víc dát, 
než kytičku na hrob a vzpomínat.

dne 6. listopadu uplynulo 10 let, kdy nás 
opustil milovaný manžel, tatínek  
a dědeček, 
pan miroslav Janák z Velkého meziříčí. 
stále vzpomínají manželka  
a synové s rodinami. 

Kdo Tě znal, ten vzpomene, 
kdo Tě měl rád, nezapomene.

dne 14. 11. 2018 by s námi oslavil 
70. narozeniny 
pan miloslav Večeřa. 
přestože uplynulo již 8 let od jeho úmrtí, 
v našich srdcích zůstává dál. Jeho veselé oči, upřímnost, věčný 
optimismus a radost, kterou kolem sebe šířil, s námi žijí dál. 
s láskou vzpomínají manželka alena,  
děti s rodinami a věrní kamarádi.

Miloval život a všechny své blízké. Miloval 
svou práci. S úsměvem na rtech se vracel 
z dálek domů. Tady bylo jeho štěstí a radost. 
Tady na něj čekala rodina a kamarádi, 
se kterými uměl užívat života. 

dne 15. 11. 2018 vzpomeneme smutné 
10. výročí úmrtí, kdy nás navždy opustil 
milovaný manžel, tatínek a dědeček, 
pan oldřich sojka. 
v tento den by se dožil 79 let. kdo jste 
ho znali a měli rádi, věnujte mu prosím 
tichnou vzpomínku s námi. 
s láskou vzpomínají manželka a dcery. 

Kdo miloval, nikdy nezapomene.

dne 28. 11. 2018 uplyne rok, kdy nás 
navždy opustil náš manžel, tatínek  
a dědeček, 
pan ladislav pažourek. 
s láskou vzpomínají manželka anna  
a děti s rodinami. 

lubomír strnad, třebíčská, velké Meziříčí, 69 let, 10. 10. 2018
stanislav šašek, stránecká Zhoř, 78 let, 13. 10. 2018
marie kunčarová, nová, velké Meziříčí, 80 let, 13. 10. 2018
svatopluk Babák, čechova, velké Meziříčí, 76 let, 19. 10. 2018
Božena marková, vrchovecká, vel. Meziříčí, 89 let, 31. 10. 2018

libuše gajdošová, nad sv. Josefem, 
velké Meziříčí, 82 let, 27. 10. 2018 

poděkoVání

děkujeme všem příbuzným, přátelům  
a známým za účast a projevené kondolence při 
posledním rozloučení dne 15. 10. 2018 
s panem lubomírem strnadem 
z Velkého meziříčí. 
Zarmoucená rodina

děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast 
a projevené kondolence při posledním rozloučení  
dne 19. 10. 2018 
s panem stanislavem šaškem ze stránecké zhoře. 
Zarmoucená rodina

děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast  
a projevené kondolence při posledním rozloučení  
dne 25. 10. 2018 
s panem svatoplukem Babákem z Velkého meziříčí. 
Zarmoucená rodina

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří se přišli dne 
17. 10. 2018 rozloučit 
s panem Josefem rosickým. 
současně děkujeme za květinové dary i za projevy kondolence. 
Zarmoucená rodina

děkujeme domácímu hospici vysočina za péči, kterou věnoval 
panu svatopluku Babákovi v posledních dnech jeho života. 
Rodina

dne 6. 11. 2018 jsme vzpomněli 
nedožitých 90 let 
pana Bohuslava málka. 
dne 17. 7. uplynulo již 10 let od jeho 
úmrtí.
s láskou a vděkem stále vzpomínají 
manželka alena, dcera alena  
a syn Jiří spolu s rodinami.
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prodám
• Jablka na uskladnění, Ru‑
bín, topas, Melrose, cena 
10‑12 kč + mošt 16 kč. tel.: 
604 909 857.
• kovářskou výheň, vel‑
kou. truhlárnu se zařízením, 
možnost bydlení, větší po‑
zemek. tel.: 604 525 984.
• Jablka na uskladnění Ru‑
bín, bohemi, topas, Rosana, 
Melrose, starkinson. cena 
10‑15 kč/kg, chemicky ne‑
ošetřované, jenom probír‑
ka. Jablečný mošt 18 kč/l. 
tel.: 604 909 857.
• Truhlářské stroje, vůz za 
traktor. tel.: 604 171 964.
• Jablka a hrušky na 
uskladnění, cena 12‑15 kč, 
dále jablečný mošt, cena 
17 kč, švestky na zavaření 
a sušení, kvalitní švestko‑
vý kvas na vypálení. tel.: 
604 909 857, křižanovsko.

koupím
• hoblovku s protahem 
kdR nebo RoJEk. tel.: 
603 165 320.
• historický motocykl nebo 
moped, i nekompletní. tel.: 
608 773 933.
• koupím a dobře zaplatím 
za staré pivní lahve s nápi‑
sem, vojenské helmy, kožené 
vojenské řemeny, opaskové 
přezky, kožená pouzdra na 
pistole, plechové – dřevěné 
muniční bedýnky atd…, sta‑
ré fotografie vojáků, staré 
žehličky, hmoždíře atd. z vaší 
půdy, stodoly, pozůstalosti. 
Za nabídky předem děkuji. 
tel.: 776 776 007.
• staré hračky: plechové, dře‑
věné, retro autíčka Škoda 1203, 
105,120 atd. šlapací autíčka 
Moskvič a jiné značky. dále 
zajistím vyklizení vašich půd, 
sklepů atd. děkuji za nabídky, 
které pomohou rozšířit sbírku 
a plánovanou expozici. volejte, 
nebo stačí prozvonit a zavo‑
lám zpět, na tel. 732 400 672.
• Vojenskou výstroj z va‑
šich půd, sklepů a stodol 
do roku cca 1950. volej‑
te, nebo stačí prozvonit 
a zavolám zpět, na tel. 
732 400 672.

nemoViTosTi
• prodáme stavební po
zemky ve vM a v křižanově. 
více info na tel. 608 271 522. 
• koupím pozemek nebo 
zahradu ve velkém Meziří‑
čí nebo v okolí. Hotově. tel.: 
604 354 977.
• prodám zahradu ve 
Vm, klidná část, bez elek‑
třiny, voda studna tel.: 
608 271 522.
• koupím byt nebo men‑
ší rodinný domek ve vel‑
kém Meziříčí a okolí. tel.: 
608 271 522.
• prodám rodinný dům 
3+1 v Měříně, pozemek 
cca 500 m2, garáž, po re‑
konstrukci, 1.9 mil. tel.: 
605 054 470.
• prodáme nové byty (ve 
výstavbě) ve vM, dokonče‑
ní 2019, tel.: 731 457 371.

• prodám rekreační chatu 
s pozemkem v chat. oblas‑
ti amerika u vM. přízemí + 
podkroví, část. sklep. po‑
zemek 4 082 m2, el. 220 + 
380 v. tel.: 739 061 486.
• hledáme rd nebo chalupu 
k trvalému bydlení, žďár‑
sko, velkomeziříčsko. tel.: 
737 669 542.
• koupíme byt 1+1, 2+1 na 
vysočině. tel.: 739 747 258.
• pronajmu byt 2+kk, Škol‑
ní ulice, velké Meziříčí, 
mezonet, vše na jih, nízké 
náklady na energie, nový 
byt. cena 5.870 kč + spo‑
tř. energie za měsíc, od 
1. 1. 2019. tel.: 776 319 525.

různé
• zednické práce, renovace 
starší omítky. vše po do‑
mluvě. tel.: 733 255 448.
• prodáme suché smrkové 
palivové dřevo v metrech, 
možnost dopravy, cena 
590 kč/m3. tel.: 605 054 470.
• Těžba dřeva (zdarma), vytě‑
žíme vám les napadený kůrov‑
cem po celé vysočině. Zdarma 
těžba, odvoz, úklid klestí. Jen 
za odvoz dřeva. při větším 
množství dřeva peníze na ruku 
pro vás. tel.: 731 457 371.

seznámení
• muž 42/170 by se chtěl 
seznámit se ženou 35‑
39 let, na vážný vztah. tel.: 
607 655 350, velkomeziříč‑
sko a okolí.
• hledám paní ve věku 
72 let a více pro společné 
bydlení v bytě (později pří‑
padně v penzionu pro 2), 
která by byla ochotna po‑
dílet se se mnou na veške‑
rých nákladech spojených 
s bydlením. Řidičský průkaz 
vítán. obchody, nemocnice 
v místě, autobusy do prahy 
po hodině tam i zpět zdar‑
ma. v případě zdravotních 
potíží možná pomoc mé 
dcery – zdravotní sestry. 
těším se na to, že se z nás 
stanou přítelkyně, které si 
vzájemně zpříjemní život. 
více informací na tel. čísle 
605 178 302.
• Jsem 51/175, hledám 
hodnou, obyčejnou ženu 
k vážnému seznámení, se 
zájmy o vytváření vlastní‑
ho zázemí, možno i s čId 
nebo hendikepem. tel.: 
732 846 836.

