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Třebíčská se vrátila
Návratem Třebíčské do původní 
trasy splnilo vedení města 
usnesení zastupitelstva.

str. 24

Klub Naděje slaví 20 let
Členové klubu si v tomto roce 
připomínají dvacet let od založení 
spolku onkologických pacientů.

Kulturní léto proběhne
Na velkomeziříčském náměstí se 
během letních prázdnin můžete 
těšit na koncerty a letní kino.

Meziříčí přivítá svátek kmínu 
Druhý ročník Kmínového 
festivalu na náměstí se 
uskuteční 20. června 2020.

str. 19

Děti se znovu vrátily 
do škol
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SLOVO STAROSTY

Vážení občané,
v pondělí 18. května skončil nouzový stav, během kterého bylo 
vyvinuto ohromné množství úsilí směřující vždy k jedinému 
cíli – situaci společně zvládnout. Znamenalo to obrovskou or-
ganizační práci mnoha lidí, a to nejen z našeho úřadu, které si 
nesmírně vážím. Znamenalo to nutnost součinnosti a vzájem-
ného pochopení nás všech – občanů tohoto města. Přestože se 
naše životy během posledních dnů vracejí do běžného režimu 
a nijak zásadně nás již neomezují vládní opatření, máme před 
sebou další velkou výzvu. Musíme se jako město postavit če-
lem k finančním ztrátám vznikajícím v důsledku koronavirové 
krize. Čeká nás nelehké období, během kterého budeme mu-
set na jedné straně objektivně vyhodnocovat prioritní investiční 
akce, které jsme schopni realizovat, a na straně druhé hledat 
v rozpočtu města oblasti, ve kterých by se dalo ušetřit. Epide-
miologická situace nás přiměla chovat se maximálně úsporně 
a přehodnotit rozpočet na tento rok jak ze stránky výdajové, tak 
příjmové. Momentálně se nacházíme ve fázi, kdy opravdu zva-
žujeme každou větší investici města a hledáme možné úspory 
napříč odbory městského úřadu.
Není jednoduché v této chvíli vyčíslit přesný výpadek v daňových 
příjmech města, přesto jsme schopni predikovat, že bude oscilo-

vat okolo hranice 25 procent, což znamená ztrátu okolo 36 mi-
lionů korun. Bohužel k ještě většímu příjmovému propadu dojde 
kvůli finanční spoluúčasti obcí na kompenzačních bonusech pro 
podnikatele schválené vládou, která by pro naše město mohla 
znamenat další více jak dvanáctimilionovou ztrátu.
Je nadmíru jasné, že s ekonomickými následky pandemie koro-
naviru se budeme vyrovnávat složitě. Prvním větším dočasně 
odloženým projektem je rekonstrukce obřadní síně na Karlově, 
což však neznamená, že bychom přestavbu této budovy do bu-
doucna nepovažovali za nutnou. Prozatím se budeme v součin-
nosti s technickými službami snažit řešit havarijní a velmi nedů-
stojný stav provozní části budovy.
Hlavním úkolem širšího vedení města je do červnového zasedá-
ní zastupitelstva vyhodnotit prioritu všech plánovaných inves-
tic a vytvořit jasně definovaný postup, díky kterému se budeme 
ve vztahu k oslabenému rozpočtu města chovat zodpověd-
ně. To neznamená, že se chystáme omezit veškeré investiční 
akce, pouze je velmi pravděpodobné, že v budoucnu budeme 
jako možnou formu finančního krytí zvažovat bankovní úvěry 
a více se soustředit na příležitosti čerpání dotačních titulů, a to 
primárně pro realizaci strategických investic, které nesnesou 
odkladu a jsou klíčové pro budoucí rozvoj města - přes vědomí 
toho, že se některé z nich mohou v této situaci jevit jako bez-
významné.
Věřím, že prvním impulzem, který pomůže k nastartování eko-
nomiky místních podnikatelů, například v gastroprůmyslu, bude 
konání kulturních akcí, které od června zaplní náměstí a zároveň 
zvýší atraktivitu města, což se promítne i do turistické návštěv-
nosti. Již poosmé proběhne na náměstí Velkomeziříčské kulturní 
léto, což je oblíbený letní program, který nabídne zdarma divá-
kům více jak dvacet multižánrových vystoupení, včetně dnes již 
tradičního Kinematografu bratří Čadíků. Veřejnosti se 1. června 
otevře také vyhlídková věž kostela sv. Mikuláše, druhý červno-
vý víkend se můžeme těšit na velkomeziříčskou pouť s nedělním 
jarmarkem, jako město podpoříme konání 2. ročníku Kmínového 
festivalu, jsme v jednání s organizátorem food festivalu, v rámci 
něhož bychom měli do města přivést mnoho zajímavých osob-
ností. Podpořili jsme také rozšíření naučných stezek Balinským 
a Nesměřským údolím. I letos plánujeme uspořádat výstavu no-
minovaných děl na Českou cenu za architekturu. Filozofický festi-
val, jehož start organizátoři původně směřovali do příštího týdne, 
proběhne s největší pravděpodobností v první polovině září.
Milí čtenáři Velkomeziříčska, užijte si nadcházející letní měsíce 
podle svých přání a buďte na sebe opatrní. Nejenom studen-
tům přeji spokojené a klidné zakončení školního roku, na který 
všichni jen tak nezapomeneme.

Váš starosta
Alex Kaminaras

Město Velké Meziříčí 
děkuje a vyjadřuje podporu 
všem, kteří se jakýmkoliv 
způsobem zapojili do boje  
proti koronaviru.

DĚKUJEME!



DÍL 3: Z HISTORIE ŠKOLSTVÍ V NAŠEM MĚSTĚ 
Školství ve Velkém Meziříčí 
Text: Marie Ripperová    |    Foto: Archiv Muzea Velké Meziříčí

Měšťanská škola

Škola v ulici Komenského
Ve druhé polovině 19. století město usilovalo o zřízení měš-
ťanské školy. Když byla roku 1887 povolena, bylo třeba pro ni 
zajistit budovu. Projekt vypracoval arch. Aleš Linsbauer, ke zho-
tovení stavby byl vybrán stavitel Josef Sadílek z Nového Města 
na Moravě. Za kostelem byly zbourány masné krámy a domy 
č. 116 a 117, které město vykoupilo od jednotlivých majitelů 
za celkovou cenu 18 tisíc zlatých. Na jejich místě vyrostla škol-
ní budova. Pro snížení nákladů byl ke stavbě využit materiál ze 
zbořených budov i z městských bran, které se v té době bouraly.

Budova měšťanské školy byla dokončena v létě 1889, přibližně 
za rok od položení základního kamene (17. 6. 1888). Bylo v ní 
8 tříd, kreslírna, čtyři kabinety, sborovna a ředitelna. V přízemí 
byla umístěna tělocvična a byt školníka. Zvláštním vchodem se 
vcházelo do prostor určených pro Dětskou zahrádku (mateř-
skou školu), veřejnou čítárnu a městské muzeum, které ale teh-
dy ještě neexistovalo. Na dvoře bylo místo pro letní tělocvičnu, 
školní zahradu a „rejdiště“ pro děti z mateřské školy.
Měšťanská škola však v budově sídlila pouze deset let. Když 
byla roku 1899 zřízena reálka, byla zrušena chlapecká měš-

ťanka, aby se naplnily třídy nové školy. V budově tak zůstala 
pouze část české národní školy (1. stupeň) a dívčí měšťanka. Ta 
se v roce 1902 odstěhovala a místo ní sem byly přesunuty dvě 
třídy německé národní školy, která však z důvodu poklesu žáků 
byla roku 1907 změněna na jednotřídní a po roce 1918 zanikla. 
V budově za kostelem se tak už více než sto let učí pouze žáci 
prvního stupně.
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Z ČINNOSTI RADY MĚSTA 6. KVĚTNA

• Radní města zrušili zadávací řízení na rekonstrukci obřadní 
síně na hřbitově na Karlově. Vzhledem ke ztrátám v příj-
mech města způsobených epidemií covid-19 se rada měs-
ta rozhodla vyhrazené finanční prostředky přesunout do 
jiných oblastí, které mají či budou mít prioritní význam.

• Radní schválili udělení záštity nad benefičním koncertem 
pořádaným Nadací Milana Nového dne 18. června 2020 
v Jupiter clubu Velké Meziříčí na podporu obnovy nové 
synagogy.

• Rada města schválila podmínky pro zpřístupnění věže kos-
tela sv. Mikuláše v roce 2020, kterou město pro návštěvní-
ky otevře od 1. 6. do 31. 8. 2020.

• Radní souhlasí se zpracováním projektové dokumentace 
na stavební úpravy kuchyně a hospodářské části v objektu 
mateřské školy v Mostištích.

• Dne 8. září Zdravé město uspořádá se souhlasem radních 
na náměstí tradiční Den zdraví na téma „Bez obalu“.

• Zastupitele města, Josefa Komínka, pověřili radní k přijímá-
ní prohlášení snoubenců o vstupu do manželství.

• Rada města schválila nový Jednací a organizační řád redakč-
ní rady Velkomeziříčska a jmenovala členy redakční rady Pe-
tra Hladíka, Mgr. Martina Štindla, Ph.D., a Mgr. Dagmar Han-
dovou Navrátilovou. Zároveň radní odsouhlasili snížení ceny 
tištěné inzerce v měsíci červenci a srpnu o 50 %.

• Rada města doporučila ředitelkám mateřských škol 
ve Velkém Meziříčí a Mostištích obnovit provoz na 
pracovištích od pondělí 11. května 2020 a ve Lhotkách  

od pondělí 25. května 2020.
• Radní souhlasili s otevřením věže kostela sv. Mikuláše 

v plánovaném termínu od 1. 6. do 31. 8. 2020.

• Rada města jmenovala členy výběrové komise na vedoucí 
pracovní místo ředitele/ředitelky Sportoviště VM, příspěv-
kové organizace ve složení Ing. arch. Alexandros Kamina-
ras, Ing. František Smažil, Mgr. Josef Prokop, Ing. Petr Ve-
lička, MVDr. Ivo Šulc, Ing. František Fňukal, Ing. František 
Komínek, Stanislav Kratochvíl.

• Zástupcem předsedy sportovní komise radní jmenovali 

Miroslava Jágrika, který po dobu nepřítomnosti předsedy 
bude vykonávat všechny úkony stanovené předsedovi.

• Radní doporučili zastupitelům schválit poskytnutí dotace 
Horáckému hokejovému klubu na účast ve II. hokejové lize 
ČR v sezoně 2020/2021 ve výši 450 tisíc korun na pokrytí 
zvýšených nákladů klubu.

RADNÍ MĚSTA NEROZHODUJÍ POUZE OD STOLU
Během pravidelných zasedání rady města, která probíhají zpra-
vidla dvakrát měsíčně, navštěvují radní také organizace, budovy 
či další místa spadající do majetku města. Během prvních třech 
měsíců nově zvolení radní stihli navštívit například budovu 
bývalého internátu zemědělského odborného učiliště, místo 
kterého město plánuje výstavbu sociálních bytů. Dále budovu 

bývalých městských sýpek, prostory Jupiter clubu i technických 
služeb, hřbitov a obřadní síň na Karlově, sportovní zázemí Are-
álu Zdraví, letní koupaliště Palouky a několik městských lesů.
V nejbližších týdnech se radní města chystají navštívit zbylá 
sídla městských příspěvkových organizací a jednotlivé místní 
části.

Z ČINNOSTI RADY MĚSTA 27. KVĚTNA

Z ČINNOSTI RADY MĚSTA 13. KVĚTNA
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Po nově vybudované silnici, kterou ne-
chalo město původně navrhnout jako na-
pojení hlavní komunikace vedoucí z Tře-
bíče na vnitřní obchvat města, se první 
auta projela v rámci zkušebního provozu 
komunikace 25. dubna 2019. Za necelý 
měsíc po zprůjezdnění silnice zastupitelé 
rozhodli o vrácení silnice do stavu před 
vybudováním přeložky. Součástí usnese-
ní květnového zastupitelstva z loňského 
roku bylo také vypracování odborného 
posudku dopravním specialistou, který 

zhodnotil projekční řešení a následnou 
realizaci komunikace. Přestože proble-
matické úseky město reklamovalo a ná-
pravu firma provedla na vlastní náklady, 
zastupitelé trvali na vrácení dopravního 
režimu zpět do původní trasy.
Po více jak roce od 1. června slouží esíčko 
jako obslužná komunikace, v budoucnu 
samozřejmě jako příjezdová cesta k nové 
služebně Policie ČR. Nově je ze směru od 
centra města silnice slepou ulicí. Před 
vrchním napojením na původní zatáč-

ku vyrostl nový osvětlený přechod pro 
chodce a betonová svodidla přepažující 
silnici a upozorňující řidiče na změnu.
Do budoucna však tuto ulici nemine další 
dlouhodobější uzavírka z důvodu opravy 
železničního mostu. „Nyní se schyluje 
k podpisu projektové dokumentace pro 
provedení stavby. Veškeré dokumenty, 
včetně zajištění zhotovitele stavby, by-
chom mohli mít hotové v první polovině 
příštího roku,“ doplnil na tiskové konfe-
renci starosta města.

TŘEBÍČSKOU PROJEDETE PŮVODNÍ ZATÁČKOU

Jednou z prvních větších investičních akcí nového starosty města Alexandrose Kaminarase /Společně VM/ 
je bezesporu vrácení ulice Třebíčská do původní trasy, na které nové vedení města intenzivně pra-
cuje od příchodu na radnici. Takzvané esíčko, které vyvolalo nejenom mezi obyvateli Velkého Meziříčí  
bouřlivé diskuze, je již minulostí. 
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ZASTUPITELÉ MAJÍ NOVĚ MOŽNOST NAHLÍŽET DO MATERIÁLŮ  
URČENÝCH RADNÍM
Každé jednání rady města, probíhající 
zpravidla dvakrát do měsíce, s sebou 
nese přípravu mnoha materiálů, kte-
ré slouží radním jako podklady k je-
jich rozhodování. Jedná se například 
o návrhy usnesení, důvodové zprávy, 
žádosti a přílohy, které měly dosud 
k dispozici pouze radní města. Závěry 
zasedání rady zastupitelé zpravidla do-
stávají formou usnesení, která však ne-
obsahují žádná podrobnější vysvětlení.

Vzhledem k tomu, že rada města je ze 
své činnosti odpovědná zastupitelstvu 
a připravuje návrhy pro jeho jednání, 
mají členové zastupitelstva právo na 
veškeré informace týkající se činnosti 
rady. Zároveň však obec není povinna 
z vlastní iniciativy zmíněné poklady ur-
čené pro schůzi rady zpřístupnit. Z toho 
důvodu koaliční zastupitelka Ivana Bí-
brová /Společně VM/ předložila na dub-
novém zasedání bod, jehož schválení 

zajistilo všem členům zastupitelstva 
přístup k podkladovým materiálům 
rady města. „V rámci transparentní-
ho jednání zastupitelů a rady města 
s tímto bodem souhlasím. Nepřeji si 
však, aby kdokoli těchto informací zne-
užíval či porušoval slib mlčenlivosti,“ 
upozornil starosta Alexandros Kami-
naras /Společně VM/. S navrženým 
bodem programu většina přítomných 
souhlasila.

MĚSTO NABÍZÍ K PRODEJI DVA BYTY
Město Velké Meziříčí vyhlašuje veřejnou 
soutěž o nejvhodnější nabídku na byt 
3+1 a 2+1 v ulici Hornoměstská.
U bytu 3+1 je jediným kritériem pro vý-
běr nejvhodnější nabídky nejvyšší na-
bídková cena. Vyhlašovaná minimální 

výše ceny je 1 705 873 korun. Prohlídka 
bytu je možná vždy v pondělí, počínaje 
27. 7. 2020, od 15.30 hod. do 16.00 hod.
U bytu 2+1 je jediným kritériem pro vý-
běr nejvhodnější nabídky také nejvyšší 
nabídková cena. Vyhlašovaná minimální 

výše ceny je 1 355 000 korun. Prohlídka 
bytu je možná vždy v pondělí, počínaje 
27. 7. 2020, od 16.00 hod. do 16.30 hod.
Oba byty se nacházejí nedaleko centra 
města, v jejich blízkosti jsou obchody, 
dětské hřiště a koupaliště.

BYTU č. 10 
o velikosti 3+1 

více na www.velkemezirici.cz
v sekci Úřední deska

 na adrese Hornoměstská 103 

ve Velkém Meziříčí. 

Lhůta pro podání nabídek končí 

17. 8. 2020 ve 13.00 hod. 

Více informací podá:

Ing. Magdaléna Kašparová,

tel.: 566 781 230

vyhlásilo veřejnou soutěž o 
nejvhodnější nabídku na prodej

BYTU č. 9
o velikosti 2+1

více na www.velkemezirici.cz
v sekci Úřední deska

 na adrese Hornoměstská 105

ve Velkém Meziříčí. 

Lhůta pro podání nabídek končí 

17. 8. 2020 ve 13.00 hod. 

Více informací podá:

Ing. Magdaléna Kašparová,

tel.: 566 781 230

vyhlásilo veřejnou soutěž o 
nejvhodnější nabídku na prodej

Sociálního pracovníka
SPOD

(sociálně-právní ochrana dětí)

více na www.velkemezirici.cz
v sekci Úřední deska

 na dobu určitou

termín nástupu 1. 7. 2020

Více informací podá:

Mgr. Marta Muchová, 

tel.: 566 781 010

Tajemník městského úřadu
vyhlašuje výběrové řízení na

NETRADIČNÍ ZÁPIS DO ŠKOL: BEZ DĚTÍ  
I RODIČŮ. PRVŇÁKŮ BUDE MÉNĚ NEŽ LONI

V první polovině dubna se ve Velkém Me-
ziříčí a jeho místních částech konaly zápi-
sy žáků do prvních tříd zřizovaných měs-
tem pro příští školní rok. Letos, vzhledem 
k nouzovému stavu, zápisy proběhly mi-
mořádně pouze na dálku elektronicky, tedy 
bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
Do prvních tříd velkomeziříčských základ-
ních škol rodiče přihlásili celkem 131 bu-

doucí prvňáčků, což je o jedenáct méně než 
v loňském roce. V září však do školy na-
stoupí zřejmě jen 102 dětí, u zbylých dětí 
požádali rodiče o odklad školní docházky.
Tři základní školy ve městě otevřou do-
hromady pět prvních tříd. Základní ško-
la Sokolovská jednu, do které nastoupí 
25 dětí. Školy v Čechových sadech ote-
vřou každá po dvou třídách, přičemž do 

prvních tříd na Základní škole Oslavická 
usedne do lavic 38 prvňáků a na Základní 
škole Školní zahájí povinnou školní do-
cházku 39 dětí.
Školy v místních částech zapsaly dohro-
mady 22 dětí. Základní škola Mostiště 
13 dětí a Základní škola Lhotky 9 dětí, 
přičemž v každé škole jeden rodič podal 
žádost o odklad povinné školní docházky.
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Náměstí 14/16
594 01 VELKÉ MEZIŘÍČÍ
TEL.: 566 781 156

Dne 2. 5. 2020 v 10:00 hodin převza-
la Městská policie Velké Meziříčí (MP) 
od nálezce peněženku s doklady, pla-
tební kartou a dvěma bankovkami 
cizí měny. MP vyrozuměla majitele, 
který si nález přebral na služebně.