různé

• darujeme pouze do dob‑
rých rukou rotvajlera, kříže‑
ného s vlčákem. Je cvičený, 
hodný, hravý a mazlivý. stá‑
ří 6 let. byl u špatného pána 
a my si ho bohužel nechat 
nemůžeme, protože náš 
pes se s ním nesnese. více 
informací na tel. 731 457 37.

soukromá 
inzerce

soukromá inzerce

zdarma

www.velkomeziricsko.cz

život nepřináší 
jen krásné a ra‑
dostné chvíle, 
ale i ty smut‑
né. všechno 
jednou začíná 
i končí. když 
přijde zpráva 
o skonu zná‑
mého člověka, 
zavládne v naší duši smutek. a když 
nás opustí člověk, který se „pral“ ze 
všech sil s nepřízní osudu, je smutek 
ještě o to větší.
ve čtvrtek 11. října nás zastihla neče‑
kaná zpráva o úmrtí pana Josefa ro
sického, který odešel náhle z našich 
řad ve věku 71 let.
pan Josef Rosický celý svůj život spo‑
jil s kopanou ve velkém Meziříčí. Jako 
hráč prošel žáky, dorostem, b ‑týmem 
mužů při vojenské základní službě 
v lavičkách a od roku 1968 až do roku 
1979 hrál v a ‑týmu mužů. se svou ži‑
votní „velkou láskou“ – kopanou – pak 
pokračoval dál jako rozhodčí. Již v roce 
1985 získal I. třídu, což znamenalo 
pískat Msd (moravsko ‑slezskou di‑
vizi). Za 33 roků odřídil více jak 2 000 
utkání – mistrovských, pohárových, 
přátelských i turnajových. násled‑
ně působil jako delegát čMFs a při 
tom všem byl také členem výboru Fc 
vM a několikaletý spoluorganizátor 
úspěšného turnaje přípravek ve vEl‑
MEZU. dne 26. června 2012 u příleži‑
tosti 65. narozenin obdržel za 33 let 
strávených na hřištích celé Moravy 
od oFs žďár n. s. upomínkovou pla‑
ketu a následně 2. července z rukou 
předsedy kFs vysočina Miroslava 
vrzáčka další ocenění v podobě pla‑
kety – osobnost fotbalu kFs vyso‑
čina za mimořádný přínos fotbalu na 
vysočině.
ke kopané přivedl nejen svého syna 
pavla, ale i vnuka Jakuba, kteří nesli, 
nesou a doufám, že i ponesou rozhod‑
covskou štafetu – píšťalku – dál.
poslední rozloučení s panem Josefem 
Rosickým se konalo ve středu 17. října 
v obřadní síni ve velkém Meziříčí.
dovolte mi na závěr ještě připome‑
nout: „ne nadarmo se říká, že člověk 
nám začne nejvíce chybět, když nás 
opustí.“ a nyní dejme panu Josefu Ro‑
sickému poslední slovo k jeho úspěš‑
né kariéře, nejen v kopané, kterou 
hodnotil slovy klasika: „bylo to pěkné, 
ale bylo toho dost!“ a na úplný závěr 
jeho neopakovatelné motto: „Mamin‑
ka a rozhodčí mají vždy pravdu!“
čest jeho památce.
fc Vm a otto doležal
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dne 26. 10. 2018 By se dožil 85 leT franTišek 
podsTaTzky lichTensTein. 
svoji životní pouť završil tento šlechtic krví i duchem před 
dvěma lety. I když pan František prožil většinu života v dale‑
ké cizině, nikdy na velké Meziříčí nezapomněl. Rád se vracel 
a jak často říkal, znovu zde našel svůj ztracený domov. nikde 
na světě nebylo tak dobře, jako je u nás ve velkém Meziříčí – 
to jsou slova, která často zaznívala při setkáních s přáteli. 
Zde strávil také poslední roky svého života. 
právem se řadí mezi největší osobnosti našeho regionu. svý‑
mi životními zkušenostmi a znalostmi bezesporu obohatil 
naše myšlení a chování, svým milým a vlídným přístupem se 
stal přirozenou osobností, uznávaným člověkem, který vzbu‑
zoval úctu a obdiv. 
aktivně se podílel na kulturních a charitativních akcích v na‑
šem regionu. Měl spoustu plánů, které však již nestačil na‑
plnit. v jeho odkazu budeme pokračovat. tím bude i tradiční 
adventní koncert dne 2. 12. 2018 od 17 hodin v kostele na‑
nebevzetí panny Marie v netíně. blízcí a přátelé položí také 
kytičku u rodinné hrobky v netíně, kde jsou ostatky Františka 
podstatzky ‑lichtensteina uloženy.
za nadační fond františka podstatzky lichtensteina 
za kamarády z Vinařského kroužku 
hana sklenářová a Jaroslav pavlas

MŠ nad plovárnou ‑ vEloX oslavila dne 
12. 10. 2018 40. výročí otevření MŠ se 
současnými a bývalými zaměstnanci.
na oslavu byla pozvána ředitelka MŠ Zdeňka 
požárová, členové Rady města velké Mezi‑
říčí, vedoucí odboru školství pavel stupka 
a vedoucí učitelky z MŠ. oslavy se účastnil 
starosta města Josef komínek a místosta‑
rostka Jiřina Jurdová. v naší mateřské škole 
se za 40leté období vystřídalo více než 65 
zaměstnanců. touto cestou bychom chtě‑
li všem poděkovat za jejich obětavou práci 
a vlídný přístup k dětem.
děti z mateřské školy předvedly na začátku 
oslavy krátký program toho, co se naučily 
v mateřské škole včetně 3 písniček v an‑
glickém jazyce. potom následoval volný 
program, kde si mohli všichni přítomní pro‑
hlédnout prostory MŠ a přilehlé budovy. na 
přítomné také čekala na schodišti výstava 
výtvarných prací dětí z mateřské školy. při 
prohlídce přítomní ocenili, jak je mateřská 

škola vybavena, má nadstandardní vyba‑
vení učebny aJ, pohádkové centrum s lout‑
kami a pohádkovým kufrem k rozvoji řeči 
a projektor, na kterém se mohou dětem 
promítat pohádky. součástí této budovy je 
také vybavená třída logopedie.
program pokračoval volnou zábavou. všech‑
ny přítomné ženy potěšilo, že si mohly spo‑
lečně popovídat a že se viděly třeba po 30 
letech. Závěr této oslavy byl za doprovodu 

harmoniky, kdy přišel zahrát pan kovtun.
chtěla bych touto cestou poděkovat hasi‑
čům z velkého Meziříčí, kteří nám dovezli 
a odvezli stoly a židle z Jupiter clubu. po‑
děkování patří také pavlu stupkovi, který 
stěhoval nábytek, a Josefu Švecovi, který 
stěhování nábytku zajistil.
všem přítomným přejeme do dalších let 
hodně zdraví a plno krásných dnů na cestě 
jejich životem.

Školka slavila 40. narozeniny

Věra kopečná

ořechovka ročník 2015 petra chytky z velkého Meziříčí je pros‑
tě nejlepší. Zvítězila v letošním ročníku Flory košt olomouc v ka‑
tegorii ostatní lihoviny.
letošní, už 15. ročník Grand prix ovocných destilátů se konal na 
konci září a porota hodnotila 280 vzorků lihovin.
petr chytka se svojí ořechovkou skvěle uspěl. není to ale jeho 
první vítězství v této soutěži. Flory košt se se svými výrobky 
účastnil již počtvrté a například před dvěma lety zvítězil v ka‑
tegorii broskev.
Z nejrůznějších letošních soutěží v celé čR má dnes doma již 13 
diplomů za 27 pálenek.

Chytkova ořechovka má diplom

kid
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Šestý ročník tradičního podzimního zá‑
vodu v běhu a současně na kole, který 
proběhl 20. října, ukončil letošní závodní 
sezónu ve velkém Meziříčí.
na jeho startu u areálu zdraví se sešlo 21 
smíšených párů. Závodníci zdolali již zná‑
mou trasu v délce 25 km kolem velkého 
Meziříčí. po cestě je čekaly čtyři občers‑
tvovací stanice. nejrychleji dojela do cíle 
dvojice – lýdie brázdová a pavel sinkule 
v čase 1 hod 50 min. tím se stali nejen ab‑
solutními vítězi závodu, ale obsadili také 

první příčku ve věkové kategorii do 80 let.
oceněny byly nejlepší dvojice ve třech vě‑
kových kategoriích a zvlášť ještě v kate‑
gorii rodinné. první místo v rodinné kate‑
gorii obhájili loňští vítězové – sourozenci 
klára a tomáš stávkovi. tato sympatická 
dvojice byla zároveň druhou nejrychlejší 
celkem, dojela totiž pouze 6 min po první 
dvojici.
koloběh je specifický tím, že ke zdolání 
trati se smí použít jedno jízdní kolo, dru‑
hý z dvojice běží. na trase se muž a žena 

mohou na kole střídat, musí ale být na celé 
trati spolu ve vizuálním kontaktu.
„Závod se nám vydařil, všichni pěli ódu na 
perfektní značení. I počasí bylo nakonec 
přes špatnou předpověď parádní,“ kon‑
statovala po skončení závodu Michaela 
dvorská, hlavní organizátorka závodu.
koloběh pořádá sportovní centrum velké 
Meziříčí, hlavním partnerem je místní fir‑
ma nkt, dalšími podporovateli jsou poex, 
nominal, amicus, anddesign. Mediálním 
partnerem je velkomeziříčsko.

Proběhl šestý nkt koloběh velké Meziříčí

na jaře a na podzim roku 2018 v Mateřské škole čechova pro‑
bíhal projekt „příroda – naše učitelka“. v rámci projektu si děti i 
dospělí rozvíjeli prostřednictvím různých činností kladný vztah 
nejen k okolí a prostředí, ve kterém žijeme, ale i sami k sobě. 
cílem projektu bylo aktivně a tvořivě zapojit děti i širší veřej‑
nost do problematiky ekologie a zároveň zatraktivnit environ‑
mentální výchovu. děti si formou praktického vzdělávání, jako je 
pozorování hmyzu pod lupou a mikroskopem, výrobou hmyzích 
hotelů, založení kompostéru, pozorování vývoje motýlů v motý‑
lích pavilonech, výsadbou stromu na školní zahradě, prací s en‑
cyklopedií i pc přibližovaly, jak náš život úzce souvisí s přírodou 
a přírodními zdroji. navštívili jsme zahradnictví Rozmarínek a ve 
spolupráci s Ekocentrem uspořádali v balinách den rodin. velmi 
pěkná byla také beseda se členkami svazu žen. projekt byl zavr‑
šen výstavou fotografií a dětských prací ve vestibulu školy. celá 
akce byla podpořená z grantového programu Zdravé město.

Příroda – naše učitelka

eva hammerová

dam
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dne 26. listopadu 1907 se ve studnicích 
u nového Města na Moravě narodil cyril 
Musil – lyžařská legenda z vysočiny.
v roce 1936 startoval na zimních olympij‑
ských hrách v Garmisch‑parkenkirchenu v 
německu, kde se v běhu na lyžích na 50 km 
umístil na 9. místě jako nejlepší středoev‑
ropan.
Za druhé světové války působil v odboji, 
ve svém penzionu ve studnicích ukrýval 
přední odbojáře i paravýsadky calcium, 
tungsten, platinum‑pewter a bauxite. 
Z velkého Meziříčí s ním v odbojové čin‑
nosti spolupracovali především vlastimil 
Milostný, Jaromír blecha, pavel Hradecký, 
František Zajíček (v té době působící ve 
velkém Meziříčí) a řada dalších.
v říjnu 1947 opěvován, přirovnáván k Emi‑
lu Zátopkovi obdržel ve velkém Meziříčí 
z rukou armádního generála Z. nováka 
československý válečný kříž 1939.
v roce 1949 byl zatčen a v zinscenovaném 
procesu tajným soudem odsouzen na 20 
let do vězení. po útěku z věznice v Iľavě 
na slovensku uprchl do Rakouska a odtud 
emigroval do kanady.

stal se trenérem kanadských běžců na ly‑
žích.
vlastnil lyžařský motel a provozoval lyžař‑
skou školu.
Zemřel 17. dubna 1977 v collingwoodu, 
přičemž z pera do pera literátů se opisuje 
věta „za nevyjasněných okolností.“ lze ale 
míti za to, že nikdo z nich neměl možnost 
prostudovat spisy kanadské jízdní policie, 
pokud ano, je otázkou zda‑li tamní policie 
měla zájem zveřejnit vše o „kulaku stud‑
nickém“, jak stojí na náhrobní desce jeho 
hrobu v torontu.

#spoRt

Bojovník a sportovec
Je ‑li dnes Zátopek jednou z největších po-
stav naší lehké atletiky, pak platí totéž 
v lyžařství z nedávné minulosti o Cyrilu 
Musilovi. S jeho jménem jsou spjaty velké 
úspěchy našich lyžařů, kteří jediní dovedli 
ohrozit prvenství seveřanů, z jeho školy vy-
šli Fouskové, Kosourové, Balvíni a Šandové. 
To by snad byl ve zkratce profil Cyrila Mu-
sila – sportovce, profil tak skromný, jako je 
on sám. Po šest let okupace bojoval však 
Cyril Musil spolu s ostatními Novoměšťáky 
svůj nejtěžší a nejnebezpečnější závod, je-
hož cílem byla svobody národa. Cyril Musil, 
partyzán a odbojový pracovník, byl jedním 
z odhodlaných a tvrdých synů Horácka, jimž 
patří náš dík. Vyhrál i tomto boji. A zase tiše 
a skromně se vrátil ke své práci. A stejně 
skromného a snad i trochu rozpačitého jsme 
viděli Cyrila Musila ve Velkém Meziříčí, když 
přijímal z rukou armádního generála Z. No-
váka Československý válečný kříž 1939.
Veřejnost, zejména lyžařská, protože jí je 
nejbližší, Cyrilovi blahopřeje, neboť v něm 
vidí ztělesnění ideálu československého 
sportovce. Přece však kapka hořkosti zkalí 
čistou radost, uvědomíme ‑li si, kolik z tak 
zvaných „sportovců“ by se mohlo podívat 
Cyrilu Musilovi do očí a změřit své chápání 
sportu s jeho hrdinstvím.
Miloš Zouhar dne 8. 10. 1947, 
brněnské Svobodné noviny

Cyril Musil: lyžařská legenda z vysočiny

dne 26. 11. 2007 uspořádal nestor novoměstského lyžování doc. ladislav slonek s přáteli vzpomínkové setkání u příležitosti 100. výročí 
narození cyrila Musila. setkání se uskutečnilo u kříže u studnic, který v roce 1916 zbudovali cyrilovi rodiče. počasí jako by chtělo připomenout 
tohoto lyžařského bouřliváka.

petr zezula
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dvě a půl hodiny známých melodií, vtipných 
narážek, komentářů k současné politické 
a společenské situaci, náruč smíchu a mno‑
ho dalšího na pozadí známého muzikálo‑
vého příběhu nabídla divákům divadelní 
společnost Josefa dvořáka. večer v Jupiter 
clubu patřil hře čochtan vypravuje.
Známý muzikál divotvorný hrnec Jana we‑
richa a Josefa voskovce uvádí Josef dvořák 
ve svém osobitém podání na divadelních 
prknech téměř třicet let. v nezapomenu‑
telné roli vodníka čochtana se vydává do 
ameriky, aby odtud přivezl zpět do čech 
ukradený hrnec zlata. ten si „vypůjčil“ kra‑
jánek Josef novák alias karel Gutt s vidi‑

nou získání věna v zemi, kde „všechno jde 
od pěti k desíti“, pro jedinou dceru káču. 
této role se skvěle zhostila Markéta Hru‑
bešová, v dalších se představily herečky 
blanka tůmová a nela Friebová.
„Josef dvořák byl zřejmě ve své vrcholné 
formě, byl to skvělý zážitek a závěrečný 
aplaus ve stoje byl naprosto adekvátní,“ 
uvedla pravidelná návštěvnice divadelních 
představení v Jupiter clubu.
vyprodaná situační komedie simona willi‑
amse byla třetím divadelním představením 
podzimní sezony v Jupiter clubu. diváci se 
mohli těšit na skvělý výkon Jana čenského 
a Miroslavy pleštíkové v hlavních rolích hry 

polib tetičku aneb nikdo není bez chyby.
Jan čenský si zde zahrál roli nesmělého 
statistika leonarda. děj anglické komedie 
vyprávěl o nesmělém muži po rozvodu, 
žijícím s pubertální dcerou a otcem v ma‑
lém bytě, který se ve volných chvílích a pro 
přivýdělek věnuje psaní románů pro ženy. 
o strastiplné cestě knihy mužského auto‑
ra na trh ve vydavatelství, které razí heslo 
„ženy ženám“.
v ději nechyběl humor a milostná zápletka 
skončila happyendem. shrnuto slovy femi‑
nistky a nakladatelky Herriety v okamžiku, 
kdy leonardovi na závěr skončila v náručí: 
„nikdo není dokonalý!“ Jitka kočí