Dne 11. 5. 2020 v 18:57 hodin přija-
la MP oznámení od obsluhy marketu 
Kaufland, že mají osobu, která se měla 
dopustit úmyslného poškození zboží 
v hodnotě 699,90 korun, které se již 
nedalo vrátit k dalšímu prodeji. MP po 
provedení nezbytných úkonů projed-
nala podezření ze spáchání přestupku 
proti majetku na místě v příkazním 
řízení uložením pokuty. Přestupku se 
dopustila osoba cizí národnosti.

Dne 18. 5. 2020 09:30 hodin přijala 
MP oznámení, že v ulici Novosady 
ve Velkém Meziříčí sedí na schodech 
domu starší žena, která není schopná 
samostatné chůze. Hlídka na místě 
zjistila, že uvedená paní má zdravotní 
problémy, které zapříčinily oslabe-
ní organizmu při chůzi na poštu pro 
důchod. Strážníci osobu naložili do 
služebního vozidla a přepravili ji do 
místa trvalého bydliště, kde si ji pře-
vzal syn.

Dne 19. 5. 2020 ve 20:00 hodin na 
žádost Obvodní oddělení policie Velké 
Meziříčí v součinnosti pomáhala hlídka 
MP při zajištění nemocného pacienta, 
který měl být převezen do nemocni-
ce na psychiatrické oddělení z důvodu 
ohrožování rodinného příslušníka.

Dne 22. 5. 2020 ve 23:57 hodin poli-
cisté zjistili z městského kamerového 
dohlížecího systému, že na Náměstí 
ve Velkém Meziříčí došlo k potyčce 
několika osob. Hlídka MP se nepro-
dleně dostavila na místo. Na místě 
nejprve musela hlídka MP zklidnit ce-
lou situaci, neboť přítomní incidentu 
se stále snažili vzájemně napadat. Po 
uklidnění situace strážníci provedli 
neodkladné záležitosti (ztotožnění 
všech přítomných incidentu, svěd-
ků, pořízení kamerového záznamu 
apod.) a následně celou věc zadoku-
mentovali a předali se všemi důka-
zy příslušnému správnímu orgánu 
k dalším úkonům.

Z ČINNOSTI HASIČŮMĚSTSKÁ POLICIE
INFORMUJE

STAŇ SE NAŠÍM STRÁŽNÍKEM!
náborový příspěvek 50 000 Kč     na dobu neurčitou     termín nástupu: ihned     další benefity

U MĚŘÍNA HOŘELA HRABANKA

V ULICI JIHLAVSKÁ HAVAROVALA 
TŘI VOZIDLA

V pondělí 4. května 2020 v 7.00 hodin 
vyjeli profesionální hasiči ze stanice Vel-
ké Meziříčí k ohlášené dopravní nehodě 
dvou osobních vozidel a jedné dodávky 
na ulici Jihlavskou ve Velkém Meziříčí.
Při nehodě nikdo nebyl zraněn. Jednotka 
po příjezdu na místo události provedla 
zajištění místa nehody a řídila dopravu.

Na havarovaných vozidlech provedli 
hasiči protipožární opatření a zkontrolovali, zda neunikly provozní kapaliny.

K ohlášenému požáru vyjela ve čtvrtek 
21. května 2020 v 14.44 hodin jednotka 
profesionálních hasičů ze stanice Velké 
Meziříčí společně s jednotkami SDH Mě-
řín a SDH Velké Meziříčí.
V době příjezdu hasičů na místo události 
byla část vykáceného lesa v plamenech. 
Na likvidaci požáru nasadili hasiči několik 
vodních proudů. Požár zasáhl plochu při-
bližně 20 x 10 metrů.
Po přibližně hodinovém zásahu jsme požár zlikvidovali a jednotky se vrátily zpět na 
své základny.

npor. Jiří Doležal – velitel stanice Velké Meziříčí

U MORAVCE NARAZILA ŘIDIČKA DO STROMU, 
SKONČILA V PÉČI ZDRAVOTNÍKŮ

V pátek 8. května 2020 v 17.50 hodin 
vyjela jednotka profesionálních hasi-
čů ze stanice Velké Meziříčí společně 
s jednotkou sboru dobrovolných hasičů 
z Křižanova k ohlášené dopravní nehodě 
osobního vozidla na komunikaci u obce 
Moravec.
Z havarovaného vozidla vyprostili hasiči 
zraněnou řidičku za použití speciální-
ho hydraulického nářadí. Ihned po vy-
proštění zraněnou ženu předali do péče 
zdravotníků, kteří ji po nezbytném ošetření na místě události převezli sanitním vozem 
k dalšímu ošetření do nemocnice v Novém Městě na Moravě.
Hasiči provedli na havarovaném vozidle protipožární opatření a místo události tech-
nicky zabezpečili. Po dobu zásahu složek integrovaného záchranného systému byl 
provoz na komunikaci omezen.
Příčina, průběh a veškeré okolnosti dopravní nehody jsou předmětem policejního vy-
šetřování.

kpt. Ing. Bc. Petra Musilová – tisková mluvčí HZS Kraje Vysočina
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TŘETÍ VLNA KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ POKRAČUJE, 
KRAJ VYSOČINA STÁLE PŘIJÍMÁ NOVÉ ŽÁDOSTI

Třetí vlnu kotlíkových dotací Kraj Vysočina spustil v říjnu loňské-
ho roku. O přidělení 54,5 milionů korun mezi úspěšné žadatele, 
kteří požádali od října do února letošního roku, rozhodla rada 
kraje na svém zasedání 26. května jednohlasně. „Jde o první 
část peněz, na které kraj čekal od ministerstva životního pro-
středí. Je to dobrá zpráva pro majitele nemovitostí. I přesto, že 
na ni museli několik týdnů čekat, mohu je ujistit, že podmínky 
výplaty dotace se nemění a pokud proběhnou veškeré procesy 
výměny i administrace podle platných pravidel, kraj i této sku-
pině úspěšných žadatelů vyplatí podporu ve výši až 127 500 
korun, podle zvolené varianty a náročnosti projektu,“ uvedl ná-
městek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního roz-
voje Pavel Pacal.

Získat dotaci mohou žadatelé na kotle na biomasu, tepelná čer-
padla i plynové kondenzační kotle. Naopak ve třetí výzvě už není 
možné dosáhnout na dotaci pro kotle na uhlí, a to ani v kombi-
naci kotle spalujícího uhlí a biomasu. Kraj vzhledem k vysoké-
mu zájmu o kotlíkovou dotaci požádal ministerstvo životního 
prostředí o dodatečné prostředky. „Ministerstvo životního pro-

středí přislíbilo Vysočině dalších 94 miliónů korun. To znamená, 
že pokud bude mezi veřejností na Vysočině v následujících týd-
nech, měsících o kotlíkové dotace ještě zájem, okamžitě se při-
hlásíme o dalších 40 miliónů korun. Tuto informaci může veřej-
nost chápat i jako výzvu k dalšímu předkládání žádostí,“ potvrdil 
informaci o stálém příjmu žádostí na Vysočině Jiří Běhounek. 
Jedná se i nadále o třetí vlnu, takže pro každého zájemce platí 
stejná pravidla, jako byla na podzim, podle kterých kraj příjem 
ukončí 13. listopadu 2020. „Předpokládáme, že v tomto kole 
kotlíkových dotací bude ze strany veřejnosti větší zájem o kotle 
výhradně na biomasu. Veřejnost bude mít totiž pravděpodobně 
poslední šanci vyměnit nevyhovující zdroje vytápění s nižší než 
třetí emisní třídou, které příslušná legislativa od roku 2022 de-
finitivně zakazuje,“ upozorňuje Pacal.
Maximální dotace dle typu zdroje:
• plynový kondenzační kotel - 95 000 korun,
• kotel na biomasu - ruční podávka paliva 100 000 korun,
• kotel na biomasu - automatická podávka paliva 120 000 

korun,
• teplené čerpadlo – 120 000 korun.

MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA JEZDÍ BEZ OMEZENÍ 
S poslední vlnou rozvolňování vládních opatření v pondělí 
25. května skončilo také omezení v autobusech městské hro-
madné dopravy ve Velkém Meziříčí. Od tohoto data funguje 
městská doprava podle klasických jízdních řádů. K běžnému pro-
vozu se vrátily i veškeré krajské spoje, tak aby bez komplikací za-

jistily návrat dětí do škol. O dočasné úpravě jízdních řádů, podle 
které autobusová doprava fungovala ve městě od 16. března 
v prázdninovém režimu, město rozhodlo ve snaze eliminovat ší-
ření nákazy nového typu koronaviru. Podle vládních opatření jsou 
všichni cestující veřejnou dopravou i nadále povinni nosit roušku.
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Porušení vodovodní přípojky zapříčini-
lo, že se část obyvatel Fajtova kopce ve 
čtvrtek 21. května ocitla bez zdroje pitné 
vody. Jedná se o lokalitu, která je napo-
jena na vodovodní přivaděč na Fajtově 
kopci, který pod dálnicí pokračuje okolo 
hřbitova na Karlově, dále ve směru na 
Třebíč. Z tohoto důvodu také o víkendu 

23. a 24. května netekla voda na hřbi-
tově, během následujícího pondělí však 
došlo v tomto místě k nápravě.
„Situace samozřejmě vyvolala sérii jed-
nání, jejichž výsledkem byla 1. června 
schůzka představitelů města a zástupců 
Vodárenské akciové společnosti společ-
ně se zahrádkáři přímo na místě, které 

havárie zasáhla. Na základě pondělního 
jednání vyhodnotíme, v jakém technic-
kém stavu se vodovod nachází a jaké se 
nabízejí varianty řešení,“ uvedl na tiskové 
konferenci František Smažil, místosta-
rosta města.
Vodovodní přípojka, kterou si svépo-
mocí v 80. letech neoficiálně vybudovali 
tehdejší obyvatelé zahrádkářské kolonie 
v oblasti určené primárně pouze pro re-
kreaci, leží částečně na soukromém po-
zemku a částečně na pozemcích města. 
Dle získaných informací od Svazu vo-
dovodů a kanalizací se však nejedná ani 
o majetek v jejich vlastnictví.
„Plně si uvědomujeme situaci, ve které 
se lidé momentálně nachází. Našim cí-
lem je věc legislativně správně vyhod-
notit a pokusit se najít vhodné řešení,“ 
doplnil Smažil.

Okolí památníku připomínajícího oběti 
Velkomeziříčské tragédie a oběti konce  
2. světové války prochází úpravami, 
na které zastupitelé v rámci rozděle-
ní přebytku hospodaření vyčlenili na 
dubnovém zasedání 1 milion 600 tisíc 
korun. Celkovou obnovou projde be-
tonová dlažba, pozadí pomníku dosud 
tvořené stěnou z tújí, lavičky i řady ná-
hrobků obětí.
Nová žulová dlažba nahradí zpro-
hýbané betonové dlaždice, očistí se 

kamenné obrubníky a zabetonují se 
dutiny pod schodištěm, které by moh-
ly v budoucnu narušit jeho stabilitu. 
Po dokončení stavebních a terénních 
úprav nahradí staré prořídlé túje kve-
toucí okrasné třešně, nové květináče 
a záhony zahradníci osází trvalka-
mi a okrasnými travinami. V blízkosti 
pomníku nechá město také rozmístit 
nové lavičky, odpadkový koš a zdroj 
pitné vody. Revitalizací projde také 
trávník poničený během stavby. Au-

torem návrhu úpravy okolí pomníku 
padlých je brněnský architekt Marek 
Holán.
„Při návrhu úpravy náhrobků pomníčků, 
které mají vedle sebe vždy podstavec 
například na květinu a svíčku, jsme se 
inspirovali historickou fotografií poří-
zenou ještě před vybudováním souso-
ší Ireny Sedlecké. Podstavce necháme 
lehce snížit, tak aby se jejich okolí hlav-
ně v létě lépe udržovalo,“ vysvětluje 
Pavel Stupka, vedoucí odboru školství.

POMNÍK PADLÝCH PROCHÁZÍ ÚPRAVAMI

MĚSTO SE SETKALO S OBYVATELI  FAJTOVA KOPCE, 
KTEŘÍ SE OCITLI BEZ VODY
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SILNICE MEZI FAJTOVÝM KOPCEM A LHOTKAMI 
PROCHÁZÍ OPRAVOU

Nový nadjezd se veřejnosti zpřístupnil 25. října 2019 a tehdy 
zhotovitel opět provedl provizorní opravu a slíbil opravu finální. 
„Komunikaci, která sloužila od května jako objízdná trasa, zho-
tovitel stavby do zimy opraví zatím provizorně. Finální oprava 
proběhne hned na jaře, až budou lepší klimatické podmínky,“ 
řekl Václav Benda, specialista na mostní objekty.
V květnu 2020 najela technika na zmiňovanou silnici a začala 
práce na zlepšení nejen povrchu komunikace. „Úpravu komuni-
kace dokončíme na začátku června. Nejprve jsme sejmuli ornici, 
odfrézovali původní asfalt, provedli sanaci výtluků, přehutnění 
cesty a aplikovali jsme vrstvu z asfaltového recyklátu, na který 
přijde ještě emulze. Šířka silnice bude 3 metry a přibudou nové 
výhybny,“ uvedl Jiří Cupl, stavbyvedoucí z Metrostavu. Samo-
zřejmostí byla i úprava před začátkem opravy, která zahrnovala 
vyřezání okolních dřevin pro zajištění širšího průjezdního profi-
lu. Sejmutí ornice pomohlo k opravě krajnic, na které pracovníci 
také umístili vrstvu z asfaltového recyklátu. „Současná akce za-
hrnuje opravu komunikace k poslední chatě na Fajťáku, odsud 

dolů k nadjezdu zapravíme výtluky také frézovaným materiá-
lem o něco později,“ dodal Cupl.

Když se v květnu 2019 snášel nadjezd na Fajťák, vedla objízdná trasa přes Lhotky. Cesta  
mezi Lhotkami a Fajtovým kopcem byla plná výtluků, a tak se Metrostav rozhodl pro provizorní 
opravu - pracovníci zapravili frézovaným materiálem poškozená místa. Vlivem zvýšeného provozu 
se však výtluky objevily znovu. 
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Na silnici Pod Strání vedoucí okolo bývalé katovny se v pondělí 
18. května téměř po devíti měsících vrátila auta.
Dlouhodobá rekonstrukce skončila, stavbu se firmě BUILDING-
centrum – HSV podařilo předat s předstihem. Původně avizo-
vaný termín dokončení byl 30. června.
Místní komunikace Pod Strání prošla od loňského srpna cel-
kovou rekonstrukcí od křižovatky s ulicí K Novému nádraží po 

budovu bývalé katovny, tedy k vjezdu do areálu bývalého Svitu. 
Od 13. ledna řidiči jedoucí na parkoviště do Svitu projížděli ky-
vadlově ulicí Ostrůvek.
Během oprav za necelých 15 milionů korun přestavbou prošla 
jak samotná komunikace, tak zde také město nechalo vybu-
dovat nové chodníky a veřejné osvětlení, opravilo opěrnou zeď 
i kanalizaci.

REKONSTRUKCE ULICE POD STRÁNÍ JE U KONCE. 
STAVBU FIRMA DOKONČILA S PŘEDSTIHEM

Levandule lékařská, šalvěj, rozchodník, krásnoočko přeslenité, 
to je jen malý výčet nových trvalek, které zdobí dva kruhové ob-
jezdy a zeleň v okolí pošty.
Technické služby Velké Meziříčí přichystaly úpravu kruhového 
objezdu na Karlově (u nákupního centra), kruhového objez-
du na křižovatce ulic Hornoměstská, Pod Hradbami, Třebíčská 
a celkem pěti úseků zeleně u pošty. Vítězná firma Zahradnictví 
Rozmarínek osadila na přelomu května a června vybraná místa 
trvalkami, trávami, listnatými keři a jedním listnatým stromem.
Jediným stromem, a to javorem babykou, se může pyšnit křižo-
vatka s Moráňskou ulicí. Zahradníci se u pošty vyřádili nejvíce, 
vysadili jeden strom, tři keře a dvacet dva trvalek. Skromnější 
byli u výsadby na Třebíčské, kde použili tařici skalní, kostřavu 
stříbrnou a rozchodník.
Pohledově velmi poutavě působí kruhový objezd na Karlově, 
který má stejný počet výjezdů jako trojúhelníků s květinami. 
Výseč trojúhelníků ohraničují v samotném středu keře listna-
tého zimoleze kloboukatého a u okrajů značné množství konik-
lece a ožanky, která na své květy láká motýly, včely a čmeláky. 
Prostředek zdobí pryšec mnohobarvý, hvězdnice hustokvětá, 
dobromysl hladká a další. Trvalky jsou víceleté vytrvalé rostliny, 
jejichž výhodou je snížení nákladů na obnovu a údržbu zeleně.

KRUHOVÉ OBJEZDY VE VELKÉM  
MEZIŘÍČÍ OZDOBÍ KVĚTINY

Necelý rok probíhala rekonstrukce ulic Záviškova, K Novému 
světu a Luční, která se pomalu chýlí ke konci.

V ulici Vrchovecká u Motorpalu zahájil zhotovitel 28. května opra-
vu opěrné zdi u řeky, která potrvá nejpozději do konce prosince.

Komunikace Pod Strání před rekonstrukcí Komunikace po rekonstrukciKomunikace po rekonstrukci
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VÝPRAVNÍ BUDOVY I TRAŤOVÝ ÚSEK MEZI  
SKLENÝM NAD OSLAVOU A KŘIŽANOVEM PROCHÁZEJÍ 
ROZSÁHLOU A NÁKLADNOU REKONSTRUKCÍ

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) 
rekonstruuje výpravní budovu v Křižano-
vě i ve Skleném nad Oslavou a traťový 
úsek mezi nimi.
Traťový úsek prochází komplexní pře-
stavbou svršku, spodku, odvodnění, 
trakčního vedení, mostů, propustků, za-
bezpečovacího a sdělovacího zařízení. 
Kolem tratě pracovníci provádí sanaci 

svahu, začali s odstraněním náletových 
dřevin, zvětralých a nestabilních částí 
a aktuálně pokračují s instalací kotve-
ných ocelových sítí. Proces výměny kole-
jových roštů je zajímavý ve svém prove-
dení. Jelikož jsou koleje vyrobené z kovu, 
který má teplotu hoření nižší než teplotu 
tavení (typickým příkladem je ocel), ře-
žou se kolejové rošty na 25 metrů dlouhé 
pásy pomocí plamene. Při řezání vzniká 
takzvaná struska. Další podstatné opra-
vy se týkají mostů, které trať protíná. 
Úpravou prochází most nad tratí, který 
spojuje Jívoví a Radenice, jenž získá hlav-
ně nové železobetonové římsy.

Mezi Jívovím a Křižanovem se nachází 
most nad komunikací vedoucí do Dobré 
Vody, jehož původní konstrukce vznikla 
v roce 1940. Dnešním požadavkům ne-
odpovídá, a tak se musí nahradit. Pro-
vizorní most, který zachoval alespoň 
jednokolejný provoz, zastoupil původní 
konstrukci. Nový most bude rozdělený 
na dvě jednokolejné nosné konstrukce, 
dovolí rozšíření silnice na pět a půl me-
tru a zvýší i podjezdovou výšku z 4,1 na 
4,5 metru. Ministerstvo dopravy uvádí 

celkové investiční náklady, které jsou 
spojené s rekonstrukcí traťového úse-
ku Křižanov – Sklené nad Oslavou, na 
1 299 942 023 korun bez daně. Pro-
jekt může spolufinancovat Evropská 
unie z Fondu soudržnosti až do výše 
947 681 954 korun.

Rychlost průjezdu novou bezbariéro-
vou stanicí Křižanov se zvýší z dnešních 
100 na 140 kilometrů za hodinu. V obou 
rekonstruovaných stanicích budou dvě 
ostrovní nástupiště, ve Skleném nad 
Oslavou o délce 140 metrů a v Křižano-
vě o délce 250 metrů. Na nástupiště se 
cestující v Křižanově dostanou prostřed-
nictvím podchodů, které nahradí ty stá-
vající z roku 1953, a poté po schodech 
nebo případně výtahem, který zaručuje 
bezbariérovost. Rekonstrukce budovy 
ve Skleném, která je z roku 1979, a re-
konstrukce výpravní budovy v Křižanově 
postavené v roce 1955 už jsou v plném 
proudu. Zajímavostí je nepoužívaný kryt 
civilní ochrany, který se nachází v su-
terénu provozní budovy křižanovského 
nádraží a nyní získá nové využití, pojme 
náhradní zdroj energie.
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V TŘÍDĚNÍ OBALOVÝCH ODPADŮ A KOVŮ 
DRŽÍ KRAJ VYSOČINA STŘÍBRNOU POZICI 

Češi se obecně řadí mezi evropské pre-
mianty ve třídění odpadu, Kraj Vysočina 
patří v republice ke špičce. Třídění odpadů 
skýtá pozitiva v ekologii i ekonomice, ná-
sledná recyklace šetří primární přírodní 
zdroje. Má to smysl, třiďte odpad. „Se-
dmnáctým rokem společně podporuje 
Kraj Vysočina a Autorizovaná obalová 
společnost EKO -KOM, a.s. oddělený sběr 
využitelných složek komunálních od-
padů. Aktivity od začátku zaměřujeme 
na technickou podporu třídění odpadu 
a na environmentální výchovu a osvětu,“ 
uvádí krajský radní pro oblast životního 
prostředí a zemědělství, Martin Hyský. 
Do domácností kraj dodal 9 050 sad ta-
šek na třídění odpadu. „Odbor životního 
prostředí rozdal občanům na Velkomezi-
říčsku 1 200 malých a 2 000 velkých sad 
tašek na tříděný odpad,“ uvedla Zdisla-

va Fialková z velkomeziříčského odbo-
ru životního prostředí. „V loňském roce 
vytřídil každý obyvatel Kraje Vysočina 
dohromady 56 kilogramů papíru, plastu, 
nápojových kartonů, čirého a barevné-
ho skla, což je o 4,7 kilogramu více, než 
je průměr ČR. Včetně kovů je to 78,4 kg. 
Kraj Vysočina tak obhájil v pomyslném 
hodnocení krajů loňské druhé místo,“ po-
psal srovnání Josef Mojžíš ze společnosti 
EKO -KOM, a.s.
„Tyto výsledky jsou velmi pozitivní a je 
patrné, že třídění odpadů není na Vysoči-
ně lidem lhostejné. Ve srovnání s rokem 
2018 se množství vytříděných odpadů 
zvýšilo o 2 kg. Zlepšují se také dlouhodo-
bé výsledky třídění. Vždyť v roce 2007 či-
nilo množství vytříděného papíru, plastů, 
skla a nápojových kartonů 32,5 kilogra-
mů na osobu za rok. Významně k tomu 

přispívá i nejhustší sběrná kontejnerová 
síť v rámci všech krajů ČR. V Kraji Vyso-
čina sloužilo v roce 2018 lidem k třídění 
odpadů 26 591 barevných kontejnerů 
a menších nádob a v roce 2019 už to 
bylo 29 348. Jedno průměrné, veřejně 
přístupné, kontejnerové hnízdo slouží 
v současnosti pro 80 obyvatel,“ dodává 
Josef Mojžíš.
Statistiky hovoří jasně, více jak 73 % Če-
chů třídí odpad, ale vědí, co se s ním ná-
sledně děje? Kupříkladu průměrná česká 
domácnost vytřídí 54,8 kilo papíru, který 
vloží do jedné z 156 988 modrých nádob. 
Následná recyklace, v tomto případě nej-
častěji opětovná výroba v papírnách, za-
jistí zpracování až 88 % papírových obalů. 
Výsledkem jsou výrobky každodenního 
užití, jmenovat můžeme toaletní papír, 
noviny, krabice. Obdobně funguje i re-
cyklace plastu, který lidé mohou vhodit 
do jedné z 206 445 žlutých nádob, kam 
je nutné vhazovat odpad se sníženým 
objemem (sešlápnutý nebo zmáčknutý). 
Významnou součástí tohoto procesu je 
i dotřídění. Dotřiďovací linky plasty roz-
třídí podle materiálu na PET, fólie, duté 
plastové obaly, polystyren a směsný 
plast. Nejčastěji z recyklace plastů vzniká 
regranulát, ze kterého se následně opět 
vyrábí plastové výrobky. Tříděný skle-
něný odpad spoří ve sklárnách energii 
a nahrazuje primární suroviny. Z roztave-
né hmoty lze vyfouknout, případně odlít, 
nové výrobky. Největší výhodou recykla-
ce skla je, že jej můžeme recyklovat neu-
stále dokola.
Největším mýtem v oblasti odpadů je, že 
se vytříděný odpad sype na „jednu hro-
madu“. Není tomu tak. Z třídicí linky sjede 
odpad, který se nikdy nemíchá dohroma-
dy s žádným jiným a ten postupuje dál 
k užitečné recyklaci.

KRAJ VYSOČINA SLAVÍ 20 LET
Kraj Vysočina slaví v roce 2020 příhod-
ně 20 let od svého založení. Ačkoliv se 
měly uskutečnit pestré oslavy tohoto 
významného výročí, koronavirová pan-
demie narušila kraji plány. Ten však ne-
zahálel a v areálu jihlavské nemocnice 
připravil desetidenní filmový program, 
a aby se dodržela všechna opatření, jed-
nalo se o autokino. „Původně jsme plá-
novali oslavu v červnu v podobě zábav-
ného celodenního programu pro celou 
rodinu. Bohužel okolnosti nás donutily 
změnit plány a připravili jsme aktivitu, 

kterou lze nabídnout širokému okru-
hu návštěvníků a zároveň s tím zajistit 
i nezbytná bezpečnostní a hygienická 
opatření. Dle návštěvnosti soudím, že 
se malým i velkým divákům nápad s au-
tokinem líbil,“ uvedl hejtman Kraje Vyso-
čina Jiří Běhounek.
Autokino Vysočina, které fungovalo 
od 8. do 17. května, zaujalo několik ti-
síc diváků. „20 filmů, 10 dnů, 2 500 aut 
a návštěvnost přes sedm tisíc filmových 
nadšenců, to je stručná bilance Autoki-
na Vysočina,“ shrnul Zbyněk Čech, jeden 

z organizátorů a zároveň zaměstnanec 
Krajského úřadu Kraje Vysočina.

„Kraj Vysočina si prošel za těch dva-
cet let mnohými problémy začínající-
ho celku i podstatnými změnami, hned 
v prvních letech existence například 
opakovanou změnou vlastního názvu. 
Za dvě desítky let se stalo nepočítaně 
významných, pozitivních, inspirativních, 
ale i neveselých událostí, které ovlivnily 
naše životy a zapsaly se do historie kra-
je,“ vzpomínal Běhounek.
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NEDOSTATEK VLÁHY TRÁPÍ NEJEN ZAHRÁDKÁŘE. O MOŽNOSTI 
DOTACE NA AKUMULACI SRÁŽKOVÉ VODY VÍ JEN MÁLOKDO

Mírná zima, teplé počasí a nízké sráž-
kové úhrny, to jsou zásadní aspekty pro 
dlouhodobě trvající sucho. Už na začátku 
května vydal vodoprávní úřad upozorně-
ní týkající se hydrologické situace. „Na 
většině vodních toků na území ve správě 
Povodí Moravy, s. p. se vyskytují výraz-
ně podprůměrné průtoky, vodnosti ne-
ovlivněných toků se pohybují v rozmezí 
10 – 30 % měsíčního normálu. Na mnoha 
profilech došlo již nyní k překročení uka-
zatele sucha, což odpovídá stavu, který 
byl v minulosti dosahován až v letních 
měsících,“ informoval generální ředitel 
Povodí Moravy, s. p., Václav Gargulák.
Velkomeziříčský odbor životního pro-
středí reagoval na doporučení vodopráv-
ního úřadu upozorněním v rámci svého 
ORP (obec s rozšířenou působností). 
„Vzhledem ke stávajícímu (resp. dlouho-
dobému) suchému období a nepříznivé 
hydrologické situaci, upozorňuje vodo-
právní úřad všechny občany a podnika-
telské subjekty na území ORP Velké Me-
ziříčí na nutnost šetření s vodou,“ uvedla 
Eva Křivská z odboru životního prostředí.
Ministerstvo zemědělství přistupuje ke 
srážkovému deficitu jednoznačně, a to 
stavbou nových přehrad. V současnos-
ti ministerstvo představilo vytipované 
lokality, z nichž 7 je na Vysočině, avšak 
cesta k jejich vybudování je ještě na míle 
vzdálená.
Cílené zadržování dešťové vody pod-
poruje ministerstvo životního prostředí 
prostřednictvím Státního fondu život-
ního prostředí ČR. Aktuálně podporo-
vané projekty, ve kterých o dotace smí 
žádat vlastníci i stavebníci rodinných 
a bytových domů, zahrnují Akumulaci 
srážkové vody pro zálivku zahrady, Aku-
mulaci srážkové vody pro splachování 
WC a zálivku zahrady a Využití přečiš-
těné odpadní vody s možným využitím 
srážkové vody. O dotaci mohou žádat 
vlastníci i stavebníci rodinných a byto-
vých domů, a to jak fyzické osoby, tak 
i právnické osoby, které chtějí přispět 
k udržitelnému hospodaření s vodou. Žá-

dosti lze podat elektronicky i osobně na 
pracovišti Státního fondu životního pro-
středí ČR v Jihlavě. „Předpokladem pro 
kladné vyřízení žádosti je fakt, že bydli-
ště žadatele je v seznamu suchem ohro-
žených obcí. Všechny obce v ORP Velké 

Meziříčí na základě naší žádosti v tomto 
seznamu ministerstvo eviduje,“ dodala 
Křivská. Všechny potřebné informace se 
zájemci mohou dočíst na webové stránce 
www.dotacedestovka.cz, na úspěšné ža-
datele čekají desetitisícové příspěvky.

1  čištění šedé vody

2  akumulace přečištěné šedé vody 

3  řídící jednotka – přepínání zdrojů

4  akumulace srážkové vody

5  voda na splachování WC
6  voda na zálivku

...ani kapku nazmar!

Chcete ve svém domě využívat dešťovou nebo přečištěnou šedou vodu? Nemáte 
v době sucha čím zalévat a splachovat? Chcete ušetřit? Tak právě pro vás je určený 
nový dotační program Dešťovka.

Výše dotace
až 50 % způsobilých výdajů

Požádejte o dotaci
elektronicky na webových stránkách 

programu

www.dotacedestovka.cz

800 260 500

destovka@sfzp.cz

Využití přečištěné odpadní vody 

s možným využitím srážkové vody

Akumulace srážkové vody pro 

splachování WC a zálivku zahrady

Akumulace srážkové vody 

pro zálivku zahrady

1 2

3

4

5
6

Příjem žádostí stále probíhá!

Město Velké Meziříčí nabízí k odkoupení 
osobní automobil Škoda Octavia za nej-
vyšší nabídnutou cenu (minimálně však 
85 000 korun) a světelnou rampu (ma-
ják), nejméně za 12 100 korun.
Své nabídky zasílejte na adresu Měs-

to Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 
13 Velké Meziříčí, nejpozději do 9. červ-
na 2020 do 13 hodin. Prodávaný majetek 
si mohou zájemci prohlédnout za budo-
vou městského úřadu 5. června od 10 do 
12 hodin.

MĚSTO NABÍZÍ K PRODEJI AUTOMOBIL
A SVĚTELNOU RAMPU
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VELKÉ MEZIŘÍČÍ SI PŘIPOMNĚLO 75. VÝROČÍ 
TRAGICKÉHO KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY

Velké Meziříčí si připomnělo konec 2. světové války, pro obča-
ny města neodmyslitelně spjatý s povstáním, během kterého 
začátkem května 1945 zemřely, nejenom na břehu řek Balinky 
a Oslavy, desítky velkomeziříčských občanů.
Pietního aktu na hřbitově na Karlově u hrobů padlých se zú-
častnili starosta Alexandros Kaminaras, místostarosta František 
Smažil a zástupci politických klubů. Ukončení 2. světové války si 
město připomnělo také rozezněním zvonů velkomeziříčského 
kostela sv. Mikuláše ve 13 hodin. Vzhledem k vládním opatřením 

v době koronavirové pandemie město zrušilo pietní akt, kterého 
se každoročně účastní široká veřejnost, pamětníci, členové rodin 
pozůstalých, studenti, skauti, vojáci i zástupci organizací.
„Nesmírně si vážím odvahy obyvatel města při boji za svobodu. 
I proto pokládám za velmi důležité tehdejší nelehké časy a udá-
losti v celospolečenské paměti uchovávat. Ani na okamžik jsme 
neuvažovali o tom, že bychom si výročí ukončení nejničivějšího 
válečného konfliktu v dějinách lidstva důstojně nepřipomněli,“ 
řekl starosta města, Alexandros Kaminaras.

V DOMOVĚ PRO SENIORY SE KONAL 
PRVNÍ KONCERT PO PANDEMII

Jsou to dva měsíce, kdy se velkomeziříčský domov z nařízení 
ministerstva zdravotnictví zcela uzavřel před veřejností, a jedi-
nou výjimkou s povolením vstupu se tak stali pouze kmenoví 
pracovníci. Pozastavit se musela dobrovolnická činnost, výuka 
na Univerzitě třetího věku a vůbec všechny další kulturní i spo-
lečenské aktivity, na které byli obyvatelé domova vždy v hoj-
ném počtu zvyklí. Jediný kontakt na řadu týdnů tak umožňovala 
pouze technika a atmosféra domova tím značně posmutněla.
Nabídka, která přišla, byla víc než lákavá. Umělecký šéf Horác-
kého divadla v Jihlavě, Michal Skočovský, se domluvil s ředite-
lem domova Vítězslavem Schrekem na hudebním představení 
Škola základ života v živém podání herců divadla. To se také 

začalo takřka ihned plánovat a připravovat. Stačilo vymyslet 
zatím ještě bezpečný koncept celého představení, čemuž ideál-
ně posloužilo prosklené atrium domova, které se stalo jevištěm 
umělců. Hlediště tvořily prosklené chodby ve všech patrech, 
které poskytovaly obyvatelům domova skvělý výhled. Otevřená 
okna zajistila příjemný poslech skladeb, které řada klientů do-
mova velmi dobře znala.
Čtvrtek 7. května se tak stal v domově počátkem kulturní sezó-
ny doby pokoronavirové. Samotnému vystoupení herců před-
cházela ještě zdravice dětí ze Základní školy Oslavická, které 
přišly v doprovodu ředitelky školy Evy Bednářové a paní učitelky 
Radky Peškové. Děti přinesly seniorům plnou krabici obrázků, 
které jim vlastnoručně namalovaly a připojily k dárku i milou 
básničku.
Představení ve Velkém Meziříčí nebylo jedinou zastávkou u vy-
sočinských seniorů. Z nápadu vzniklo nakonec celé jednodenní 
turné, a herci tak stihli zahrát a zazpívat ještě v dalších třech 
krajských zařízeních, v domově ve Ždírci, v Náměšti nad Oslavou 
a také u Kamélie v Křižanově, kam se sjeli i klienti z chráněných 
bydlení. „Myslím, že to byl skvělý nápad. Nejvyšší čas probudit 
naše domovy znovu k životu a přinést do nich trochu radosti. 
Hercům Horáckého divadla se to povedlo dokonale. Patří jim za 
to velké díky,“ uvedl ředitel Vítězslav Schrek, který herce s tech-
nickým týmem osobně celý den doprovázel.
K poděkování se připojuje i pracovnice vztahů s veřejností, Ve-
ronika Krátká: „Děkujeme všem, kdo myslí na naše seniory, 
moc si toho vážíme. Věřím, že už brzy budeme vedle herců vítat 
v našem domově i blízké a rodinné příslušníky našich obyvatel.“

Domov pro seniory Velké Meziříčí
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Věž kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí se už po šest-
nácté zpřístupnila veřejnosti, stalo se tak v obvyklém termí-
nu 1. června. Věž bude otevřená denně po dobu tří měsíců. 
Provozní doba je až do závěrečného dne 31. srpna stanovená 
vždy od pondělí do soboty od 9 do 18 hodin, v neděli pak až od 
12 do 18 hodin.
K vidění je, mimo výjimečného pohledu na město z ochozu 
věže, expozice o městě s 3D modelem centra nebo replika 
bytu zvoníka. Chloubou věže je největší osvětlený ciferník ve 
střední Evropě. Za jednotné vstupné 20 korun, které vybíra-
jí bývalí studenti místního gymnázia, uvidí návštěvníci celé 
město z ptačí perspektivy.