Podzimní představení diváky bavila
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ve čtvrtek 11. října se byly děti ze 
4. a v rámci dne otevřených dveří se‑
známit se službami domácího hospice 
vysočina v našem městě. tým zaměst‑
nankyň složený ze sociální pracovnice 
a zdravotních sester dětem činnost hos‑
pice představil. Místní pracovnice velmi 
srozumitelnou formou dětem vysvětlily, 
co je jejich náplní práce a posláním, a to 
poskytování profesionální péče a podpo‑
ry nevyléčitelně nemocným lidem a je‑
jich blízkým, prostřednictvím terénních 
a ambulantních služeb.
děti si se zájmem prohlédly zdravotnické 
vybavení a kompenzační pomůcky, které 
zde půjčují do domácností. všechny do‑
stupné pomůcky dámy dětem předved‑
ly a vysvětlily jim, jak se s nimi zachází. 
k velké radosti si děti mohly některé 
pomůcky vyzkoušet přímo na místě. na‑
příklad zvedák určený ke zvedání a pře‑
pravování osob s pohybovými obtížemi, 
polohovací lůžko, různé druhy digitál‑
ních přístrojů na měření vitální kapacity 
plic, tlaku a tepové frekvence, glukome‑
tr apod. pozornost dětí rovněž upoutaly 
batohy plné zdravotnického materiálu, se 
kterými zdravotnice „vyráží“ do terénu.
chtěly bychom poděkovat paní lence ba‑
bákové, lee chmelařové, Radmile Jasen‑
ské a Jeleně Machové, které se naší třídě 
ochotně a s velkou trpělivostí věnovaly.

Jana kubátová
Vlasta müllerová

čtvrťáci navštívili 
domácí hospic

Jak naložit s nevybuchlou rachejtlí, jak se zachovat při dopravní nehodě, jak se chránit 
před bleskem a další podobné situace řešily děti z pátých tříd základních škol.
akce den bez úrazu, kterou pořádalo středisko volného času dóza, se včera v Jupiter 
clubu zúčastnily žáci pátých tříd ze ZŠ komenského, ZŠ oslavická, ZŠ Mostiště a ZŠ 
ostrov nad oslavou. čekaly na ně soutěžní otázky týkající se bezpečnosti a ochrany 
života a zdraví. součástí dopoledne byly i sportovní disciplíny.
Zpestřením programu pak byla ukázka základní poslušnosti záchranářského psa, kte‑
rou připravila alena vidláková spolu se svojí kolegyní ze záchranářského týmu. děti se 
dozvěděly mnohé zajímavosti z výcviku psů i z jejich práce při vyhledávání osob apod.

mars

Páťáci měli den bez úrazu
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9.–10. listopadu 2018 ve Velkém meziříčí
na gymnáziu a lezecké stěně lezu v Mezu.
Zveme širokou veřejnost, které není lho‑
stejný svět kolem nás, rádi se podívají na 
něco pěkného, nebo si poslechnou kvalit‑
ní hudbu. snažíme se o utvrzení student‑
ské komunity. dáváme prostor mladým 
výtvarníkům a hudebníkům.
Vstup zdarma – Tvořen dobrovolníky, za 
podpory kraje Vysočina, gymnázia Vm, 
lezu v mezu a masarykovy univerzity.
Festival bude slavnostně zahájen ver‑
nisáží mladých umělců v pátek 9. 11. 
v 16.30 na gymnáziu, výstava bude pří‑
stupná po celou dobu konání festivalu.  
V 17.30 následuje dokumentární film 
je Za hranicemi možností. „ty nejsi lid‑
ská bytost, jsi atletka,“ taková slova 
slyší gymnastka Rita Mamun od své 
nemilosrdné vrchní trenérky. přijdou 
debatovat místní významní sportovci.  
večer uzavře action painting podkreslený 
hudbou z dJ setů, které budou vyhrávat 
až do začátku nového dne.
sobota 10. 11. na gymnáziu – ve 14.30 
dokument prachy v prachu. divadlo se 
rozhodlo čelit celospolečenskému zne‑
chucení z panujících praktik v politice 
provokativním způsobem – založilo poli‑
tickou stranu. následuje debata s občan‑
ským aktivistou Jakubem čechem.
V 17.30 film dál nic. Jeden na zahra‑
dě nosí sluchátka proti hluku a mod‑
lí se, ať už dálnice auta odvede, druhý 
chrání živočichy i rostliny a žaluje dál‑
nici u soudu. sedm let stavby, šest‑
náct kilometrů dálnice a zablokova‑
ná společnost. s následující debatou 
o výstavbě silnic i ve velkém Meziříčí. 
na závěr festivalu nářez od kape
ly letrourou (rock’n’rollblues) – le
zecká stěna Vm ve 22.30.

2. ročník beZMeZ(d)

Již třetí volební období povede sociální 
demokracii na žďárském okrese Josef 
komínek.
dne 11. října 2018 proběhla okresní kon‑
ference čssd ve žďáře nad sázavou, kte‑
rá volila nové vedení okresní organizace. 
staronovým předsedou čssd okresu 
žďár nad sázavou se opět stal starosta 
velkého Meziříčí Josef komínek. 
do další práce mu přejeme hodně elánu 
a sil.

předseda mo čssd Velké meziříčí 
miroslav Jágrik

komínek obhájil 
předsedu čssd

facebook: @festivalBezmezd

Téma Termín rozsah cena kontakt
alternativy přípravy kávy 28. 1. 2019 2 h 50 eva.cejnkova@svetlavm.cz 
servis čaje jinak 28. 1. 2019 2 h 50 gabriela.bibrova@svetlavm.cz 
promítej i ty – filmy o lidských právech 21. 2. 2019 14:00 stanislav.svoboda@svetlavm.cz
o vietnamu a kambodži únor 2019 1 h petra.tomanová@svetlavm.cz
Rakovina prsu ‑ prevence březen 2019 1 h jana.kovacova@svetlavm.cz
150 let zemědělského školství ve velkém 
Meziříčí

březen 2019 1 h jana.vaculova@svetlavm.cz

bezpečnost a hygiena potravin, sanitace 
v potravinářství, Haccp

duben 2019 3 h eva.cejnkova@svetlavm.cz 

Téma Termín rozsah cena kontakt
Mikulášské perníčky 28. 11. 2018 3 h 200 jitka.syslova@svetlavm.cz
květy z jedlého papíru leden 2019 3 h 200 jitka.syslova@svetlavm.cz
práce s korálky, ubrousky březen 2019 4 h 50 marie.matulova@svetlavm.cz 
Enkaustika – vosková technika březen 2019 4 h 50 eva.cejnkova@svetlavm.cz
velikonoční zdobení perníčků duben 2019 4 h 200 jitka.syslova@svetlavm.cz 
Rautové předkrmy duben 2019 5 h 1.000 eva.cejnkova@svetlavm.cz 
potahování, modelování duben 2019 4 h 250 gabriela.bibrova@svetlavm.cz
Francouzské dezerty květen 2019 6 h 2.000 jitka.syslova@svetlavm.cz
čokoládové bonbony květen 2019 5 h 1.000 jitka.syslova@svetlavm.cz

označení název kurzu počet hodin
teorie* praxe**

Zk 311 1.1 Základní kurz plamenového svařování a řezání kyslíkem. 40 135
Zk 111 1.1 Základní kurz ručního obloukového svařování obalenou elektrodou. 40 128
Zk 135 1.1
(cočko)

Základní kurz svařování v ochranné atmosféře tavící se elektrodou. 39 92

Zk 141 1.1
(tIG – ocel)

Základní kurz svařování v ochranné atmosféře netavící se elektrodou. 40 90

Zk 141 8
(tIG – nerez)

Základní kurz svařování v ochranné atmosféře netavící se elektrodou, 
materiál – vysokolegované austenitické oceli.

40 90

Zk 141 21
(tIG – hliník)

Základní kurz svařování v ochranné atmosféře netavící se elektrodou, 
materiál – hliník a jeho slitiny.