OD PRVNÍHO ČERVNA MŮŽETE OPĚT VYSTOUPAT 
NA VĚŽ KOSTELA SV. MIKULÁŠE 

MUZEUM JE JIŽ OTEVŘENÉ, NÁVŠTĚVNÍCI BUDOU CHODIT  
V MALÝCH SKUPINÁCH

V úterý 26. května muzeum otevřelo všechny expozice. Vzhle-
dem k současné situaci je ovšem nutno počítat s několika 
změnami.
Kvůli nedostatečné kapacitě prostor musíme přistoupit 
k omezení počtu návštěvníků v jedné skupině. Pro expozice  
1. a 2. patra a výstavní sál je to maximálně 8 osob ve skupině, 
sál s freskami může navštívit pouze 5 osob ve skupině. Vstup 
do všech prostor muzea povolujeme pouze s rouškou. Z dů-
vodu dodržení odstupů mezi návštěvníky výklad podáváme 
pouze v dostatečně dimenzovaných místnostech, úzká místa 
procházíme bez výkladu.
Na pokladně muzea můžete platit bezhotovostně, pro všech-
ny vstupující je povinností použít dezinfekci na ruce stojící 
u vchodu. O dalších opatřeních návštěvníky informují proško-
lení průvodci muzea.

-muz-
Historické cukrárny, tak se jmenuje výstava, kterou můžete do  
28. června návštívit ve výstavním sále velkomeziříčskéh muzea

MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ 21. ROČNÍKU ANKETY

SPORTOVEC MMĚĚSSTTAA  2019

25. ZÁŘÍ 2020
18 hodin · JUPITER club
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Bližší informace poskytne: Josef Švec, +420 566 781 150

Pořádá:  Město Velké Meziříčí
 
Kdy:         8. a 10.6.2020

  13.00 - 16.00 hod.
Kde:         Karlov 1398/54, Velké Meziříčí,                             
                      v areálu sběrného dvora technických služeb VM.
 

Co sbíráme? Kola v jakémkoliv stavu a velikosti
 

Sbírka kol pro Afriku

Na vzdělání záleží většině z nás, startovní čáraje ale pro
každého jiná.. My co máme náskok, můžeme pomoci.

www.kolaproafriku.cz

– pátek 15. 5. Joker Krimi / Drama / Thriller | USA | 2019 | 122 min | csfd 86 %

– sobota 16. 5. Vlastníci Komedie / Drama | Česko | 2019 | 97 min | csfd 75 %

– pátek 22. 5. Harley Quinn: Birds of Prey Akční / Krimi / Komedie | USA | 2020 | 109 min | 58 %

– sobota 23. 5. Poslední aristokratka Komedie | Česko | 2019 | 110 min | csfd 57 % 

– pátek 29. 5. Sněžný kluk Animovaný / Dobrodružný / Komedie | USA | 2019 | 97 min | csfd 75 %

– sobota 30. 5. Jumanji: Další level Dobrodr. / Komedie / Fantasy | USA | 2019 | 123 min | csfd 64 %

– pátek 5. 6. Tenkrát v Hollywoodu Komedie / Drama, USA / VB / Čína | 2019 | 161 min | csfd 78 %   

– sobota 6. 6. Na střeše Drama / Komedie, Česko | 2019 | 101 min | csfd 70 %   

– pátek 12. 6. Rambo: Poslední krev Akční / Dobrodružný / Thriller | USA | 2019 | 100 min | csfd 69 %   

– sobota 13. 6. Teroristka Komedie / Drama | Česko | 2019 | 95 min | csfd 59 %   

– pátek 19. 6. Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw Akční / Thriller / Komedie | USA | 2019 | 134 min | 62 %

– sobota 20. 6. Staříci Drama / Road movie | Česko / Slovensko | 2019 | 92 min | csfd 69 %

– pátek 26. 6. Zombieland: Rána jistoty Akční / Komedie / Horor | USA | 2019 | 99 min | csfd 69 %

– sobota 27. 6. Přes prsty Komedie / Romantický / Sportovní | Česko / Slovensko | 2019 | 101 min | 59 %

vstupné dobrovolné | začátky představení v 21.30 hodin | zvuk si naladíte na frekvenci 88,8 FM
Celý výtěžek dobrovolného vstupného poputuje na podporu zdravotníků, hasičů a policistů v první linii prostřednictvím Nadace policistů a hasičů.

A U T O K I N O  
pod věžemi Jaderné elektrárny Dukovany

www.cez.cz/dukovany

Jaderná elektrárna Dukovany slaví 35 let od zahájení svého 
provozu a při té příležitosti zve diváky na projekci 32 filmů 
pod chladícími věžemi. První promítání formou autokina pro-
běhlo 15. května a potrvá až do konce prázdnin. Za tři a půl 
měsíce mohou diváci zhlédnout české i zahraniční filmy na 
největší projekční ploše (13x7 metrů), která společně s kapa-
citou parkovacích míst dělá z dukovanského autokina největ-
ší autokino v republice. Zvuk k filmu musí návštěvníci, stejně 
jako u všech autokin, naladit na frekvenci 88,8 FM.
Projekci zajišťuje Kinematograf bratří Čadíků a výtěžek 
z dobrovolného vstupného pořadatelé věnují na podporu 
zdravotníků, hasičů a policistů v první linii prostřednictvím 
Nadace policistů a hasičů. Zásluhou kvality a stability promí-
tací plochy, která je pevně ukotvená v zemi, se nemusí diváci 
obávat vlivů počasí. Promítání neohrozí ani vítr a déšť. Bě-
hem června budou ke zhlédnutí filmy Na střeše (6. června), 
Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw (19. června) nebo třeba Přes 
prsty (27. června).

ELEKTRÁRNA V DUKOVANECH ZVE 
DO NEJVĚTŠÍHO AUTOKINA  
V REPUBLICE

NEPOTŘEBNÁ JÍZDNÍ KOLA MOHOU 
LIDÉ POSLAT DO AFRIKY
Zbavit se starého kola, které však ještě poslouží dobré věci, 
mohou nově lidé i ve Velkém Meziříčí. Zdravé město se letos 
připojilo do projektu Kola pro Afriku a rozšířilo sběrná místa 
na Vysočině.
Zájemci mohou darovat kolo v jakémkoli stavu, nebo i jen ná-
hradní díly či nářadí. Potřebné je totiž úplně všechno. Vybra-
ná kola pomohou dětem v africké Gambii, díky kterým budou 
moci dojíždět do svých škol.
Kola mohou lidé odevzdávat v areálu technických služeb na 
Karlově v pondělí 8. června a ve středu 10. června, vždy od 
13 do 16 hodin. Jak uvádějí sami organizátoři sbírky, slavnost-
ní předávka kol je velikou událostí. „To, že danou školu někdo 
vybral do tohoto projektu, proškolil místního mechanika, da-
roval mu kvalitní nářadí, ale hlavně, že lidé z úplně odlišné 
země, kteří je vůbec neznají, jim darovali něco tak důležitého 
a hodnotného, jako je jízdní kolo, je pro místní obyvatele věcí 
až neuvěřitelnou a vnímají ji jako veliký dar,“ popisují iniciátoři 
projektu, kterým se podařilo od roku 2012 předat gambijským 
školákům 7 334 kol.

První větší venkovní akcí, kterou město 
přivítá po nucené koronavirové pauze 
kulturně – společenských aktivit, bude 
tradiční velkomeziříčská pouť. O víkendu 
13. a 14. června zaplní náměstí pouťové 
atrakce a prodejní stánky s cukrovinkami 

i netradičními výrobky. Stejně jako v mi-
nulých letech, i letos proběhne společně 
s poutí v neděli 14. června řemeslný trh, 
kdy na náměstí naleznete stánky s boha-
tým výběrem potravin nejenom od regio-
nálních prodejců.

POUŤ PROBĚHNE I S JARMARKEM
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V letošním roce nově dvoudenní program láká na 16 nejlepších 
českých rockových kapel. „Už za čtyři měsíce začínáme a vě-
říme, že spoustě našim fanouškům se posledních našich de-
vět ročníků líbilo, teď je na čase se společně opět sejít a udělat 
na Vysočině rockové peklo,“ říkají jedním hlasem organizátoři 
a přidávají: „Díky za každého z vás, kdo podpoří svojí účastí náš 
speciální dvoudenní nadupaný rockový narozeninový line -up, 
protože je co oslavovat, vyrostli jsme v jednu ze tří největších 
open -air rockových akcí na Vysočině!“
Rockový majáles Zubří země propojuje nejen rockovou muziku 
s pohodovou a přátelskou atmosférou a s příjemným přírod-
ním prostředím travnatého areálu. Novinkami letošního roku 
jsou například V.I.P. vstupenky, stanové městečko s možností 
zapůjčení stanu, monitorované parkování a rozšířená nabídka 
občerstvení od regionálních dodavatelů. Historicky největší roz-

šíření však návštěvníci zaznamenají oproti dřívějším ročníkům 
během obou festivalových dnů na velkém pódiu, kde 10. ročník 
představí největší hvězdné obsazení s těmi největšími českými 
rockovými legendami, v čele s kapelami Arakain, Doga, Trau-
tenberk, Komunál, Alkehol, Titanic, Vitacit, Miloš Dodo Doležal, 
Rimortis, D.O.P., Headfire, ale také Insania, Th!s s Vojtou Kot-
kem, B.C. Brothers a s velkými lákadly Kabát revival a Metallica 
revival.
Další zajímavostí je nabídka bezplatné registrace do majále-
sového věrnostního klubu, díky které mohou rockoví fanoušci 
čerpat slevy při koupi všech druhů vstupenek v předprode-
ji a také další benefity. Chybět na programu nebude ani zá-
věrečná after party. Více informací naleznete na FB profilu 
(www.facebook.com/rockovymajales) nebo na webových 
stránkách (www.rockovymajales.cz).

NA LÉTO INFOCENTRUM PŘIPRAVILO NOVINKY
Město Velké Meziříčí vydalo leták Výročí osobností 2020. Ob-
sahem je devět významných velkomeziříčských obyvatel z de-
vatenáctého a dvacátého století, kteří mají v letošním roce vý-
ročí narození nebo úmrtí. Těšit se můžete na životopis lékaře, 
právníka, knihaře a dalších. Jedná se již o třetí vydání, to první 
vyšlo v roce 2018 s názvem Výročí rodáků. Leták je zdarma 
a obdržíte jej v Turistickém informačním centru Velké Meziříčí.
Novinkou k dostání také v hale radnice jsou i upomínkové 
předměty, mezi něž patří medovina, panák, turistický de-
ník i další z mnoha turistických vizitek. Medovina jako po-
zdrav z Velkého Meziříčí je vyrobená z medu, hroznové šťávy 
a 4 bylin (mateřídouška obecná, lípa srdčitá, voňatka citrónová 
a černý bez) v BIO kvalitě. Turistická vizitka se týká naučných 
stezek Balinského a Nesměřského údolí.

FESTIVAL ZUBŘÍ ZEMĚ BUDE LETOS PODESÁTÉ. 
PŘEDSTAVÍ SE ARAKAIN, DOGA, ALKEHOL A DALŠÍ

V Bystřici nad Pernštejnem se bude 18. - 19. září konat 10. Rockový majáles Zubří země. Jde o jeden 
z největších open-air rockových festivalů na Vysočině. Odehraje se na travnaté ploše sportovního 
oválu za Lužánkami, tedy v oblasti, kde žila dříve obrovská, silná a divoká zvířata, mystičtí zubři, ke 
kterým se festival hrdě hlásí názvem Zubří země.
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I letos bude hlavním bodem programu kulinářská show 
s využitím kmínu v podání tří šéfkuchařů. Během dne se na 
pódiu představí se svým kuchařským uměním Martin Štan-
gl z pražské restaurace Eska sítě Ambiente, Ondřej Slani-
na známý z televizního pořadu Kluci v akci a Jan Rimpler, 
provozovatel brněnské školy vaření Kuliner. A právě menu 
uvařené posledním zmíněným šéfkuchařem budou mít 
možnost návštěvníci festivalu ochutnat v restauraci Jupi-
ter clubu. O hudební doprovod se postará opět cimbálová 
muzika Hudci z Kyjova, bohatý program si užijí děti i dospě-
lí. Velkým lákadlem bude také farmářské tržiště, které na-
bídne mnoho produktů s označením Regionální potravina či 
Klasa. „Naším záměrem je podpořit pěstitele a zpracovatele 
Českého dvouletého kmínu a zároveň vnést kmín do pově-
domí u českých zákazníků. Chceme široké veřejnosti ukázat 
možnosti využití kmínu v potravinářských výrobcích a ku-
chyni,“ říká Karel Jonák, výkonný ředitel sdružení Českého 
kmínu a držitel ocenění pro podnikatele Český Goodwill. 
Samozřejmostí budou ochutnávky netradičních kmínových 
výrobků jako kmínové klobásy, kmínové pivo či kmínová 
zmrzlina. Oleje vytékající z lisu v Petrávči vznikají výhrad-
ně z českých plodin a za studena, tedy do 40 °C. Při takto 
nízké teplotě při lisování neztrácí cenné esenciální mastné 
kyseliny, které si naše tělo neumí samo vytvořit. Díky této 
specifické výrobě si raw oleje také zachovávají intenzivní 
oříškovou chuť a aroma dané olejniny. Mezi další oceněné 
výrobky z Olejového mlýnu patří olej z bílého máku, z jehož 
výroby se dá zužitkovat jak olej samotný, tak i jeho výli-
sek jako bezlepková maková mouka v kuchyni, která voní 
i chutná po oříšcích. Kmínový, makový a řepkový olej často 
doplňují macerované bylinkové oleje i samotný celý český 
kmín. „Kromě technologie zpracování, skladování a teploty 
lisování je pro nás zásadní původ semen. Veškeré suroviny 
se snažíme odebírat v biokvalitě přímo od pěstitelů. Pokud 

naše oleje správně uchováte v původním obalu v lednici, 
vydrží vám otevřené třeba i rok,“ vysvětluje Jonák.

O KMÍNOVÝ FESTIVAL NEPŘIJDETE, MEZIŘÍČÍ 
OPĚT PŘIVÍTÁ KULINÁŘSKOU SHOW

Přes 700 lidí si nenechalo ujít historicky první ročník festivalu věnovaného kmínu, který v loňském 
roce vznikl díky Karlu Jonákovi a Martině Homolové, majitelům Olejového mlýnu Petráveč. Akce s ofi-
ciálním názvem Festival českého kmínu je jedinou svého druhu v Česku a přibližuje návštěvníkům ty-
pické koření české kuchyně s nezaměnitelnou vůní a chutí, tedy kmín. Na velkomeziříčském náměstí 
nebude chybět festival ani letos. Cíl pořadatelů je jasný, chtějí uspořádat příjemnou akci s dobrým 
jídlem a rodinnou atmosférou.

Farmářské trhy
s Hudci z Kyjova

Martina a Karel si Vás dovolují srdečně pozvat na nezapomenutelnou akci

FESTIVAL
ČESKÉHO KMÍNU

20. 6. 2020 
Velké Meziříčí
Náměstí, 10:00–16:30
Bohatý kulturní a společenský program.
Kmínová kulinářská show Martina Štangla (Eska Karlín),
Ondřeje Slaniny (Chateau St. Havel) a Jana Rimplera (Kuliner Brno).
K poslechu a tanci zahrají Hudci z Kyjova.
Moderátorka Nikola Birklenová. 
Tombola a skákací kombajn.
Farmářské tržiště držitelů oceněných výrobků  
Regionální potravina či Klasa.
Ochutnávka regionálních potravin.
Výstava zemědělské techniky.

Záštitu převzal MUDr. Jiří Běhounek hejtman  
Kraje Vysočina a město Velkého Meziříčí.

 Kmínový Festival 2020

VSTUPZDARMA
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Prázdninová
inzerce  -50 %

Měsíčník Velkomeziříčsko vychází vždy každou první středu v měsíci o nákladu  
5 500 kusů pro Velké Meziříčí a jeho místní části Hrbov, Svařenov, Lhotky, Kúsky, 

Dolní Radslavice, Mostiště a Olší nad Oslavou, zdarma. 

Inzerci zveřejněnou v tištěném vydání Velkomeziříčska  
v měsíci červenci a srpnu nyní zakoupíte za poloviční ceny.

Technické podmínky:
Podklady přijímáme připravené pro  barevný tisk ve formátech: PDF, JPG, AI, PNG. 

Veškeré podklady zasílejte na adresu: velkomeziricsko@velkemezirici.cz.
Termín uzávěrky: pro červencové vydání je 24. 6. 2020 a pro srpnové vydání 29. 7. 2020.
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NOVÁ VANA DO STARÉ, bez bourání, záruka 5 let. 
Tel.: 608 700 515, www.renovacevany.eu

Koupím historický motocykl nebo moped, i nekompletní.  
Tel.: 608 773 933.

Koupím hoblovku s protahem KDR nebo ROJEK.
Tel.: 603 165 320   

Staré hračky, šlapací autíčka, pivní lahve s nápi-
sem, plechovice od olejů, motocykly a součástky k nim.  
Tel.: 732 400 672. Děkuji

Vojenskou výstroj např: vysouvací nože, tropické klobouky, 
oblečení pískové zelené, modré barvy, kanady boty okované-
-plátěné, maskáče, muniční bedny, bundy s kožichem, ruksa-
ky nabídněte cokoliv i poškozené! 
Volejte či prozvoňte na tel.: 732400672. Děkuji

Nabízíme zpracování (nařezání, naštípaní, srovnání) dřeva. 
Tel.: 731 457 371

Prodám palivové dřevo. Tel.: 605 054 470

Prodám zateplenou chatu 4+1 k celoročnímu bydle-
ní na Fajtově kopci, nad dálnicí, voda, elektřina, septik, 
bazén. Cena 2 900 000 Kč, možná výměna za byt 3+1.  
Tel.: 731 457 371

Koupíme nemovitost ve Velkém Meziříčí a okolí, dům, byt, 
st. pozemky, pole, lesy, i v exekuci, platba v hotovosti.  
Tel.: 605 054 470

Prodám suché palivové dřevo, smrkové cena od 390 Kč za 
metr, celý klaďák 67 m - cena 26 500 Kč (doprava zajištěna).
Tel.: 605 054 470

Nabízíme těžbu dřeva napadeného kůrovcem harvestorem, 
vyvážení dřeva, odvoz a výkup dřeva. Možnost i za odvoz 
dřevní hmoty. Tel.: 731 457 371

Vykupuji palivové dřevo jakékoliv množství, odvoz zajištěn. 
Tel.: 731 457 371

Prodám stavební pozemek ve VM. Tel.: 731 457 371

Půjčíme minibagr Velké Meziříčí a okolí. Tel.: 731 457 371

SANBORN
jede a přijímá

obráběče CNC
seřizovače
technologa

filipova@sanborn.cz
+420 720 026 230

www.sanborn.cz/nabor/

Jsme
lídři v CNC
Přijměte výzvu, pojďte s námi 
obrábět tak, jak to jinde neumí.

Prázdninová
inzerce  -50 %

Měsíčník Velkomeziříčsko vychází vždy každou první středu v měsíci o nákladu  
5 500 kusů pro Velké Meziříčí a jeho místní části Hrbov, Svařenov, Lhotky, Kúsky, 

Dolní Radslavice, Mostiště a Olší nad Oslavou, zdarma. 

Inzerci zveřejněnou v tištěném vydání Velkomeziříčska  
v měsíci červenci a srpnu nyní zakoupíte za poloviční ceny.

Technické podmínky:
Podklady přijímáme připravené pro  barevný tisk ve formátech: PDF, JPG, AI, PNG. 

Veškeré podklady zasílejte na adresu: velkomeziricsko@velkemezirici.cz.
Termín uzávěrky: pro červencové vydání je 24. 6. 2020 a pro srpnové vydání 29. 7. 2020.
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ZMĚNY
ORDINAČNÍCH HODIN

Vážení členové a příznivci Vlastivědné a genealogické společnosti při Jupiter clubu, vzhledem k pandemické situaci se  
na akcích VGS sejdeme až od 1. září 2020, vždy v úterý v 16 hodin. Program připravujeme.

Těšíme se na Vás! Výbor VGS

Dne 3. 6. MUDr. Blaha - DOVOLENÁ
Dne 17. 6. MUDr. Pařízek (ortopedie) - DOVOLENÁ
Dne 22. 6. MUDr. Svobodová (alergologie) – DOVOLENÁ
Dne 23. 6. MUDr. Jašová (urologie) – DOVOLENÁ
Dne 24. 6. MUDr. Pařízek (ortopedie) – DOVOLENÁ
Od 24. 6. - 28. 6. dent. hygienistka Martina Kabrdová - DOVOLENÁ
Dne 25. 6. MUDr. Lisý (ortopedie) – DOVOLENÁ
Dne 26. 6. MUDr. Šajnar (ortopedie) - DOVOLENÁ
Dne 29. 6. MUDr. Svobodová (alergologie) – DOVOLENÁ
Dne 29. 6. a 30. 6. MUDr. Blaha - DOVOLENÁ

ZUBNÍ POHOTOVOST

6. 6. B Smile s.r.o., Osová Bítýška 303 566 536 712

7. 6. MUDr. Tomáš Dvořák, Velká Losenice 775 479 595

13. 6. MUDr. Dušan Borek, Zahradní 580,  
Bystřice nad Pernštejnem

566 688 235

14. 6. B Smile s.r.o., Osová Bítýška 303 566 536 712

20. 6. MDDr. Věra Šírová, Vratislavovo nám. 12, 
Nové Město na Moravě

566 616 901

21. 6. MUDr. Ondřej Bartoš, Na Městečku 310, 
Nové Veselí

566 667 236

27. 6. Lékař stomatolog Fiodor Gonchar,  
Dům zdraví, Velké Meziříčí

728 638 632

28. 6. BLADENT s.r.o., Štursova 111,  
Nové Město na Moravě

566 616 904

Dne 17. května 2020
oslavil 
pan František Sláma 
z Olší nad Oslavou 
krásné životní jubileum.
K Tvým 80. narozeninám 
Ti ze srdce přejeme pevné 
zdraví, hodně spokojenosti 
a životní vitality. 

Manželka 
a dcery s rodinami

PŘEDNÁŠKY VGS AŽ OD ZÁŘÍ

MUDr. Sedmidubská Helena s.r.o. – praktický lékař
U Tržiště 2191/3, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 26981718

Ordinační hodiny:
Pondělí  7:00 – 9:00 odběry krve + akutní pacienti
 9:00 – 13:00 pouze objednaní pacienti
Úterý  7:00 – 10:00 odběry krve + akutní pacienti
 13:00 – 18:00 pouze objednaní pacienti
Středa  7:00 – 9:00 odběry krve + akutní pacienti
 9:00 – 13:00 pouze objednaní pacienti
Čtvrtek  7:00 – 9:00 odběry krve + akutní pacienti
 9:00 – 13:00 pouze objednaní pacienti
Pátek  7:00 – 9:00 odběry krve + akutní pacienti
 9:00 – 13:00 pouze objednaní pacienti

Objednání vyšetření na telefonu: 566 524 270

Placená inzerce



 

VZPOMÍNÁME

Vaše rodinná a společenská oznámení objednávejte na 566 781 034 (038), e-mailem velkomeziricsko@velkemezirici.cz 
nebo osobně v redakci Velkomeziříčska.
Najdete nás na nové adrese v budově radnice, přízemí, dveře č. 104 (bývalá služebna městské policie). 

Před sto lety, 24. 6. 1920, se narodil fo-
tograf, malíř a velký milovník přírody, pan 
Miloš Kvasnička, který ve Velkém Meziříčí 
strávil téměř celý svůj plodný život.
 
Vzpomíná rodina.

„Kdo ho znal, vzpomene,
kdo ho měl rád, nezapomene.“

Dne 15. května 2020
jsme vzpomněli
25. výročí úmrtí

pana Františka Havlíčka
ze Svařenova.

S láskou vzpomínají manželka a děti s ro-
dinami.

ODEŠLI Z NAŠICH ŘAD

Nevěř, že navždy jsem ti sbohem dal. Po-
slouchej zvuk mých kroků ve svém srdci. Já 
nejsem pryč, jen v tobě, má lásko, přebývám.
Těmito slovy jsme se dne 11. června louči-
li s naším milovaným, panem Miloslavem 
Večeřou.

Čas běží rychle, ale ani 10 let nám nevyma-
že z paměti krásné vzpomínky na upřímné-
ho a veselého člověka. Zákeřná nemoc mu 
vzala sílu, aby si s námi mohl užívat déle. 
V našich srdcích však žije dál.

S láskou vzpomínají manželka Alena, děti 
Ivona a Miroslav s rodinami a věrní přátelé.

Anežka Krejsková, Velké Meziříčí, 93 let, 3. 5. 2020

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast 
a projevené kondolence při posledním rozloučení dne 
9. 5. 2020 s paní Anežkou Krejskovou z Velkého Meziříčí.

Zarmoucená rodina

Helena Zahrádková, Olší nad Oslavou, nedožitých 74 let, 
8. 5. 2020

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast 
a projevené kondolence při posledním rozloučení dne 
14. 5. 2020 s paní Helenou Zahrádkovou z Olší nad Oslavou.

Zarmoucená rodina

Věra Cerkalová, Velké Meziříčí, 84 let, 13. 5. 2020

Karel Hladík, Velké Meziříčí, nedožitých 66 let, 14. 5. 2020

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast 
a projevené kondolence při posledním rozloučení dne 
20. 5. 2020 s panem Karlem Hladíkem z Velkého Meziříčí.

Zarmoucená rodina

Božena Janáková, Velké Meziříčí, nedožitých 92 let, 
14. 5. 2020

Věra Baláková, Březejc, 87 let, 18. 5. 2020

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast 
a projevené kondolence při posledním rozloučení dne 
23. 5. 2020 s paní Věrou Balákovou z Březejce.

Zarmoucená rodina

Anežka Pařilová, Velké Meziříčí, 89 let, 18. 5. 2020

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast 
a projevené kondolence při posledním rozloučení dne 
25. 5. 2020 s paní Anežkou Pařilovou z Velkého Meziříčí.

Zarmoucená rodina

Dne 19. 6. 2020 uplyne 35 roků, kdy nás 
navždy opustil pan Karel Krčál, pekař z Vel-
kého Meziříčí. Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi.

Dcery Marie Kleščová a Dana Janečková 
s rodinami

„Čas běží, ale vzpomínky v srdcích zůstávají.“

Dne 17. 6. 2020 si připomínáme 3. smutné 
výročí úmrtí Ing. Milana Roučky.

S úctou a láskou vzpomíná manželka, syn 
a dcera s rodinami.
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KLUB NADĚJE SLAVÍ DVACET LET OD SVÉHO VZNIKU

Historie klubu se začala psát před Vánocemi v roce 1999, kdy 
jsem podstoupil první chemoterapie a seznámil se s dnes již bý-
valou předsedkyní spolku onkologicky nemocných, paní Květuší 
Doležalovou. Ta mě společně s M. Švormovou, M. Bártovou a M. 
Švecovou představila v restauraci Obecník návrh na založení 
onkologického klubu pro pacienty velkomeziříčského regionu 
a další nezbytnosti vedoucí k přípravě ustanovující schůze, kte-
rá proběhla 20. března 2000. Zúčastnilo se jí asi dvacet míst-
ních zájemců a hostů, mezi kterými byli paní Rezková z pražské 
organizace Liga proti rakovině, tehdejší místostarosta města 
Ing. Vilém Lavický, paní Kafková z Domu zdraví, Mgr. M. Nováč-
ková z lékárny a Zdeněk Horák, ředitel společnosti Lacrum. Na 
této první schůzi jsme se seznámili s posláním klubu, navrhli 
stanovy, samotný název i budoucí program.
Začínali jsme naprosto od nuly. Bez zkušeností, bez peněz, ale 
zato s odhodláním a chutí do práce! Měli jsme však před sebou 
to nejsložitější období. Kromě zpracování stanov a programu 
klubu, bylo nutné sehnat základní kapitál. Zde velké poděkování 
patří našim právním poradcům, JUDr. Aleši Minaříkovi, JUDr. Ja-
roslavu Pavlasovi a JUDr. Janě Trutnové, kteří nám vždy zdarma 
a ochotně byli nápomocni.
Není v mých silách na těchto řádcích zmínit jména všech členů 
klubu, kteří se za dobu jeho existence podíleli na jeho chodu, 
avšak je jasné, že lepší ekonomku, než Janu Michalovou, jsme 
si ani přát nemohli.
Po zvážení více variant jsme se rozhodli pro následnou péči na-
šich pacientů zvolit lázně v Luhačovicích a Poděbradech, kam 
každoročně vyráželo okolo 23 našich členů, kterým klub při-
spíval asi 20 % z ceny lázeňského pobytu. Veškerou organizaci 
s rekondiční lázeňskou péčí, včetně péče při pobytu, zajišťovala 
bez problémů předsedkyně Květuše Doležalová. Několik našich 
členů bylo i na zahraničních léčebných pobytech s organizací 
ARCUS Česká Lípa.
Program našeho klubu se orientuje na několik hlavních oblastí. 
Jednou z nich je již zmiňovaná zdravotní péče o členy formou 

lázeňských pobytů. Dále pořádáme pravidelné středeční bese-
dy s odborníky v klubu důchodců na ulici Komenského. Besedy 
rádi doplňujeme i o jiná témata ze života nebo historie města. 
Organizujeme také zájezdy po vlasti české, na které není pro-
blém všechna volná místa obsadit. Snad nejkrásnější zájezd 
byl na Jízdu králů ve Vlčnově v roce 2012. Nezapomenutelné 
byly zájezdy na poutní místa jako Svatý Hostýn či Svatý Kope-
ček. Příjemné zážitky máme z pobytu v Jablonné nad Vltavou 
a z družby s onko klubem BENKON z Benešova, kam jsme na 
víkendy jezdili vlastními auty.
Našimi jedinými finančními příjmy jsou možnost čerpání sociál-
ní dotace města, dary od místních sponzorů a příjem z prodeje 
kytiček ve výši 30 % z celkové vybrané částky, který se pohybuje 
okolo 7 500 korun.
Těmito odstavci se snažím čtenářům přiblížit širokou proble-
matiku naší činnosti. Jsem si vědom, že vše nelze jednoduše 
popsat. V našich prvopočátcích jsme hledali cestu, jakým smě-
rem se vydat. Byla to velmi náročná a složitá mravenčí práce. 
Postupně se nám podařilo sestavit velmi pracovitý a tvůrčí 
kolektiv, díky kterému přišly i výsledky. Důkazem je bezesporu 
předání nejvyššího ocenění Kraje Vysočina, Skleněná medaile, 
v roce 2019 paní Doležalové, dlouholeté předsedkyni Klubu Na-
děje.

Zájem o členství v našem klubu se začal postupně navyšovat. 
Celkem se za dvacet let existence do přihlásilo 129 členů. Ně-
kteří nás opustili předčasně, na ty vzpomínáme, někteří jsou 
s námi dosud. Nyní nás je 68 v různém věku. Například v tom-
to roce máme první jubilantku, která oslaví 90. narozeniny a je 
stále velmi čiperná a pracovitá. Blahopřejeme!
Teď již jen závěrem. Prosím, poučme se z některých nedostatků 
minulosti, ale nebourejme to dobré, co jsme pro naše pacienty 
zavedli.

Ludvík Trojan, spoluzakladatel Klubu Naděje

Zájezd Klubu Naděje do Kutné Hory (2004), foto: archiv L. Trojana Zájezd Klubu Naděje do Telče (2005), foto: archiv L. Trojana

Úvodem tohoto textu se přiznávám, že představit činnost Klubu Naděje, od roku 2015 Spolku onko-
logických pacientů, je pro mě velmi složité. Tak dlouhou historii jsem si opravdu v roce 1999 nedoká-
zal představit. Jako jeden ze zakládajících členů klubu jsem očekával, že výbor zorganizuje k tomuto 
výročí slavnostní zasedání. Bohužel se tak nestalo, nové vedení klubu od roku 2015 pod vedením 
Dr. Drahomíry Mejzlíkové už koncem roku 2019 rozhodlo, že k 20. výročí žádná akce neproběhne. 
Z tohoto důvodu jsem se rozhodl vás obeznámit s úspěšnou činností našeho klubu.
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Corona „prázdniny“
Matyáš Babák (12 let, LDO ZUŠ Velké Meziříčí)
O prázdninách jarních seděl jsem si na mobilu,
najednou na Instagramu přečtu si já novinu.
Bude karanténa Týden Dva?
To já se tak těšil!
Dlouho bude zavřená ta hnusná školní jídelna.
To jsem tehdy nevěděl že na přelidněné oblasti,
Stane se ta šitá rouška mou nezbytnou součástí.
Jen to je pro mě šílenství!
Ale babička víc nesnese,
že zruší se i všechny mše.
Teď konečně k hororu!
Prý budu mít na každý týden : Matiku, češtinu… dokonce 
i fyziku!
To fakt nevím jak to zvládnu však musí se to dokázat!
Ruku bych ti na to podal ale musím si to zakázat.

Hádanka
Karolína Doleželová, (8 let, LDO ZUŠ Velké Meziříčí)
Jsem v černém fraku,
bílé bříško mám,
co se jenom blýskne,
do zobáku dám.
Mám ráda, co se třpytí,
peníze i korále
i stříbrné náušnice,
co ztratily se na bále.
Tak už víte, kdo já jsem?
Však vy lidi taky
máte občas stejné fraky
a kradete jak straky.

Zábava se nekoná
Štěpán Vejmělek, (13 let, LDO ZUŠ Velké Meziříčí)
Zábava se nekoná, řádí tady korona.
Tenhle virus z Číny je velice činný.
V televizi dnes působí nám stres.
V obchodech už není rýže, zaplnila naše spíže.
Zelená se venku louka, už došla i všechna mouka.
Samozřejmé chování změnilo se v čekání.
Nemůžeme cestovat, musíme se testovat.
Naše česká vláda krizi správně zvládla.
Karanténa nevadí, Babiš nám to nahradí.
Tady u nás virus není, pivo stále krásně pění.
Pijme ho plnými doušky i přesto, že máme roušky.

Písmeno P
Šárka Štěpánková(15 let, LDO ZUŠ Velké Meziříčí)
Co se to té naší planetce stalo?
Ach ta slova na P. panika, pandemie. 
Zákeřná jsou tato slova a poslední dobou bohužel trápí nás všechny.
Jen napadá mě další slovo na P, ponaučení. 
Spousta ponaučení by se dala bráti z této nemilé situace.
Nevážili jsme si dnů, kdy jsme mohli bezstarostně chodit po 
venku. Teď ty krásné chvíle zmizely, jako když večer slunce 
zapadne. Ale kdyby se slunce nikdy neschovalo za mraky, 
nevážíme si jeho záře úplně stejně, jako si mnozí z nás nevážili 
té svobody a pocitu bezpečí.
Koronavirus je takový mrak, který nám to naše slunce zakryl, ale 
jakmile tento ošklivý mrak odpluje, slunce zase vysvitne a my 
budeme mnohem více vděční za to, že můžeme vidět kamarády, 
navštívit babičku, nebo si zajít do kina, vycestovat do ciziny.
Tak si ty ruce umej, dej si roušku na pusu a nech mračna v klidu 
odejít tak, aby cestou srazila co nejméně nevinných pěšáků.