40 128

cukrářský kurz XI. 2018 3 dny 2.500 eva.cejnkova@svetlavm.cz
barmanský kurz FlaIR XI. 2018 5 dnů 5.000 gabriela.bibrova@svetlavm.cz
barista, level 1 5.–6. 12. 2018 2 dny 1.300 eva.cejnkova@svetlavm.cz
teatender kurz I. 2019 2 dny 1.750 eva.cejnkova@svetlavm.cz
carving – melouny I. 2019 1 den 2.500 jitka.syslova@svetlavm.cz
carving – květy II. I. 2019 1 den 2.500 jitka.syslova@svetlavm.cz
sushi I. 2019 1 den 1.200 hana.lavicka@svetlavm.cz
barmanský kurz základní II. 2019 5 dnů 3.900 eva.cejnkova@svetlavm.cz
sommelierský kurz – kadEt II. 2019 2 dny 1.500 eva.cejnkova@svetlavm.cz
carving – thajský styl III. 2019 1 den jitka.syslova@svetlavm.cz
autoškola b, c, t, c+E I.–III. 2019 kurz lukas.hornicek@svetlavm.cz
autoškola b, c, t, c+E Iv.–vI. 2019 kurz lukas.hornicek@svetlavm.cz

přednášky, Besedy, proJekce

na našich jednodenních odborných workshopech se můžete naučit řadu dekoračních 
a kulinářských technik, kterými potěšíte celou rodinu.

Jednodenní odBorné workshopy

ve školním roce 2018/2019 proběhne na naší škole několik zajímavých přednášek 
a nejrůznější témata. přijďte si obohatit své obzory.

Hotelová škola světlá a střední odborná škola řemesel velké Meziříčí nabízí pravidelné 
periodické doškolení a přezkoušení svářečů a zaškolených pracovníků. přeškolení pro‑
běhne v měsíci únoru a květnu ve škole. v případě zájmu je možné provést přeškolení 
i mimo školu (ve firmě).

chcete si rozšířit své kulinářské, řidičské nebo svářečské schopnosti? přihlaste se na 
jeden z našich certifikovaných kurzů.

* vyučovací hodina trvá 45 minut. ** vyučovací hodina trvá 60 minut.
v měsíci prosinec až březen proběhne kurz svařování Zk 135 1.1 ‑ svařování v ochranné atmosféře tavící se 
elektrodou (cočko).

sVářečská škola

cena kurzů je individuálně nasmlouvaná, viz kontakty.

cerTifikoVané kurzy

nabídka hŠ světlá pro veřejnost
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narodila se ve velkém Meziříčí, kam jezdila v dět‑
ství na prázdniny k babičce. s rodiči se několikrát 
stěhovala, od roku 1948 žili na slovensku. Jaroslava 
vystudovala gymnázium v bratislavě a začala stu‑
dovat dálkově filozofickou fakultu, kterou ale nedo‑
končila. Již na gymnáziu pracovala v čsl. rozhlasu, 
později v redakci deníku smena. od roku 1959 se 
profesionálně věnovala literatuře. psala slovensky.
v roce 1961 vyšla její první povídková kniha nylono‑
vý mesiac (1965 podle ní byl natočen film). Její knihy pro děti a mládež byly přeloženy 
do řady jazyků, jedna vyšla i v braillově písmu. Za knihu ohňostroj pre deduška získala 
cenu Fraňa král’a za nejlepší knihu pro děti a mládež a v roce 1963 čestný diplom ceny 
UnEsco H. ch. andersena v Madridě.
v roce 1969 emigrovala do kanady, kde pracovala pro Škvoreckého nakladatelství 68 
publishers v torontu jako jazyková redaktorka pro slovenské rukopisy. kromě toho 
vedla krajinský týdeník nový domov. teprve po roce 1989 opět její knihy vycházejí na 
slovensku.
ve velkém Meziříčí se odehrávají její knihy traja nebojsovja a duch Miguel (2003) a to 
decko je blázon (2013).

Jaroslava Blažková 
(85 let od narození)
* 15. 11. 1933 Velké meziříčí 
† 20. 2. 2017 guelph, kanada

narodil se v chrudimi a tam se i vyučil u malíře J. v. ku‑
baty. později se usadil ve velkém Meziříčí, kde se roku 
1707 oženil s annou terezií pacherovou, dcerou poz‑
dějšího vrchnostenského hejtmana Františka tomáše 
pachera. v lednu 1715 si tepper zakoupil dům na ná‑
městí vedle fortny (čp. 86) a stal se velkomeziříčským 
měšťanem. v domě žil až do své smrti v listopadu 1738, 
za prací však musel vyjíždět.
pracoval pro církevní i světské vrchnosti, pro které vytvořil především fresky a votivní 
obrazy. Jeho díla bychom našli na různých místech Moravy – Jihlava (kostel sv. Ignáce), 
Jaroměřice nad Rokytnou (kostel sv. Martkéty), žďár nad sázavou, polná, olomouc, ve‑
lehrad i jinde. Známý je také cyklus jedenácti obrazů znázorňujících příjezdy císařů do 
brtnice v sále vjezdů na zámku v brtnici.
v našem městě se dochoval obraz nejsv. trojice ve stejnojmenném kostele na Moráni 
i obraz sv. Floriána v kostele svatého Mikuláše na náměstí. k jeho dílu v okolí můžeme 
připočítat také nástropní fresku sv. antonína paduánského v kapli v Ronově či obraz 
nanebevzetí panny Marie v netíně.  snad je i autorem fresky sv. Jakuba v kostele v oso‑
vé bítýšce.

karel františek Tepper (Töpper) 
(280 let od úmrtí)
* 20. 10. 1682 chrudim † 14. 11. 1738 Velké meziříčí

výročí 2018:

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

výročírodákůrodáků2018
2018
2018
2018
2018

Město Velké Meziříčí

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

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

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

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

za prací však musel vyjíždět.

† 280

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

1888 zřídil továrnu na výrobu páleného hliněného zbo-

ží. Vyráběl především kamnové kachle. Roku 1890 však 

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

Čech, byl také Vladimír literárně činný. Kromě nauč-

ných článků psal pod pseudonymy i básně a beletrii. 

Od roku 1879 byl vydavatelem časopisu Květy, jehož re-

daktorem byl jeho bratr Svatopluk. Od roku 1899 se stal 

sám redaktorem a Květy se pak tiskly v Šaškově tiskár-

ně v Meziříčí. Tiskl zde také svůj časopis Svědomí.

Byl aktivním členem Sokola, od jeho obnovení v roce 

1889 až do své smrti byl starostou místní sokolské jed-

noty. Za své zásluhy byl jmenován čestným měšťanem 

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

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

v lázních Reichenhall. Pohřben byl na meziříčském Mo-

ráňském hřbitově.Velkomeziříčský okrašlovací spolek, jehož byl místo-

předsedou, na jeho počest vybudoval roku 1905 Čecho-

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

nována i ulice Čechova.

* 170

Pracoval pro církevní i světské vrchnosti, pro které vytvo-

řil především fresky a votivní obrazy. Jeho díla bychom 

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

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

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

mý je také cyklus jedenácti obrazů znázorňujících příjezdy 

císařů do Brtnice v Sále vjezdů na zámku v Brtnici.

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

jmenném kostele na Moráni i obraz sv. Floriána v kostele 

svatého Mikuláše na Náměstí. K jeho dílu v okolí můžeme 

připočítat také nástropní fresku sv. Antonína Paduánské-

ho v kapli v Ronově či obraz Nanebevzetí Panny Marie 

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

v Osové Bítýšce.

Výročí rodáků 2018 Vydalo:  Město Velké Meziříčí 2018 
Text:  

Marie Ripperová
Foto:  

archiv Turistického informačního centra  

 
Velké Meziříčí a Muzea Velké Meziříčí 

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

Vánoční 

trh
úterý

11. prosinec
Náměstí bude celý 

den uzavřeno.