V květnovém Velkomeziříčsku byl jistě 
oprávněně věnován prostor tragickým 
událostem z konce války. Autoři se však 
nevyvarovali dvou frází, které se opakují 
již prakticky celých 75 let. Tak jako mno-
hokrát bylo zase uvedeno, že Jindřich 
Nováček „byl nucen vystoupit z ilegali-
ty“, aniž by se skutečný důvod vysvětlil. 
Člověk by se chtěl zeptat, čím byl nu-
cen? Vedli jej pod bodáky? Nebo jej hnali 
pendreky z té záhadné ilegality? Nikoliv, 
Jindra Nováček ukončil šestileté skrývání 
zcela dobrovolně a jen proto, aby v du-
chu komunistických směrnic ovládl měs-
to a nasměroval jeho poválečný vývoj 
tak, jak si soudruzi už řadu let plánova-
li. Nakonec odmítl rozkaz k ústupu slo-
vy: „Kdo ovládá radnici, ovládá město!“ 
A ještě komunisté posílali nekomunisty 
domů!
A druhou omílanou frází je, že „němec-
ký voják podle vystřelil rudou raketu“, 
což byl důvod k ruskému bombardování 
města. Nikdo o tom konkrétní důkaz ne-
přinesl, jenom se to stále dokola opisuje. 
Mnohokrát jsem si představoval, co ten 

německý podlý voják byl zač. Ruská le-
tadla se přihnala nad města a německé 
kolony právě až 9. května, takže ten vo-
ják mohl těžko vědět, jak na kterou ra-
ketu bombardéry reagují. A především, 
proč by je k bombardování vyzýval, když 
bylo velmi pravděpodobné, že on sám 
bude zasažen a s ním i jeho kumpáni. 
Vidí v tom snad někdo logiku?
Rusové žádnou rudou raketu nepotřebo-
vali, když toho dne bombardovali Křiža-
nov, Nové Město, Žďár, Krucemburk, 
Ždírec, Mladou Boleslav, Mělník… O ma-
sakru v Hrotovicích ani nemluvě! Oběti ci-
vilního obyvatelstva šly do tisíců a daleko 
přesáhly ztráty, které utrpěly ustupující 
Němci. Byl to typický ruský přístup k boji, 
naplňovali heslo „nas mnogo“ a signální 
raketu k tomu nepotřebovali. Byl to styl 
naprosto nerozumný, zvláště v době, kdy 
už byla podepsána bezpodmínečná kapi-
tulace a bylo vlastně po válce!
Po válce však nebylo o dva tři dny dří-
ve, kdy po zuby ozbrojení Němci ujížděli 
v kolonách dva kroky od radnice a ve 
stejnou dobu se uvnitř sešli odbojáři 

i neozbrojení občané a přinášeli lahve sli-
vovice, takže na radnici vládla „rozjařená 
nálada“. Až třeba odbojář Pánek odešel 
zhnusen, když viděl „na každém stole 
flašku“. Pokud se vedle donesených lahví 
ještě zachoval účet na „lihoviny spotře-
bované v revoluci“ ve výši 3 581 korun, 
jenž vykazuje 55 litrů tvrdého alkoho-
lu, jak musela vypadat zhruba stovka 
účastníků? Každý vypil v průměru přes 
půl litru tvrdého alkoholu, pak se ovšem 
nedalo ani prchnout přes zeď u zadního 
východu.
Nehodlám nikoho soudit a nikomu to vy-
čítat, situace k tomu sváděla, přesto té 
lehkovážnosti bylo příliš. A mnozí Němci 
neznali slitování do poslední chvilky.
Už před léty jsem tu místní hrůzu řešil 
s vojenským historikem a ten mi řekl 
jednoznačně: „Ústupový prostor byl pa-
cifikován trestným oddílem, tak se pro-
stě dělala válka! Činnost Velkomeziříč-
ských byla naprosto diletantská.“
Tečka. Bohužel, tolik obětí to stálo! A tak 
zbytečných!

Hynek Jurman

PŘÍSPĚVEK ČTENÁŘE: JEŠTĚ K VELKOMEZIŘÍČSKÉ TRAGÉDII

ŽÁCI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY SKLÁDALI BÁSNĚ
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NEMÁTE VE SCHRÁNCE VELKOMEZIŘÍČSKO?
RADNIČNÍ ZPRAVODAJ VYDÁVÁME VŽDY 1. STŘEDU V KALENDÁŘNÍM MĚSÍCI. 

DO VŠECH POŠTOVNÍCH SCHRÁNEK HO VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ
A JEHO MÍSTNÍCH ČÁSTECH ROZNÁŠÍ ČESKÁ POŠTA.

Pokud Velkomeziříčsko 
ve schránce nenaleznete, 
obraťte se s reklamací na 

pobočku České pošty. 

ANI TATO URGENCE
NEPOMOHLA?

Dejte nám vědět na e-mail:
velkomeziricsko@velkemezirici.cz,

uveďte jméno a adresu. 

Čtěte také v elektronické verzi
na webu Velkomeziříčska

https://www.velkomeziricsko.cz/
archiv-cisel-v-pdf
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A JEHO MÍSTNÍCH ČÁSTECH ROZNÁŠÍ ČESKÁ POŠTA.

Pokud Velkomeziříčsko 
ve schránce nenaleznete, 
obraťte se s reklamací na 

pobočku České pošty. 

ANI TATO URGENCE
NEPOMOHLA?

Dejte nám vědět na e-mail:
velkomeziricsko@velkemezirici.cz,

uveďte jméno a adresu. 

Čtěte také v elektronické verzi
na webu Velkomeziříčska

https://www.velkomeziricsko.cz/
archiv-cisel-v-pdf



červen 2020

28 KAM

Čtvrtek 11. 6. , velký sál, 19.00
původní termín 6. 5. 2020
4. koncert KPH 2019/2020
ENSEMBLE FRIZZANTE
Eva Daňhelová, Antonín Libicher, Veronika Slavíč-
ková, Martin Kotulan, Petr Pytlík
Vokální kvinteto Ensemble Frizzante je souborem 
profesionálních brněnských zpěváků Národního di-
vadla v Brně a Českého filharmonického sboru Brno.
Platí abonentní předplatné, jednotlivé vstupné.

Pondělí 15. 6. , koncertní sál, 19.00
původní termín 6. 4. 2020
5. koncert KPH 2019/2020
SMETANOVO TRIO
Jitka Čechová – klavír, Jan Talich – housle, Jan Pá-
leníček – violoncello
Smetanovo trio založené ve 30. letech 20. století 
klavíristou Josefem Páleníčkem patří k nejprestiž-
nějším současným českým souborům.
Platí abonentní předplatné, jednotlivé vstupné.

Čtvrtek 18. 6. , velký sál, 19.00
Benefiční koncert na podporu nové synagogy 
Cimbálová skupina CAPELLA a dívčí pěvecký sbor 
ADASH.

Pátek 19. 6. , velký sál, 19.30
Divadelní sezona jaro 2020/3. představení
Agentura Harlekýn Praha
SCÉNY Z MANŽELSKÉHO ŽIVOTA
Hrají M. Dlouhý, M. Badinková a další…

Vlastivědná a genealogická společnost při Jupi-
ter clubu bude pokračovat s novým programem 
přednášek v září 2020 (plán přednášek bude 
zveřejněn v průběhu srpna)

PŘIPRAVUJEME
Rezervace vstupenek zahájena.

Středa 30. 9. , velký sál, 19.30
Divadlo UNGELT Praha
SKLENĚNÝ STROP
Hrají J. Langmajer, T. Dyková, V. Navrátil, V. Pokor-
ný.

Pátek 9. 10. , velký sál, 19.30
VIP ART COMPANY PRAHA
MŮŽEM I S MUŽEM
… Co ženy dělají, když si myslí, že je nikdo nevidí. 
Vtipná autorská féerie 4 žen, 4 archetypů, vznikla 
z potřeby podívat se pravdě do očí.
Hrají D. Zázvůrková, K. K. Hrachovcová, J. Sedláč-
ková, V. Hybnerová.

Středa 21. 10. , velký sál, 19.30
Divadlo Kalich Praha
ŽENA ZA PULTEM 2: PULT OSOBNOSTI
Hrají O. Kaiser, J. Lábus

Neděle 1. 11. , velký sál, 19.00
JT PROMOTION, Plzeň
OSM EUR NA HODINU
Zběsilá komedie o sobectví i štědrosti v režii A. 
Procházky.
Hrají M. Zounar, A. Procházka nebo Z. Pantůček, M. 
Kraus, M. Randová nebo D. Šinkorová.

PROgRAM KINA NA ČERVEN
Středa 3. 6. v 19.30
V SÍTI
3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 2458 sexuálních 
predátorů. Experiment, který naléhavým způso-
bem otevírá tabuizované téma zneužívání dětí na 
internetu. Tři zletilé herečky s dětskými rysy do-
stávají za úkol prostřednictvím falešných profilů 
na sociálních sítích předstírat, že je jim 12 let. Ve 
věrných kopiích dětských pokojíků, postavených 
ve filmovém ateliéru, chatují a skypují s muži 
všech věkových kategorií, kteří je na netu vyhle-
dali a oslovili. Drtivá většina těchto mužů požaduje 
sex prostřednictvím videohovoru, posílá fotogra-
fie svých přirození, odkazy na porno nebo se dívky 
dokonce pokouší vydírat. Dokument vypráví str-
hující drama těchto tří hrdinek alias „dvanáctile-
tých dívek“ od castingu až po osobní schůzky, kde 
se s predátory setkávají tváří v tvář pod dohledem 
ochranky a šesti skrytých kamer. Predátorské tak-
tiky se tak obracejí proti svým strůjcům a z lovců 
se stávají lovení.
Vstupné: 100 Kč, 100 minut, mládeži přístupný od 
15 let.

Čtvrtek 4. 6. v 18.00
V SÍTI: ZA ŠKOLOU
Speciální verze filmu vhodná pro diváky už od 
12 let, a to i bez doprovodu rodičů nebo jiné dospě-
lé osoby. Oproti celovečerní verzi je film doplněn 
o praktické návody a komentáře hereček, které si 
zkušeností se sexuálním obtěžováním na interne-
tu samy prošly.
Vstupné: 100 Kč, 64 minut, mládeži přístupný od 
12 let.

Pátek 5. 6. v 19.30
POSLOUCHEJ
Snímek vypráví příběh mladého páru, který vyrá-
ží na výlet, aby jejich vztahu dodali novou energii, 
protože se zdá, že už se vyčerpal a spěje k zániku. 
Dívka má navíc silné podezření, že jí je partner ne-
věrný, ale nemá pro to důkazy. Partnerovo koketní 
chování vůči jiným ženám ji v tom však utvrzuje. 
Během cesty, kdy její partner spí, uslyší v autě hlas, 
a jak se záhy ukáže, jde o hlas mužovy milenky. Ta 
se dokonce dívce začne zjevovat. Je to jen noční 
můra, halucinace, nebo snad její partner skrývá 
daleko hrůznější tajemství, než jsou občasné zá-
lety? Jak ubíhají kilometry, atmosféra houstne a ve 
chvíli, kdy dívka záhadu rozluští, jí začne jít o život. 
V hlavní roli K. Podzimková, A. Bilík. Psychothriller 
Česko 2019.
Vstupné: 110 Kč, 77 minut, mládeži přístupný od 
15 let.

Sobota 6. 6. v 19.30
NEJVYŠŠÍ POCTA
Největší oběť si zaslouží nevyšší poctu. Skutečný 
příběh zdravotníka amerického letectva U.S. Air 
Force, Williama H. Pitsenbargera, jehož statečnost 
zachránila ve Vietnamu desítky životů.
V roce 1966 se poblíž Saigonu odehrála jedna 
z nejkrvavějších bitev vietnamské války. Během 
záchranné mise 11. dubna se jednadvacetiletý me-
dik přezdívaný Pits rozhodl dobrovolně opustit re-
lativní bezpečí záchranného vrtulníku, aby pomohl 
vojákům na zemi. S neobyčejnou odvahou a od-
hodláním osobně zachránil a dopravil do bezpečí 

Jupiter club
znovu otevírá
S rozvolňováním opatření nouzové-
ho stavu také velkomeziříčská kultura 
vstupuje do nové, osobité sezóny.
Kulturně společenské centrum Velkého 
Meziříčí JUPITER club, s. r. o. po téměř 
třech měsících svého uzavření dnes fi-
nišuje s opatřeními k brzkému otevření.
Období zákazu činnosti pracovníci cen-
tra využili ke generálnímu úklidu všech 
prostor Jupiter clubu a také k vyjednání 
náhradních termínů zrušených divadel, 
koncertů a filmových představení.

KINO OPĚT V PROVOZU
Zatímco divadla, koncerty a další akce 
byl Jupiter club nucen přesunout do 
podzimních dní, pro filmové fanoušky už 
poslední květnový víkend otevřelo kino.
Návrat do diváckých sedadel ale provází 
opatření, která musí návštěvníci kultur-
ního zařízení respektovat, a tak k po-
vinné roušce a používání dezinfekčních 
prostředků nově také přibylo dodržo-
vání bezpečné vzdálenost mezi diváky 
ve foyer i sále kina. Každá druhá řada 
v hledišti zůstává prázdná a diváci mo-
hou být usazeni maximálně dva vedle 
sebe s 1,5metrovým rozestupem (volné 
následující sedadlo). Nově je také v sále 
zakázána konzumace občerstvení.
Kino své návštěvníky uvítalo novým 
plátnem. To bylo na místo usazeno těs-
ně před obnovením provozu, tedy v úte-
rý a ve středu 26. a 27. května.

KONCERTY
Pro milovníky vážné hudby připravu-
je Jupiter club v červnu dva koncerty 
v rámci KPH (klub přátel hudby). Koncert 
vokálního kvinteta Ensemble Frizzante 
bude 11. června a koncert Smetanova 
tria 16. června. Dne 18. června se usku-
teční benefiční koncert na podporu nové 
synagogy ve Velkém Meziříčí vystoupe-
ním cimbálové skupiny Capella a dívčího 
pěveckého sboru Adash.

VELKOMEZIŘÍČSKÉ KULTURNÍ LÉTO
Velkomeziříčské kulturní léto zahájí svůj 
osmý ročník v pátek 3. 7. vystoupením 
bluegrass a country kapely Kdo má 
čas. Tak jako každý rok bude připrave-
no v průběhu července a srpna více než 
dvacet koncertů a chybět nebude ani 
tradiční Kinematograf.

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE 
ČERVEN 2020
566 782 004, 566 78 200
program@jupiterclub.cz
www.jupiterclub.cz

Milan Dufek

více než 60 mužů 1. pěší divize americké armá-
dy. Poté, co mu bylo nařízeno využít místo v po-
sledním vrtulníku, odmítl a zůstal se zbytkem 
armády uprostřed těžké palby. O 32 let později 
dostane ambiciózní byrokrat z Pentagonu Scott 
Huffman na starost dokončení posudku, který 
má rozhodnout, zda údajné hrdinské činy vojáka 
Pitsenbargera zaslouží nejvyšší ocenění za sta-
tečnost – Medaili cti. Huffman sbírá svědectví 
armádních veteránů, kteří byli přímými účastní-
ky bitvy. Během jeho vyšetřování vyplouvají na 
povrch závažné utajované skutečnosti, jejichž 
zveřejnění může Scotta stát víc než jen kariéru… 
Hrají S. Stan, Ch. Plummer, W. Hurt, E. Harris, S. 
L. Jackson, P. Fonda a další. Válečné drama USA 
2019, české titulky.
Vstupné: 100 Kč, 116 minut, mládeži přístupný 
od 12 let.

Neděle 7. 6. v 16.00
FRČÍME
Děj filmu nás zavede do světa fantazie, ve kte-
rém se představí dva elfští teenageři, kteří se 
vydají na pozoruhodnou výpravu, aby zjistili, zda 
ve světě zůstalo aspoň kousek toho magického. 
Animovaný, rodinný film pro děti, USA 2020, čes-
ký dabing.
Vstupné: 100 Kč, 112 minut, mládeži přístupný.

Středa 10. 6. v 18.00
BIRDS OF PREY
(PODIVUHODNÁ PROMĚNA HARLEY QUINN)
Po rozchodu s Jokerem se Harley Quinn spojí 
s dalšími superhrdinkami, aby společně zachrá-
nily malou dívku z rukou obávaného narcistické-
ho padoucha jménem Black Mask. Správná psy-
choušská jízda může začít! Režie C. Yan. Hrají M. 
Robbie, M. E. Winstead, J. Smollett ‑Bell, R. Perez, 
E. McGregor. Akční, dobrodružný film USA 2019, 
český dabing.
Vstupné: 110 Kč, 109 minut, mládeži přístupný 
od 15 let.

Pátek 12. 6. v 19.30
STAŘÍCI
Dva bývalí političtí vězni ve stařeckém věku se 
vydávají v obytném voze napříč republikou. Jejich 
cílem je vypátrat a zabít komunistického proku-
rátora z 50. let, který nebyl za své činy nikdy ofi-
ciálně potrestán… Příběh filmu je volně inspiro-
vaný skutečnými událostmi z přelomu tisíciletí, 
kdy se jednaosmdesátiletý emigrant a politický 
vězeň P. Raichl spojil se svým kamarádem z kri-
minálu a s jeho pomocí chtěl na veřejnosti de-
monstrativně zastřelit Karla Vaše, zločinného 
komunistického prokurátora z 50. let. Mstitelé 
si stanovili datum na den výročí komunistického 
puče, ale večer před vykonáním pomsty válečný 
hrdina zemřel. V hlavní roli L. Mrkvička, J. Schmi-
tzer, M. Steinmasslová, M. Suchánek a další. Dra-
ma Česko, Slovensko, 2019.
Vstupné: 100 Kč, 85 minut, mládeži přístupný od 
12 let.

Sobota 13. 6. v 19.30
LOV
Ulov si svého člověka. Lovení lidí jako sport? Dě-
sivá představa, kterou se skupinka „jinak smýš-
lejících“ jedinců rozhodla vyzkoušet. Lov je zne-
pokojivý originální thriller od tvůrců hororů Uteč, 
My a série Očista.
Dvanáct lidí se probouzí na mýtině uprostřed 
lesa. Navzájem se neznají, neví, kde jsou, ani jak 
se tam dostali. Netuší, že byli vybráni pro velmi 
specifický účel… stali se lovnou zvěří. Kdo a proč 
je loví? Než si stačí odpovědět, padnou někteří 
z nich mrtví k zemi. Ti, kteří první salvu ustáli, už 
tuší, že jim opravdu jde o život a že ti, co po nich 
střílejí, nepřestanou, dokud je všechny nezabi-

jí. Normální člověk by takovou situaci neustál, 
jenže Crystal není normální. Nechce umřít a ve 
snaze přežít za každou cenu je hodně podnika-
vá. Tak podnikavá, že se role lovce a oběti můžou 
nečekaně prohodit… Hrají B. Gilpin, E. Roberts, 
H. Swank, I. Barinholtz. Akční thriller USA 2020, 
české titulky. Vstupné: 120 Kč, 90 minut, mládeži 
přístupný od 15 let.

Neděle 14. 6. v 18.30, sobota 20. 6. v 19.30 
BOURÁK
Černá komedie Ondřeje Trojana s Ivanem Tro-
janem v roli Bouráka, věčného frajera, kterému 
teče do baráku i do života a rodina už ho má plný 
zuby. Ale i srdce.
Příběh se odehrává ve Šlukdorfu, imaginárním 
městě na severu Čech, kde po revoluci zavřeli 
všechny fabriky a místo nich se vyrojily nonstop 
herny, kasina a šlapky. V jednom z těch nonsto-
pů s automaty pro zoufalce pracuje i Kamila, 
osmnáctka, která už má života ve městě, kde 
chcípnul pes, plné zuby. A ještě víc ji štve vlastní 
rodina. Odevzdaná matka a otec, který kšeftuje 
s vraky aut a říká si BOURÁK. Zastydlý puberťák 
s otřískaným růžovým Cadillacem, který chodí 
trsat rock and roll s holkou, co vypadá jako ze 
starého amerického katalogu na podprsenky. 
Hrají I. Trojan, J. Macháček, P. Nesvačilová, K. Há-
dek, J. Dulava, K. Winterová, K. Boková. Komedie 
Česko 2020.
Vstupné: 130 Kč, 110 minut, mládeži přístupný 
od 12 let.

Středa 17. 6. v 19.30
VYSOKÁ DÍVKA
1945, Leningrad. Druhá světová válka zpustoši-
la město, zničila budovy a zanechala obyvatele 
v troskách, a to jak fyzicky, tak psychicky. Ačkoliv 
je obléhání, které bylo jedním z nejhorších
v dějinách lidstva, konečně u konce, ve zbylých 
ruinách stále svádí boj život a smrt. Dvě mladé 
ženy, Ilja a Máša, hledají smysl života a nadě-
ji v osobním boji za vybudování nového života 
mezi troskami města. Hrají: V. Mirošničenko, V. 
Pěrelygina, T. Glazkov, I. Širokov, K. Kutěpova. 
Drama, Rusko 2019, české titulky.
Vstupné: 100 Kč, 137 minut, mládeži přístupný 
od 15 let.

Čtvrtek 18. 6. v 19.30
EMMA.
Adaptace nesmrtelné romantické klasiky Jane 
Austenové o dívce, která si tak dlouho zahrávala 
s city jiných lidí, až sama onemocněla citem nej-
záludnějším, tedy láskou.
Emma Woodhouseová je hezká, chytrá, boha-
tá a na svou dobu notně emancipovaná. Navíc 
disponuje velmi zvláštním talentem, schopnos-
tí svádět dohromady jedince opačného pohlaví 
a dopravovat je až před oltář. Tedy alespoň si to 
o sobě začne myslet, když několika mistrovský-
mi tahy provdá svou vychovatelku za bohatého 
vdovce. Jejím dalším projektem se stane plánova-
né spojení mladičké a naivní Harriet s místním fa-
rářem. Přestože Emmin otec ji varuje, aby si ne-
zahrávala, a její přítel z dětství George Knightley 
se jí snaží vysvětlit, že lásce se poručit nedá, do-
hazovačka Emma tlačí Harriet do sňatku s kně-
zem silou umanutého Amora. Vše bohužel skončí 
nezdarem, katastrofou a spoustou prolitých slz, 
citovým uragánem, v jehož epicentru se ocitne 
právě Emma, které nezdar rozmetá všechny ži-
votní jistoty. Až potom pochopí, že toho pravého 
si každý musí najít sám a že to hledání paradoxně 
nemusí být až tak těžké, protože někdy ho může-
te mít celý život přímo před očima. Jen nesmíte 
být slepí. Hrají A. Taylor ‑Joy, B. Nighy, M. Goth, 
M. Hart, G. Whelan. Romantická komedie Velké 
Británie 2020, české titulky. Vstupné: 120 Kč, 
113 minut, mládeži přístupný od 12 let.

Pátek 19. 6. v 19.30
KALIFORNSKÝ SEN
Maggie se touží stát úspěšnou hudební produ-
centkou. Jako osobní asistentka popové ikony 
Grace Davisové by teoreticky měla mít tu nejlep-
ší průpravu, jenže prakticky to takhle jednoduše 
nefunguje. Maggie je v Traciině životě ten nejpo-
slednější poskok, který donáší kafe a oblečení 
z čistírny a čtyřiadvacet hodin denně je připra-
vený plnit i ty nejbláznivější nápady své šéfové. 
Pokud má nějaký ten umělecký nápad, Traciin 
producent Jack ho pokaždé pohrdavě zamítne. 
A dobrý nápad by se přitom hodil, protože dopo-
savad úspěšný hudební kolotoč se právě začíná 
trochu zadrhávat. Trace ví, že pokud ji nemá ujet 
vlak, měla by přijít s něčím novým, ale vůbec ne-
tuší, co by to mělo být. Lehce zneuznaná Maggie 
objeví mladého pouličního muzikanta Davida 
a rozhodne se mu pomoci s kariérou a sobě tak 
splnit svůj životní sen. Jenže dvě tak náročné 
profese nejde vykonávat zároveň, další kompli-
kace přináší i to, že se Maggie do svého „klienta“ 
zamiluje. Některé sny se prožít dají, z některých 
se ale člověk musí včas probudit. Hrají D. John-
son, T. E. Ross, I. Cube, K. Harrison. Romantické 
hudební drama, USA 2020, české titulky.
Vstupné: 130 Kč, 113 minut, mládeži přístupný 
od 12 let.

Neděle 21. 6. v 18.30
VÝJIMEČNÍ
Od autorů komedií Nedotknutelní a Dokud nás 
svatba nerozdělí přichází zatím nejosobnější 
projekt, plný naděje a nečekaného humoru.
Bruno vede spolek pro autistické děti a dospíva-
jící, jejichž případy jsou tak komplikované, že je 
všude jinde odmítli. Jeho nejlepší přítel Malik učí 
mladistvé ze sociálně slabých rodin, jak se o tyto 
děti starat. Přes 20 let žijí Bruno a Malik ve svě-
tě lidí, s nimiž si společnost neví rady. Přesto je 
neopouští optimismus a smysl pro humor. Ať už 
jejich autistický klient podesáté zastaví pařížské 
metro ve špičce, nebo kvůli práci v podstatě ne-
stíhají osobní život. Bohužel hrozí, že bude Bru-
nova organizace zrušena, jeho neotřelý přístup 
se totiž nelíbí každému. Brunovi a Malikovi tak 
nezbývá než přesvědčit úřady, že má jejich práce 
smysl. Hrají V. Cassel, R. Kateb. Komediální dra-
ma Francie 2019, české titulky.
Vstupné: 100 Kč, 114 minut, mládeži přístupný 
od 12 let.

Středa 24. 6. v 18.00
DOLITTLE
S lidmi si až tak nerozumí. Doktor Dolittle byl tak 
výjimečný, že ho jmenovali osobním lékařem an-
glické královny Viktorie. Jenže to bývávalo. Před 
pár lety ovdověl a od té doby samotaří v ústraní, 
za zdmi svého sídla, obklopený smečkou zvíře-
cích přátel, s nimiž si rozumí lépe než s lidmi. Jen-
že pak mu vpadne do života jeden drzý kluk, jenž 
si vzal do hlavy, že bude jeho učedníkem, a záro-
veň ho povolají ke královně, kterou sklátila smr-
telně nebezpečná choroba. A protože lék proti 
téhle nemoci se nalézá pouze na mýty opřede-
ném exotickém ostrově, musí se Dolittle vydat 
na velmi dobrodružnou plavbu do neznáma. 
Samozřejmě v doprovodu svých přátel, mezi ni-
miž je i ustrašená gorila, praštěná husa, cynický 
pštros, optimistický lední medvěd nebo neuvěři-
telně chytrý papoušek. Scénář a režie S. Gaghan, 
T. Shepherd. Hrají R. Downey Jr., A. Banderas, M. 
Sheen, J. Broadbent. Rodinná, dobrodružná, fan-
tasy komedie USA 2019, český dabing.
Vstupné: 110 Kč, 106 minut, mládeži přístupný.

Program kina po 24. 6. 2020 bude postupně zve-
řejněn a doplněn dle aktuálního plánu premiér na 
stránkách Jupiter clubu.
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Čtvrtek 11. 6. , velký sál, 19.00
původní termín 6. 5. 2020
4. koncert KPH 2019/2020
ENSEMBLE FRIZZANTE
Eva Daňhelová, Antonín Libicher, Veronika Slavíč-
ková, Martin Kotulan, Petr Pytlík
Vokální kvinteto Ensemble Frizzante je souborem 
profesionálních brněnských zpěváků Národního di-
vadla v Brně a Českého filharmonického sboru Brno.
Platí abonentní předplatné, jednotlivé vstupné.

Pondělí 15. 6. , koncertní sál, 19.00
původní termín 6. 4. 2020
5. koncert KPH 2019/2020
SMETANOVO TRIO
Jitka Čechová – klavír, Jan Talich – housle, Jan Pá-
leníček – violoncello
Smetanovo trio založené ve 30. letech 20. století 
klavíristou Josefem Páleníčkem patří k nejprestiž-
nějším současným českým souborům.
Platí abonentní předplatné, jednotlivé vstupné.

Čtvrtek 18. 6. , velký sál, 19.00
Benefiční koncert na podporu nové synagogy 
Cimbálová skupina CAPELLA a dívčí pěvecký sbor 
ADASH.

Pátek 19. 6. , velký sál, 19.30
Divadelní sezona jaro 2020/3. představení
Agentura Harlekýn Praha
SCÉNY Z MANŽELSKÉHO ŽIVOTA
Hrají M. Dlouhý, M. Badinková a další…

Vlastivědná a genealogická společnost při Jupi-
ter clubu bude pokračovat s novým programem 
přednášek v září 2020 (plán přednášek bude 
zveřejněn v průběhu srpna)

PŘIPRAVUJEME
Rezervace vstupenek zahájena.

Středa 30. 9. , velký sál, 19.30
Divadlo UNGELT Praha
SKLENĚNÝ STROP
Hrají J. Langmajer, T. Dyková, V. Navrátil, V. Pokor-
ný.

Pátek 9. 10. , velký sál, 19.30
VIP ART COMPANY PRAHA
MŮŽEM I S MUŽEM
… Co ženy dělají, když si myslí, že je nikdo nevidí. 
Vtipná autorská féerie 4 žen, 4 archetypů, vznikla 
z potřeby podívat se pravdě do očí.
Hrají D. Zázvůrková, K. K. Hrachovcová, J. Sedláč-
ková, V. Hybnerová.

Středa 21. 10. , velký sál, 19.30
Divadlo Kalich Praha
ŽENA ZA PULTEM 2: PULT OSOBNOSTI
Hrají O. Kaiser, J. Lábus

Neděle 1. 11. , velký sál, 19.00
JT PROMOTION, Plzeň
OSM EUR NA HODINU
Zběsilá komedie o sobectví i štědrosti v režii A. 
Procházky.
Hrají M. Zounar, A. Procházka nebo Z. Pantůček, M. 
Kraus, M. Randová nebo D. Šinkorová.

PROgRAM KINA NA ČERVEN
Středa 3. 6. v 19.30
V SÍTI
3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 2458 sexuálních 
predátorů. Experiment, který naléhavým způso-
bem otevírá tabuizované téma zneužívání dětí na 
internetu. Tři zletilé herečky s dětskými rysy do-
stávají za úkol prostřednictvím falešných profilů 
na sociálních sítích předstírat, že je jim 12 let. Ve 
věrných kopiích dětských pokojíků, postavených 
ve filmovém ateliéru, chatují a skypují s muži 
všech věkových kategorií, kteří je na netu vyhle-
dali a oslovili. Drtivá většina těchto mužů požaduje 
sex prostřednictvím videohovoru, posílá fotogra-
fie svých přirození, odkazy na porno nebo se dívky 
dokonce pokouší vydírat. Dokument vypráví str-
hující drama těchto tří hrdinek alias „dvanáctile-
tých dívek“ od castingu až po osobní schůzky, kde 
se s predátory setkávají tváří v tvář pod dohledem 
ochranky a šesti skrytých kamer. Predátorské tak-
tiky se tak obracejí proti svým strůjcům a z lovců 
se stávají lovení.
Vstupné: 100 Kč, 100 minut, mládeži přístupný od 
15 let.

Čtvrtek 4. 6. v 18.00
V SÍTI: ZA ŠKOLOU
Speciální verze filmu vhodná pro diváky už od 
12 let, a to i bez doprovodu rodičů nebo jiné dospě-
lé osoby. Oproti celovečerní verzi je film doplněn 
o praktické návody a komentáře hereček, které si 
zkušeností se sexuálním obtěžováním na interne-
tu samy prošly.
Vstupné: 100 Kč, 64 minut, mládeži přístupný od 
12 let.

Pátek 5. 6. v 19.30
POSLOUCHEJ
Snímek vypráví příběh mladého páru, který vyrá-
ží na výlet, aby jejich vztahu dodali novou energii, 
protože se zdá, že už se vyčerpal a spěje k zániku. 
Dívka má navíc silné podezření, že jí je partner ne-
věrný, ale nemá pro to důkazy. Partnerovo koketní 
chování vůči jiným ženám ji v tom však utvrzuje. 
Během cesty, kdy její partner spí, uslyší v autě hlas, 
a jak se záhy ukáže, jde o hlas mužovy milenky. Ta 
se dokonce dívce začne zjevovat. Je to jen noční 
můra, halucinace, nebo snad její partner skrývá 
daleko hrůznější tajemství, než jsou občasné zá-
lety? Jak ubíhají kilometry, atmosféra houstne a ve 
chvíli, kdy dívka záhadu rozluští, jí začne jít o život. 
V hlavní roli K. Podzimková, A. Bilík. Psychothriller 
Česko 2019.
Vstupné: 110 Kč, 77 minut, mládeži přístupný od 
15 let.

Sobota 6. 6. v 19.30
NEJVYŠŠÍ POCTA
Největší oběť si zaslouží nevyšší poctu. Skutečný 
příběh zdravotníka amerického letectva U.S. Air 
Force, Williama H. Pitsenbargera, jehož statečnost 
zachránila ve Vietnamu desítky životů.
V roce 1966 se poblíž Saigonu odehrála jedna 
z nejkrvavějších bitev vietnamské války. Během 
záchranné mise 11. dubna se jednadvacetiletý me-
dik přezdívaný Pits rozhodl dobrovolně opustit re-
lativní bezpečí záchranného vrtulníku, aby pomohl 
vojákům na zemi. S neobyčejnou odvahou a od-
hodláním osobně zachránil a dopravil do bezpečí 
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znovu otevírá
S rozvolňováním opatření nouzové-
ho stavu také velkomeziříčská kultura 
vstupuje do nové, osobité sezóny.
Kulturně společenské centrum Velkého 
Meziříčí JUPITER club, s. r. o. po téměř 
třech měsících svého uzavření dnes fi-
nišuje s opatřeními k brzkému otevření.
Období zákazu činnosti pracovníci cen-
tra využili ke generálnímu úklidu všech 
prostor Jupiter clubu a také k vyjednání 
náhradních termínů zrušených divadel, 
koncertů a filmových představení.

KINO OPĚT V PROVOZU
Zatímco divadla, koncerty a další akce 
byl Jupiter club nucen přesunout do 
podzimních dní, pro filmové fanoušky už 
poslední květnový víkend otevřelo kino.
Návrat do diváckých sedadel ale provází 
opatření, která musí návštěvníci kultur-
ního zařízení respektovat, a tak k po-
vinné roušce a používání dezinfekčních 
prostředků nově také přibylo dodržo-
vání bezpečné vzdálenost mezi diváky 
ve foyer i sále kina. Každá druhá řada 
v hledišti zůstává prázdná a diváci mo-
hou být usazeni maximálně dva vedle 
sebe s 1,5metrovým rozestupem (volné 
následující sedadlo). Nově je také v sále 
zakázána konzumace občerstvení.
Kino své návštěvníky uvítalo novým 
plátnem. To bylo na místo usazeno těs-
ně před obnovením provozu, tedy v úte-
rý a ve středu 26. a 27. května.

KONCERTY
Pro milovníky vážné hudby připravu-
je Jupiter club v červnu dva koncerty 
v rámci KPH (klub přátel hudby). Koncert 
vokálního kvinteta Ensemble Frizzante 
bude 11. června a koncert Smetanova 
tria 16. června. Dne 18. června se usku-
teční benefiční koncert na podporu nové 
synagogy ve Velkém Meziříčí vystoupe-
ním cimbálové skupiny Capella a dívčího 
pěveckého sboru Adash.

VELKOMEZIŘÍČSKÉ KULTURNÍ LÉTO
Velkomeziříčské kulturní léto zahájí svůj 
osmý ročník v pátek 3. 7. vystoupením 
bluegrass a country kapely Kdo má 
čas. Tak jako každý rok bude připrave-
no v průběhu července a srpna více než 
dvacet koncertů a chybět nebude ani 
tradiční Kinematograf.

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE 
ČERVEN 2020
566 782 004, 566 78 200
program@jupiterclub.cz
www.jupiterclub.cz

Milan Dufek

více než 60 mužů 1. pěší divize americké armá-
dy. Poté, co mu bylo nařízeno využít místo v po-
sledním vrtulníku, odmítl a zůstal se zbytkem 
armády uprostřed těžké palby. O 32 let později 
dostane ambiciózní byrokrat z Pentagonu Scott 
Huffman na starost dokončení posudku, který 
má rozhodnout, zda údajné hrdinské činy vojáka 
Pitsenbargera zaslouží nejvyšší ocenění za sta-
tečnost – Medaili cti. Huffman sbírá svědectví 
armádních veteránů, kteří byli přímými účastní-
ky bitvy. Během jeho vyšetřování vyplouvají na 
povrch závažné utajované skutečnosti, jejichž 
zveřejnění může Scotta stát víc než jen kariéru… 
Hrají S. Stan, Ch. Plummer, W. Hurt, E. Harris, S. 
L. Jackson, P. Fonda a další. Válečné drama USA 
2019, české titulky.
Vstupné: 100 Kč, 116 minut, mládeži přístupný 
od 12 let.

Neděle 7. 6. v 16.00
FRČÍME
Děj filmu nás zavede do světa fantazie, ve kte-
rém se představí dva elfští teenageři, kteří se 
vydají na pozoruhodnou výpravu, aby zjistili, zda 
ve světě zůstalo aspoň kousek toho magického. 
Animovaný, rodinný film pro děti, USA 2020, čes-
ký dabing.
Vstupné: 100 Kč, 112 minut, mládeži přístupný.