Město velké Meziříčí vyhlásilo veřejnou 
soutěž o nejvhodnější nabídku na prodej 

bytu č. 9 o velikosti 2+1  
na adrese Hornoměstská 426/79.

byt se nachází v lokalitě nedaleko 
centra. v blízkosti domu jsou obchody, 

dětské hřiště, koupaliště.

podmínky soutěže jsou zveřejněny na 
úřední desce Městského úřadu velké 

Meziříčí.  
www.velkemezirici.cz/mestsky‑urad/

uredni‑deska   
lhůta pro podání nabídek končí  

19. 11. 2018. 

více informací podá:
odbor správy majetku a bytů

Ing. Magdaléna kašparová
náměstí 79/3, 594 13 velké Meziříčí

tel. 566 781 230

pRodEJ bytU
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Erik teplý z velkého Meziříčí se v říjnu účastnil mis‑
trovství republiky v boxu. boxoval v barvách svého 
mateřského klubu bc třeboň a v rohu mu stál zkuše‑
ný trenér Miroslav Foral. 
v prestižní seniorské kategorii v prvním dnu šampio‑
nátu porazil po bojovném výkonu lubomíra trenka ze 
strakonic. v druhém dnu šampionátu již bohužel ne‑
stačil na skvělého baláže z olomouce. po dvou vyrov‑
naných technických kolech zkušený soupeř bohužel 
našel recept a několika kvalitními údery na tělo Eri‑
kovi zpestřil poslední kolo.  našemu boxerovi se však 
tlak soupeře podařilo ustát a utkání skončilo na body. 
do finálového boje pak postoupil zaslouženě soupeř.
Erik si tak odvezl domů bronz, který je zatím jeho nej‑
větším úspěchem v kariéře. sportovec děkuje všem 
kamarádům, kteří mu pomáhali v přípravě, a to jak 
profesionálním boxerům a trenérům, tak i sparing‑
partnerům z místního boxerského klubu.

boxer erik teplý má z mistrovství čr bronz

Jiří fiala

Již jednačtyřicátý ročník oslavy gastronomických dovedností 
proběhl na světlé ve velkém Meziříčí. ke zhlédnutí byly připra‑
veny cukrářské skvosty, pokrmy studené kuchyně, rautové stoly 
a tematická květinová výzdoba.
„každý rok se snažíme věnovat gastroden jinému tématu. najít 
letošní bylo velmi jednoduché, staly se jím oslavy vzniku čes‑
koslovenské republiky,“ uvedla ředitelka Hotelové školy světlá 
a střední odborné školy řemesel a služeb velké Meziříčí. Mezi 
hosty přivítala zástupce města v čele se starostou Josefem ko‑
mínkem, delegaci z partnerského italského regionu san benede‑
tta del tronto, zástupce z řad partnerů školy. Jana Fialová, radní 
pro oblast školství, zmínila důležitost gastronomické akademie, 
jejímž prostřednictvím kraj podporuje šikovné kuchaře a číšníky 

a spolupráci partnerských restaurací se školami. Gastrodne se 
zúčastnila také herečka a autorka několika kuchařek, Markéta 
Hrubešová.
na návštěvníky čekala dobová květinová výzdoba, fotografie, ale 
také například dorty s podobiznami prezidenta t. G. Masaryka. 
Zájemci mohli ochutnat různé druhy kávy, vín, piva, pochutnat 
si na cukrářských výrobcích studentů školy nebo hlasovat o nej‑
krásnější jablka. součástí letošního programu byl totiž osmý 
ročník podzimní výstavy, na které se představili místní pěstitelé 
nejrůznějšího ovoce a zeleniny. nechyběly ukázky carvingu, oz‑
dobného vyřezávání ovoce a zeleniny, flambování, ukázky slav‑
nostního tvoření z ubrousků, pro zájemce byla připravena alba 
s fotografiemi z minulých ročníků gastrodnů. Jitka kočí

gastroden na světlé slavil založení republiky
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kulTurní akce měsíce
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kulturní a společenské akce na měsíc listopad 2018 
tel. 566 782 004, 566 782 001
www.jupiterclub.cz | program@jupiterclub.cz

sobota 24. 11., malá scéna, 15.00
loutkoherecký soubor při Jupiter clubu 
uvede loutkovou pohádku
kašpárkoVo pomeTlo zameTlo

pondělí 12., 19. a 26. 11., velký sál, 18.00
kurz Tance pro mládež 
výuku vede staRlEt taneční škola man‑
želů burianových

pondělí 12., 19. a 26. 11., velký sál, 20.00
Taneční pro dospělé  pokročilé

středa 7. 11., velký sál, 19.00
koncert skupiny kryšTof 
JEnoM písnIčky toUR 

pátek 9. 11., velký sál, 19.00–23.00
ples V Bílém
Účastníci kurzu mají vstup zdarma!
Hudba: M.E.Š., reprodukovaná. vstup ve 
společenském oděvu.

sobota 10. 11., velký sál, 15.00
divadelní hraná pohádka
Jak se čerTi ženili

Úterý 13. 11., velký sál, 15.00 – 17.00
fesTiVal VzděláVání
prezentace středních škol a učilišť pro 
žáky vyšších ročníků, rodiče a pedagogy

Úterý 13. 11., kinosál, 16.00
vlastivědná a genealogická společnost pořádá
Vysočina mého srdce (fotografie)
Jan prchal, Milan skořepa

Úterý 13. 11., koncertní sál, 19.00
kpH 2018/2019 – 2. koncert
ĎáBelský VirTuÓz iVan herák & Band
Ivan Herák (housle), Josef Fečo (kytara), 
Marek boldi (kontrabas)
platí abonentní předplatné. 
vstupné: 150/120 kč

pátek 16. 11., velký sál, 19.30
mandrage – Tour 2018 parT ii

sobota 17. 11., velký sál, 17.00
pořad JaRoslava UHlíŘE 
hodina zpíVání Ve zVěřinci

Úterý 20. 11., kinosál, 16.00
vlastivědná a genealogická společnost pořádá
TřiceTileTá Válka Ve Velkém meziříčí
přednáší phdr. Martin Štindl, ph.d.

čtvrtek 22. 11., velký sál, 19.30
divadelní sezona podzim 2018/4. předsta‑
vení

kuTloch aneB i muži maJí sVé dny
Hrají: s. Zindulka, a. Švehlík
platí permanentky. Jednotlivé vstupné

pátek 23. 11., velký sál, 19.30
koncert paVel doBeš

sobota 24. 11., velký sál, 19.00
divadlo Ikaros uvede 
smrŤůV učeŇ – derniéra
na motivy fantasy knihy t. prachetta 
„Mort“

Úterý 27. 11., koncertní sál, 16.00
vlastivědná a genealogická společnost 
pořádá přednášku
mísTa, kde usínaJí moTýloVé
přednáší lidmila dohnalová

program kina na lisTopad

čtvrtek 8. 11. v 18.00
Venom
na stříbrné plátno se řítí jeden z nejzáhad‑
nějších, nejrozporuplnějších a nejdrsněj‑
ších anti‑hrdinů filmového světa značky 
Marvel, mimozemský symbiont venom. 
Hrají t. Hardy, R. ahmed, M. williams.  akč‑
ní, sci‑fi thriller Usa 2018, český dabing.
vstupné: 100 kč, 112 minut, mládeži pří‑
stupný od 12 let.

sobota 10. 11. v 19.30
díVka V paVoučí síTi
Filmová adaptace románu „dívka v pa‑
voučí síti“, který volně navazuje na kul‑
tovní trilogii Milénium. knihu napsal david 
lagercrantz. kriminální drama Usa 2018, 
české titulky.
vstupné: 120 kč, 111 minut, mládeži pří‑
stupný od 15 let.

neděle 11. 11. v 16.00 , pátek 23. 11. v 17.30
grinch
Grinch, věčně rozmrzelý zelený chlupatec, 
jemuž naprosto vyhovuje samotaření v 
jeskyni, kde se nechává obskakovat svým 
psem Maxem. animovaná rodinná kome‑
die Usa 2018, český dabing.
vstupné: 130 kč, 110 děti do 15 let, 86 mi‑
nut, mládeži přístupný

neděle 11. 11. v 18.30
Ten, kdo Tě miloVal
Film na motivy knihy M. poledňákové. 
kpt. kalina je policista, milující manžel a 
skvělý otec, se stane obětí autonehody. 
Z pozice ducha sleduje vyšetřování vlast‑
ního úmrtí. dochází při něm k mnoha hu‑

morným a nečekaným situacím, protože 
ho vede více jeho rodina, než členové po‑
licejního sboru… Hrají p. Řezníček, s. no‑
risová, E. Holubová, H. čermák, l. vaculík, 
p. nesvačilová. Rodinná detektivka česko 
2018. 
vstupné: 120 kč, 90 minut, mládeži pří‑
stupný.

středa 14. 11. v 19.30
Bohemian rhapsody
Queen. Jediné, co je pozoruhodnější než je‑
jich muzika, je jeho příběh. bohemian Rha‑
psody popisuje hudební dráhu i jedinečnou 
životní a uměleckou jízdu Freddieho Mer‑
curyho od založení skupiny Queen až po 
památný koncert live aid v roce 1985. ži‑
votopisné hudební drama Usa, velké bri‑
tánie 2018, české titulky.
vstupné: 130 kč, 134 minut, mládeži pří‑
stupný od 12 let.

čtvrtek 15. 11. v 19.30
po čem muži Touží
komedie česko 2018. Hrají: J. langmajer, 
t. pauhofová, s. sandeva, a. polívková, p. 
tomicová, M. Hádek, l. vlasáková. kome‑
die česko 2018.
vstupné: 110 kč, 95 minut, mládeži pří‑
stupný.

pátek 16. 11. v 17.30, středa 28. 11. v 17.30 
fanTasTická zVířaTa: grindelwal
doVy zločiny
druhý díl z pěti zbrusu nových dobrodruž‑
ství z kouzelnického světa J. k. Rowlingo‑
vé. v hlavní roli E. Redmayne, J. depp, J. 
law, k. waterston. Rodinný, fantasy, dob‑
rodružný film velké británie, Usa 2018, 
český dabing.
vstupné: 130 kč, 134 minut, mládeži pří‑
stupný od 12 let.

sobota 17. 11. v 19.30
Ten, kdo Tě miloVal
Film na motivy knihy M. poledňákové. Hra‑
jí p. Řezníček, s. norisová, E. Holubová, H. 
čermák, l. vaculík, p. nesvačilová. Rodin‑
ná detektivka česko 2018. 
vstupné: 120 kč, 90 minut, mládeži pří‑
stupný.

předpremiéra filmu
neděle 18. 11. v 17.30 – po promítnutí fil‑
mu beseda s režisérkou bEatoU paRka‑
novoU a hercem MaRtInEM FInGEREM
chVilky 
Film, který se dotkne vašeho srdce. sní‑
mek chvilky je debutem režisérky a scená‑
ristky beaty parkanové (rodačka z velkého 
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další akce

Meziříčí). vypráví o lásce, bolesti, odda‑
nosti, ale také o naději, že člověk dokáže 
svá zranění přeměnit v sílu.
anežka je mladá žena, která si přeje, aby 
vztah s její rodinou i partnery byl dob‑
rý a klidný, a to i za tu cenu, že ona sama 
ustoupí a bude se vyhýbat případným ne‑
dorozuměním, sporům. neuvědomuje si 
ale, že onen pomyslný klid je jen klidem 
před bouří, která musí dříve či později při‑
jít. Film byl vybrán na 53. ročník Meziná‑
rodního filmového festivalu karlovy vary 
do soutěže na východ od Západu. Hrají: 
J. boková, l. vlasáková, a. Mihulová, M. 
Fingr. Film se natáčel ve velkém Meziříčí a 
okolí. drama česko 2018.
vstupné: 110 kč, 93 minut, mládeži pří‑
stupné od 12 let.

Úterý 20. 11. v 19.00
Bufo alVarius
Radikální filmové svědectví o nejsilnějším 
známém přírodním psychedeliku, trypta‑
minu 5‑Meo‑ dMt a žábě bufo alvarius 
ze sonorské pouště. po skončení filmu 
beseda s tvůrci FIlIpEM ZáRUboU a on‑
dŘEJEM baHníkEM. dokumentární film 
česko 2017.
vstupné: 110 kč, 84 minut, mládeži pří‑
stupný od 18 let.

středa 21. 11. v 19.30
BalÓn
odvaha letět za svobodou. Jeden z nej‑
odvážnějších útěků přes železnou oponu. 
natočeno podle skutečné události. ostře 
střežená hranice mezi Západním a vý‑
chodním německem se v 70. letech zdála 
být neproniknutelnou. přesto ve východní 
části jednotlivci i celé rodiny hledali jakou‑
koliv skulinu vedoucí do svobodného svě‑
ta. drama německo 2018, český dabing.
vstupné: 120 kč, 120 minut, mládeži pří‑
stupný od 12 let.

neděle 25. 11. v 16.00
paT a maT: zimní radoVánky
blíží se zima a naši známí kutilové to ne‑
mohou nechat jen tak. navíc když je „za‑
skočí“ sněhová nadílka, která se jim snes‑
la na zahradu. Jaký nový stroj na sníh naši 
dva kutilové vymyslí? Jak si poradí s vá‑
noční výzdobou a jaké dárky si kutilové 
nadělí pod vánoční stromeček. animovaný 
rodinný film česko 2018.
vstupné: 120 kč, 60 minut, mládeži pří‑
stupný.

neděle 25. 11. v 18.30 
chVilky 
Film, který se dotkne vašeho srdce. sní‑
mek chvilky je debutem režisérky a sce‑
náristky beaty parkanové (rodačka z vel‑
kého Meziříčí), který citlivě zachycuje 
nástrahy rodinného života, jež komentuje 
s humorem, pochopením a neobyčejně 

VýsTaVy
do 14. prosince, 8:00‑17:00
Variace na přírodu
výtvarné práce žáků Základní školy Hany 
benešové bory
výstavní sál městské knihovny, v. Meziříčí

dÓza
každé pondělí, 8:00‑11:00
miniškolička Benjamínek
klubík pro mrňata od 2 let, děti jsou zde 
bez doprovodu, aby se učily společnému 
životu v kolektivu. Zajištěn pitný režim, 
svačinu si nosí svoji. Zájemci se nahlašují 
nejpozději do pátku do 12 hodin na e‑mail: 
zaviskova@dozavm.cz nebo telefonicky 
566 781 852, 777 468 793. 

každé úterý, 8:30‑9:20.
cvičení s kojenci a batolaty
Určeno pro rodiče či prarodiče a děti od 

čtyř měsíců do prvních krůčků. cílem je 
cvičením, říkadly a písničkami motivovat 
miminka, zaujmout je a příjemně naladit. 
každé úterý, 9:30 do 10:20
cvičení s malými dětmi
pro děti do 2 let. aktivity jsou záměrně 
volené tak, aby rozvíjely řeč, jemnou a 
hrubou motoriku, koordinaci dítka, sociál‑
ní vztahy mezi dětmi, podporovaly samo‑
statnost.
dóza, komenského 2, velké Meziříčí 
přihlášení probíhá na www.dozavm.cz.

každý pátek, 9:30‑11:30
Baby café
Užijte si se svými dětmi společnost ostat‑
ních maminek a dětí. 
9. 11. vyrábíme z keramiky, herna, tělo‑
cvična
16. 11. posezení u kávy, čaje, herna, tělo‑
cvična
23. 11. adventní věnce, herna
online přihlašování na www.dozavm.cz/
akce‑tabory/, přihlašuje se pouze rodič. 
dóza, komenského 2, velké Meziříčí

sporT
fotbal
10. listopadu, 14:00 
Fc vM – sFk vrchovina Mistrovský zápas 
MsFl – Muži a   
stadion u tržiště, velké Meziříčí 
hokej
10. listopadu, 17:30 
HHk vM – Hc lvi břeclav z. s.
18. listopadu 17:30 
HHk velké Meziříčí – Hc spartak v. bíteš
Zimní stadion, vrchovecká 37, v. Meziříčí 

různé
10. listopadu, 9:00 
kousací den
kynologický klub vM zve do Martinic na 
fotbalové hřiště.   
Martinice 

14. listopadu, 14:00 
podzimní posezení s Jiřím helánem a ka
pelou
srdečně zvou sociální služby města vel‑
ké Meziříčí. k tanci i poslechu zahraje Jiří 
Helán s kapelou. součástí zábavného od‑
poledne je občerstvení. vstupné 120 kč, 
předprodej místenek – v domě s pečova‑
telskou službou na komenského 6 (vcho‑
dem přes dvůr), kde je stálá služba. 
velký sál Jc, náměstí 17, velké Meziříčí 

17. listopadu, 8:00 
kynologické zkoušky 
pořádá kynologický klub velké Meziříčí 
cvičák, dle podle národního a meziná‑
rodního zkušebního řádu. souřadnice: 
49.3662656n, 16.0428500E. Uzávěrky 
do 7. 11. 2018. 
Martinice

vyvinutým citem pro situace. Hrají: J. bo‑
ková, l. vlasáková, a. Mihulová, M. Fingr. 
Film se natáčel ve velkém Meziříčí a okolí. 
drama česko 2018. vstupné: 110 kč, 93 
minut, mládeži přístupné od 12 let.

pátek 30. 11. v 19.30
díVka
Šestnáctiletá lara žije pouze s otcem a 
malým bratrem. snu stát se špičkovou 
baletkou je ochotná obětovat vše. kromě 
náročného studia se lara pokouší vyhrát 
ještě jeden obtížný boj – již od dětství ví, 
že se narodila do špatného těla. drama 
belgie 2015, český dabing.
vstupné: 100 kč, 105 minut, mládeži pří‑
stupný od 15 let.