Středa 10. 6. v 18.00
BIRDS OF PREY
(PODIVUHODNÁ PROMĚNA HARLEY QUINN)
Po rozchodu s Jokerem se Harley Quinn spojí 
s dalšími superhrdinkami, aby společně zachrá-
nily malou dívku z rukou obávaného narcistické-
ho padoucha jménem Black Mask. Správná psy-
choušská jízda může začít! Režie C. Yan. Hrají M. 
Robbie, M. E. Winstead, J. Smollett ‑Bell, R. Perez, 
E. McGregor. Akční, dobrodružný film USA 2019, 
český dabing.
Vstupné: 110 Kč, 109 minut, mládeži přístupný 
od 15 let.

Pátek 12. 6. v 19.30
STAŘÍCI
Dva bývalí političtí vězni ve stařeckém věku se 
vydávají v obytném voze napříč republikou. Jejich 
cílem je vypátrat a zabít komunistického proku-
rátora z 50. let, který nebyl za své činy nikdy ofi-
ciálně potrestán… Příběh filmu je volně inspiro-
vaný skutečnými událostmi z přelomu tisíciletí, 
kdy se jednaosmdesátiletý emigrant a politický 
vězeň P. Raichl spojil se svým kamarádem z kri-
minálu a s jeho pomocí chtěl na veřejnosti de-
monstrativně zastřelit Karla Vaše, zločinného 
komunistického prokurátora z 50. let. Mstitelé 
si stanovili datum na den výročí komunistického 
puče, ale večer před vykonáním pomsty válečný 
hrdina zemřel. V hlavní roli L. Mrkvička, J. Schmi-
tzer, M. Steinmasslová, M. Suchánek a další. Dra-
ma Česko, Slovensko, 2019.
Vstupné: 100 Kč, 85 minut, mládeži přístupný od 
12 let.

Sobota 13. 6. v 19.30
LOV
Ulov si svého člověka. Lovení lidí jako sport? Dě-
sivá představa, kterou se skupinka „jinak smýš-
lejících“ jedinců rozhodla vyzkoušet. Lov je zne-
pokojivý originální thriller od tvůrců hororů Uteč, 
My a série Očista.
Dvanáct lidí se probouzí na mýtině uprostřed 
lesa. Navzájem se neznají, neví, kde jsou, ani jak 
se tam dostali. Netuší, že byli vybráni pro velmi 
specifický účel… stali se lovnou zvěří. Kdo a proč 
je loví? Než si stačí odpovědět, padnou někteří 
z nich mrtví k zemi. Ti, kteří první salvu ustáli, už 
tuší, že jim opravdu jde o život a že ti, co po nich 
střílejí, nepřestanou, dokud je všechny nezabi-

jí. Normální člověk by takovou situaci neustál, 
jenže Crystal není normální. Nechce umřít a ve 
snaze přežít za každou cenu je hodně podnika-
vá. Tak podnikavá, že se role lovce a oběti můžou 
nečekaně prohodit… Hrají B. Gilpin, E. Roberts, 
H. Swank, I. Barinholtz. Akční thriller USA 2020, 
české titulky. Vstupné: 120 Kč, 90 minut, mládeži 
přístupný od 15 let.

Neděle 14. 6. v 18.30, sobota 20. 6. v 19.30 
BOURÁK
Černá komedie Ondřeje Trojana s Ivanem Tro-
janem v roli Bouráka, věčného frajera, kterému 
teče do baráku i do života a rodina už ho má plný 
zuby. Ale i srdce.
Příběh se odehrává ve Šlukdorfu, imaginárním 
městě na severu Čech, kde po revoluci zavřeli 
všechny fabriky a místo nich se vyrojily nonstop 
herny, kasina a šlapky. V jednom z těch nonsto-
pů s automaty pro zoufalce pracuje i Kamila, 
osmnáctka, která už má života ve městě, kde 
chcípnul pes, plné zuby. A ještě víc ji štve vlastní 
rodina. Odevzdaná matka a otec, který kšeftuje 
s vraky aut a říká si BOURÁK. Zastydlý puberťák 
s otřískaným růžovým Cadillacem, který chodí 
trsat rock and roll s holkou, co vypadá jako ze 
starého amerického katalogu na podprsenky. 
Hrají I. Trojan, J. Macháček, P. Nesvačilová, K. Há-
dek, J. Dulava, K. Winterová, K. Boková. Komedie 
Česko 2020.
Vstupné: 130 Kč, 110 minut, mládeži přístupný 
od 12 let.

Středa 17. 6. v 19.30
VYSOKÁ DÍVKA
1945, Leningrad. Druhá světová válka zpustoši-
la město, zničila budovy a zanechala obyvatele 
v troskách, a to jak fyzicky, tak psychicky. Ačkoliv 
je obléhání, které bylo jedním z nejhorších
v dějinách lidstva, konečně u konce, ve zbylých 
ruinách stále svádí boj život a smrt. Dvě mladé 
ženy, Ilja a Máša, hledají smysl života a nadě-
ji v osobním boji za vybudování nového života 
mezi troskami města. Hrají: V. Mirošničenko, V. 
Pěrelygina, T. Glazkov, I. Širokov, K. Kutěpova. 
Drama, Rusko 2019, české titulky.
Vstupné: 100 Kč, 137 minut, mládeži přístupný 
od 15 let.

Čtvrtek 18. 6. v 19.30
EMMA.
Adaptace nesmrtelné romantické klasiky Jane 
Austenové o dívce, která si tak dlouho zahrávala 
s city jiných lidí, až sama onemocněla citem nej-
záludnějším, tedy láskou.
Emma Woodhouseová je hezká, chytrá, boha-
tá a na svou dobu notně emancipovaná. Navíc 
disponuje velmi zvláštním talentem, schopnos-
tí svádět dohromady jedince opačného pohlaví 
a dopravovat je až před oltář. Tedy alespoň si to 
o sobě začne myslet, když několika mistrovský-
mi tahy provdá svou vychovatelku za bohatého 
vdovce. Jejím dalším projektem se stane plánova-
né spojení mladičké a naivní Harriet s místním fa-
rářem. Přestože Emmin otec ji varuje, aby si ne-
zahrávala, a její přítel z dětství George Knightley 
se jí snaží vysvětlit, že lásce se poručit nedá, do-
hazovačka Emma tlačí Harriet do sňatku s kně-
zem silou umanutého Amora. Vše bohužel skončí 
nezdarem, katastrofou a spoustou prolitých slz, 
citovým uragánem, v jehož epicentru se ocitne 
právě Emma, které nezdar rozmetá všechny ži-
votní jistoty. Až potom pochopí, že toho pravého 
si každý musí najít sám a že to hledání paradoxně 
nemusí být až tak těžké, protože někdy ho může-
te mít celý život přímo před očima. Jen nesmíte 
být slepí. Hrají A. Taylor ‑Joy, B. Nighy, M. Goth, 
M. Hart, G. Whelan. Romantická komedie Velké 
Británie 2020, české titulky. Vstupné: 120 Kč, 
113 minut, mládeži přístupný od 12 let.

Pátek 19. 6. v 19.30
KALIFORNSKÝ SEN
Maggie se touží stát úspěšnou hudební produ-
centkou. Jako osobní asistentka popové ikony 
Grace Davisové by teoreticky měla mít tu nejlep-
ší průpravu, jenže prakticky to takhle jednoduše 
nefunguje. Maggie je v Traciině životě ten nejpo-
slednější poskok, který donáší kafe a oblečení 
z čistírny a čtyřiadvacet hodin denně je připra-
vený plnit i ty nejbláznivější nápady své šéfové. 
Pokud má nějaký ten umělecký nápad, Traciin 
producent Jack ho pokaždé pohrdavě zamítne. 
A dobrý nápad by se přitom hodil, protože dopo-
savad úspěšný hudební kolotoč se právě začíná 
trochu zadrhávat. Trace ví, že pokud ji nemá ujet 
vlak, měla by přijít s něčím novým, ale vůbec ne-
tuší, co by to mělo být. Lehce zneuznaná Maggie 
objeví mladého pouličního muzikanta Davida 
a rozhodne se mu pomoci s kariérou a sobě tak 
splnit svůj životní sen. Jenže dvě tak náročné 
profese nejde vykonávat zároveň, další kompli-
kace přináší i to, že se Maggie do svého „klienta“ 
zamiluje. Některé sny se prožít dají, z některých 
se ale člověk musí včas probudit. Hrají D. John-
son, T. E. Ross, I. Cube, K. Harrison. Romantické 
hudební drama, USA 2020, české titulky.
Vstupné: 130 Kč, 113 minut, mládeži přístupný 
od 12 let.

Neděle 21. 6. v 18.30
VÝJIMEČNÍ
Od autorů komedií Nedotknutelní a Dokud nás 
svatba nerozdělí přichází zatím nejosobnější 
projekt, plný naděje a nečekaného humoru.
Bruno vede spolek pro autistické děti a dospíva-
jící, jejichž případy jsou tak komplikované, že je 
všude jinde odmítli. Jeho nejlepší přítel Malik učí 
mladistvé ze sociálně slabých rodin, jak se o tyto 
děti starat. Přes 20 let žijí Bruno a Malik ve svě-
tě lidí, s nimiž si společnost neví rady. Přesto je 
neopouští optimismus a smysl pro humor. Ať už 
jejich autistický klient podesáté zastaví pařížské 
metro ve špičce, nebo kvůli práci v podstatě ne-
stíhají osobní život. Bohužel hrozí, že bude Bru-
nova organizace zrušena, jeho neotřelý přístup 
se totiž nelíbí každému. Brunovi a Malikovi tak 
nezbývá než přesvědčit úřady, že má jejich práce 
smysl. Hrají V. Cassel, R. Kateb. Komediální dra-
ma Francie 2019, české titulky.
Vstupné: 100 Kč, 114 minut, mládeži přístupný 
od 12 let.

Středa 24. 6. v 18.00
DOLITTLE
S lidmi si až tak nerozumí. Doktor Dolittle byl tak 
výjimečný, že ho jmenovali osobním lékařem an-
glické královny Viktorie. Jenže to bývávalo. Před 
pár lety ovdověl a od té doby samotaří v ústraní, 
za zdmi svého sídla, obklopený smečkou zvíře-
cích přátel, s nimiž si rozumí lépe než s lidmi. Jen-
že pak mu vpadne do života jeden drzý kluk, jenž 
si vzal do hlavy, že bude jeho učedníkem, a záro-
veň ho povolají ke královně, kterou sklátila smr-
telně nebezpečná choroba. A protože lék proti 
téhle nemoci se nalézá pouze na mýty opřede-
ném exotickém ostrově, musí se Dolittle vydat 
na velmi dobrodružnou plavbu do neznáma. 
Samozřejmě v doprovodu svých přátel, mezi ni-
miž je i ustrašená gorila, praštěná husa, cynický 
pštros, optimistický lední medvěd nebo neuvěři-
telně chytrý papoušek. Scénář a režie S. Gaghan, 
T. Shepherd. Hrají R. Downey Jr., A. Banderas, M. 
Sheen, J. Broadbent. Rodinná, dobrodružná, fan-
tasy komedie USA 2019, český dabing.
Vstupné: 110 Kč, 106 minut, mládeži přístupný.

Program kina po 24. 6. 2020 bude postupně zve-
řejněn a doplněn dle aktuálního plánu premiér na 
stránkách Jupiter clubu.



červen 2020

30 KŘÍŽOVKA

Autor křížovky: Jaromír KvíčalaKŘÍŽOVKA O CENY
Letos v červenci si připomeneme 150 let 
od narození lesníka, (viz tajenka). V roce 
1929 založil rybářsko -hydrobiologickou 
stanici ve Velkém Meziříčí, podílel se také 
na organizování kurzů pro praktické les-
níky a před 1. světovou válkou vykonával 
funkci poslance Moravského zemského 
sněmu, byl jmenován císařským komo-
řím a tajným radou. Hovořil několika ja-
zyky, obdivoval českou literaturu, milo-
val antickou kulturu a sám byl literárně 
činný, psal cestopisy, verše a divadelní 
hry. Jeho život provázelo časté cestování. 
Velký dojem na něj učinila zejména Indie, 
v Africe navštívil Maroko, Egypt, Súdán, 
Habeš.
S následníkem trůnu Františkem Fer-
dinandem d’Este se seznámil během 

císařských manévrů na zámku, které se 
konaly v září roku 1909. V roce 1914 ob-
držel hrabě Harrach rozkaz zúčastnit se 
manévrů v bosenském Sarajevu a být se 
svým vozem k dispozici generálnímu in-
spektorovi branných sil monarchie a ná-
sledníkovi trůnu. Úspěšné manévry byly 
zakončeny návštěvou zemského hlavní-
ho města Sarajeva, která se následníko-
vi trůnu a jeho ženě Žofii stala osudnou. 
Tuto skutečnost dodnes připomíná expo-
zice v tzv. Sarajevském salónu na zámku 
ve Velkém Meziříčí.
Důstojník rakousko -uherské armády 
zemřel po krátké nemoci v jihlavské ne-
mocnici 14. května 1937, o pár dní poz-
ději byla jeho rakev převezena do Netína 
a uložena do Lobkowiczké krypty.

Správné znění tajenky zašlete e -mailem na 
adresu velkomeziricsko@velkemezirici.cz 
(nebo poštou či osobně do redakce, Rad-
nická 29/1, budova radnice, přízemí, 
dveře č. 104, 594 13 Velké Meziříčí) do 
19. června 2020.

Výherci z minulého čísla jsou: Jana Dvo-
řáková z Velkého Meziříčí, Antonín 
Klusáček ze Skleného nad Oslavou 
a Marie Nedomová z Vídně.

Řešení z minulého 
čísla: projevení úcty 
a lásky maminkám, 
oslava mateřství



www.velkomeziricsko.cz
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Most
Díl 43: Most v Rakůvkách

Text: Marie Ripperová
Foto: Pavel Stupka

Najdete nás na facebooku:
facebook.com/velkomeziricsko

V QR kódu 
naleznete 
více fotografií 
a mapu:

Podklady pro inzerci, blahopřání 
a společenskou kroniku v redakci 
přijímáme:

Pondělí  13.00 - 17.00
Středa  10.00 - 12.00
Pátek    8.00 - 12.00
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V případě nedodání zpravodaje se obraťte 
na Českou poštu Velké Meziříčí  
(+420 954 259 401). 
Můžete si ho vyzvednout také na recepci 
radnice.

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 nemusí se shodovat se 
stanoviskem vydavatele.
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MĚSTO POD LUPOU

Historický most se nachází na staré ces-
tě do Mostišť.

Cesty z jednoho místa do druhého nebý-
valy vždycky zpevněné. Často vedly údo-
lím řek. Což o to, terén zde byl schůdnější, 
ale nesmělo být mokro. To se pak cesta 
proměnila v bažinu a bylo po cestování. 
Pro tento případ byla lepší cesta na kopci. 
Jedna taková vedla z Meziříčí do Mostišť. 
Touto trasou vedla již středověká libická 

stezka. V trati Rakůvky musela překonat 
potok, který se řítil ze stráně do řeky. Již 
od středověku zde stával most. Od kdy je 
kamenný, přesně nevíme, jistě se mno-
hokrát upravoval. V současné podobě 
je barokní. Cesty se mění, i naše cesta 
postupně ztratila význam. Na počátku 
20. století byl zahálející most využit pro 
vedení vodovodu z Rakůvek do zámku. 
Proto ho někteří nesprávně prohlašují za 
akvadukt.



PÁTEK 3.7. 20.00 

KDO MÁ ČAS
bluegrass a country music

SOBOTA 4.7. od 20.00 

AMARYLIS 
Irish music band

PÁTEK 10.7. od 20.00 

KATIE
kapela z Třebíčska,  pop rock 
styl + country a folk

SOBOTA 11.7. 20.00 

PETR LÜFTNER
písničkář s akordeonem, 
předskokan koncertů XINDLA X

NEDĚLE 12.7. od 20.00 

TY A MY
folkové duo z Vysočiny

PÁTEK 17.7. od 20.00 

BRIXEN BAND
multižánrová kapela, která vás 
zvedne z laviček

SOBOTA 18.7. 20.00 

LITRPUL
folk a country band

NEDĚLE 19.7. 18.00

MUZIKANTI 
LADISLAVA PRUDÍKA
známá, skoro místní dechovka 
z Dolních Heřmanic

STŘEDA 22.7. 21.30 
KINEMATOGRAF – letní kino

NA STŘEŠE
české komediální drama

ČTVRTEK 23.7. 21.30
KINEMATOGRAF – letní kino 

AFRIKOU 
NA PIONÝRU
slovenský cestovní dokument

PÁTEK 24. 7. 18.30

BEZ ANGAŽMÁ
pop rock s flétnou a houslemi

PÁTEK 24.7. 21.30 
KINEMATOGRAF – letní kino

HODINÁŘŮV 
UČEŇ 
česká pohádka

SOBOTA 25.7. 18.30

POHLEDY
kapela s převážně vlastní 
tvorbouSOBOTA 25. 7. 21.30

KINEMATOGRAF – letní kino

POSLEDNÍ 
ARISTOKRATKA
česká komedie

NEDĚLE 26.7. 18.00

MISTŘÍŇANKA
koncert známé dechovky

PÁTEK 31. 7. 19.00

CRAZY DOGS
úžasný večírek s rock ń́ rollem

SOBOTA 1. 8. 19.00

KOŇABOJ
muzika ve stylu Čechomoru 
či Fleretu NEDĚLE 2. 8. 19.00 

PERPETUM  
JIŘÍHO SCHELINGERA
hold nesmrtelným hitům legendy

NEDĚLE 9. 8. 19.00 

PEPA ŠTROSS
folkový písničkář

PÁTEK 14. 8. 19.00 

SPOLEKTIV 
folk, rock, šanson i jazz

SOBOTA 15. 8. 19.00 

STETSON
místní country band

NEDĚLE 16. 8. 19.00

ISARA
hudba z britských ostrovů

PÁTEK 21. 8. 19.00

THE HALF
 band mladých hudebníků

SOBOTA 22. 8. 19.00 

STRAŇDA a hosté
folk z Krušných hor

NEDĚLE 23. 8. 19.00 

ZAHRAJEM
místní folková kapela

PÁTEK 29. 8. 19.00

THE SHOTS
rock’n’roll – swing z Jihlavy

NEDĚLE 30. 8. 18.00

HUMPOLECKÝ 
DIXIELAND
jazzband

PÁTEK 28. 8. 19.00

SEBRANKA
jazz orchestra
moderní jazz, swing

www.jupiterclub.cz

Změna programu vyhrazena. V případě omezení počtu diváků (z nařízení vlády), mohou být některé akce zrušeny.