Změna programu vyhrazena.

připraVuJeme
sobota 1. 12., velký sál, 20.00
poeTika lipo Tour 2018

neděle 9. 12., velký sál, 19.00
Vánoční koncerT Janek ledecký

Úterý 11. – čtvrtek 13. 12., 9.00– 17.00h
Vánoční VýsTaVa

sobota 15. 12., neděle 16. 12., velký sál, 
18.00
Tradiční Vánoční VýsTaVa

pátek 28. 12., velký sál, 20.00
předsilvestrovský taneční večer
legendy se Vrací
stolová úprava
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křížovka o ceny
Autor křížovky vlAdiMír pAřil

správné znění zašlete e ‑mailem na adresu redakce velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz (nebo poštou či osobně do redakce, velko‑
meziříčsko, náměstí 17, 594 01 velké Meziříčí) do 26. listopadu 2018.
tři vylosovaní výherci získají dárky z městského e ‑shopu.
výherci z minulého čísla jsou anna pavlíčková a Marie kuchyňová z velkého Meziříčí a antonín skryja z kochánova.
řešení z minulého čísla: klášter porta coeli, čili Brána nebes v předklášteří u Tišnova.

lušTění křížoVek bývá oblíbenou činností mnoha lidí téměř po celém světě; a to zejména při čaji anebo kafíčku, případ‑
ně při grogu, vínečku či pivečku neboli při tak řečeném pivištěti. někdo si u toho rád dá třeba i cigaretku – čili, jak jsme kdysi za‑
mlada z legrace říkávali, cigarettiho válec (tak jako pro nás existovala i např. podobně „vynálezecká“ brejlyho skla, anebo třeba 
propiskyho tužky, nůžkyho stříhadla, s prominutím dokonce i onen „toalettiho hajzlpapír“ apod.)… že kouření škodí zdraví? 
ano, to opravdu hodně. Jenže, pravda, ono snad stále ještě platí, že proti soukromému gustu zkrátka žádný veřejný dišputát… 
této užitečné kratochvíli, totiž luštění křížovek, se však mohli čtenáři tiskovin věnovat teprve až od doby, která předznamenávala 
první světovou válku; neboť… (vizte tajenku).

kapoto
vaný 

motocykl

údaje 
o vzhledu

strana 
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tajenky

metropole 
ázerbajd
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strana 
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1. část 
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peruánský 
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španělský 
veletok

oni

slovenský 
souhlas soupeř 

v lásce

slavný rum. 
hud. sklad.

v kratším 
čase ožeh

býv. titul 
doktora 

politic. věd

býv. špaň.
automob. 
závodník

volání
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bulhar. 
cigaret
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opev. prací
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dědeček
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ruthenia

matoušk. 
iniciály
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zmrzlá 
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2. část 
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británie
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značka 
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souhlas
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žravci
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v rusku

182,2×5

řeka 
u bajkalu část svíčky

ruský 
vládce

moderní 
styl 

vzhledu 
dívek10×39 symetrála

román 
victora 
huga  
číselně

počet 
malých 

černoušků

nicka bůžek lásky
horní 

končetinypočet mincí 
pro jidáše

autonom. 
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4. část 
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v adamově

mam
zero

cestopis 
marca pola 

 číselně

lenochod 
tříprstý

oddělení 
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nápověda: opa, ebro, tdk, lee, enescu, portago, koa, odr, ai, rsdr
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názvosloví
poVěsTi
díl 24:
Vodník na rozkoši

TexT Marie ripperová

foTo pavel STupKa

49.3546975n, 
16.0141919E

text evA kočí vAlovádíl 27

Ulice Rozkoš nebývala vždycky tak široká, jako je dnes. Jejím středem protékala mlýn‑
ská strouha, která postupně poháněla hned několik mlýnů. voda zde nebyla nijak divo‑
ká, ale přece jen to byla voda. a zkuste si třeba v noci přeskakovat vodní překážku. Za 
tím účelem strouhu na několika místech překlenovaly můstky.
lidé ze strouhy brali vodu, ženy tam máchaly prádlo, také děti z okolí si poblíž vody rády 
hrávaly. nic nedbaly na varování dospělých, aby si dávaly pozor na zeleného mužíčka, 
který prý často sedával na můstku.
Jednou se malý chlapec poblíž vody setkal s neznámým bledým hochem. chvíli si spolu 
hráli, a pak cizí hoch začal vypravovat. že se nedávno přistěhoval z cizí země, kde je 
všechno mnohem krásnější. a jestli prý chce, že ho tam zavede, však to není nijak dale‑
ko. vzal chlapce za ruku a vedl ho po schůdcích dolů k vodě.
vtom přiběhla chlapcova matka, která měla zlé tušení. Jak spatřila bledého hocha, hned 
věděla, že je zle. Rychle třikrát zopakovala zaříkávadlo, hoch zezelenal a zmizel ve vodě 
pod můstkem. Její synáček byl zachráněn.
samozřejmě se to hned rozkřiklo a děti si přece jen dávaly větší pozor. vodníka však od 
té příhody už nikdo nespatřil. prý se odstěhoval někam dál po vodě.

ulicí rozkoš kdysi protékala mlýnská strouha, 
v níž sídlil vodník.

sVařenoV
JeBurky
nepravidelný pozemek s lesem a polem, 
název zřejmě od květenství stromů, kte‑
ré tam rostly (topoly, vrby).
koVář
pole s dobrou půdou, jejichž majitelem 
byl kovář.
nad šTočkoVýma
les směrem k Šeborovu ve stráni nad 
Štočkovým stavením.
na příčkách
písčité pozemky oddělené příčnými mezemi.
noViny
pole okolo státní silnice na Jihlavu z Me‑
ziříčí, pole nově vzdělané po úhoru.
oBecníky
pozemky s poli, lesem a loukou od dvor‑
ka ke spáleništi, které dříve patřily obci.
panská
pole dřív patřilo k velkomeziříčskému 
panství.
podeVsí
nachází se na svahu pod vsí.
podháJky
pole s dobrou půdou pod místem, kde byl 
panský hájek.
pod pazdernou
Rybník ležící u bývalé pazderny.
příděle
pole s dobrou půdou směrem ke strá‑
necké Zhoři, po 1. sv. válce byly pozemky 
přiděleny obci od statku ve Zhoři.
spálenišTě
pozemek směrem k Uhřínovu, kde se 
něco spalovalo (zřejmě část lesa).
u dVora
pole patřilo k sousednímu dvoru.
u poToka
louka směrem k Šeborovu podél potoka.
u porazu
louka a pole s mokrou půdou, dříve zde 
byl rybník poraz.
u VoBrázku
louka s lesem severně od vsi poblíž bo‑
rovice, kde se do nedávna nacházel obrá‑
zek sv. Marie. Zřejmě na památku kočího, 
který tam zemřel.
u zhorecké
lesík ve svahu u hranic obce Frank. Zhořec.
u žlíBků
pole ležící na severu katastru s písčitou 
půdou u luk ve žlebu.
VeJpusTek
Místo, kam se dříve vypouštěl dobytek 
na pastvu.
za pazdyrŇou
pozemky v západní části, u nichž kdysi 
stávala pazderna (tírna na len).

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.



Posezónní 
PROHLÍDKA STROJŮ

Vyčištění, nabroušení, seřízení...

Opravy řetězových pil, 
křovinořezů, sekaček a dalších 

motorových strojů 
různých značek.

Jiří Pokorný PP-Profi  
Sokolovská 5, Velké Meziříčí

Tel.: 566 524 868
www.pp-profi .cz

Pronájem restaurace juPiter

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

bližší inforMace 
Mgr. Milan Dufek, jednatel JUPiTer clubu s.r.o., tel.: 606 738 265

Máme pro vás vánoční dárek. 

Vaši prosincovou inzerci 

můžete mít s 50% slevou.

POZOR! PROSINCOVÉ VELKOMEZIŘÍČSKO VYJDE UŽ 5. PROSINCE. 

UZÁVĚRKA PRO OBJEDNÁVKY JE 26. LISTOPADU.

SLEVA
VÁNOČNÍ

INZERCE
 -50%

CENÍK A STANDARDNÍ ROZMĚRY INZERCE NAJDETE NA 

velkomeziricsko.cz/inzerce

+420 775 944 229

velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz

V MĚSÍČNÍKU VELKOMEZIŘÍČSKO 


