
Muzikanti dětem šťastně propršeli

čtěte
na straně 3

Déšť se nepodepsal na návštěvnosti. Lidé mezi sebou vybrali přes 110 tisíc korun, které si odnesli sportovci z TJ Dětského střediska v Březejci  

Dnes začíná festival filosofie 
První události z nabitého  programu letošního devátého roč-
níku Evropského festivalu filosofie je možné vidět a slyšet už 
ve středu 3. června. 
V osm hodin večer mohou lidé v kinosálu navštívit promítání 
dokumentu  50  let organizované kultury ve Velkém Meziříčí.  
Samotné slavnostní zahájení proběhne ve čtvrtek, moderuje 
je scénárista Petr Fischer. O festivalovém týdnu pak Velké 
Meziříčí navštíví například válečný novinář Michal Kubal, či 
orientalistka Olga Lomová. Kompletní program přinášíme na 
straně 13.  

Od konce května na velkomeziříčské 
náměstí instaluje restaurátor Jiří Marek 
kompletně opravenou kašnu sv. Floriá-
na. Více na straně 3.

Jak moc stavbu komplikují jarní deště a vítr? Jak se vyvíjí veřejná sbírka na 
dostavbu velkomeziříčské rozhledny? Na co je pyšný spoluautor návrhu 
rozhledny, architekt Václav Hlaváček? Čtěte téma měsíce na straně 4. Při-
nášíme i anketu o rozvoji turistiky v našem městě. Hlasovat můžete nejen 
na přiloženém lístku, ale také elektronicky.  
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Velké Meziříčí dostává novou dominantu Kašna se stěhuje 
zpět na Náměstí
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S létem se dopravní situace v našem 
městě zase o trochu zlepší

Josef Komínek, místostarosta

Doprava ve Velkém Meziříčí je jedním z nejklíčovějších problémů, které měs-
to dlouhodobě řeší. Nám, kteří zde žijeme, není třeba vysvětlovat, jak složitá 
dopravní situace ve městě je. 
V našem údolí se kříží hlavní silniční tahy sever-jih a západ východ, a to ještě 
násobené a komplikované dálnicí D1, která nám nijak nepomáhá, spíš naopak. 
Dálnici přes naše město objíždí tranzitní kamionová doprava, aby ušetřila za 
mýto. 
až v posledních letech se nám podařilo přesvědčit klíčové instituce, že my, oby-
vatelé Velkého Meziříčí, si v otázce zatíženosti intenzitou dopravy zasloužíme 
větší pozornost.
První vlaštovkou byly loňské velké opravy průtahu městem, doplněné ještě o 
provizorní kruhový objezd na křižovatce Třebíčská — Hornoměstská. Tato opat-
ření dnes nesou své ovoce — i když se v krizových situacích tvoří kolony a zácpy, 
nejsou tak hrozné, jak si je z minulosti pamatujeme. 
Příkladem dobré spolupráce mezi městem a krajem jsou nově zřízené dynamic-
ké váhy u Jestřábce. Kraj si od nich slibuje to, že přetížená nákladní doprava 
přestane ničit draze opravené krajské silnice. My si od dynamického vážení sli-
bujeme, že se alespoň část tranzitní kamionové dopravy vrátí z našich ulic zpět 
na dálnici, kam patří. 
Vše, co má v našem městě zlepšit dopravní situaci, není jednoduché. Většinou 
to jsou opatření, která si vyžádají úzkou spolupráci několika institucí — napří-
klad města, kraje, ředitelství silnic a dálnic a podobně. To znamená, že musíme 
najít nejen společnou řeč, ale také řešení, které vyhovuje zájmům všech. Navíc 
musíme najít i vnější peníze — dopravní opatření nejde většinou zaplatit lusk-
nutím prstu z městského rozpočtu. 
Tím se snažím vysvětlit, proč nejde všechno hned a jednoduše. Myslím si, že 
dopravní situace se ale díky těmto velkým řešením i přidruženým drobnostem 
(hledání nových parkovacích míst u domů a podobně), pomalu, ale stále zlep-
šuje. 
za několik dní začne skutečné léto, chci tedy Velkému Meziříčí popřát krásné 
dny, dobrý začátek léta, hezké prázdniny našim dětem a nám všem co nejméně 
dopravních komplikací.

Martina Strnadová

Lidé protestují proti plánu rušit 
praktické dětské lékaře

Jedenapadesát tisíc korun dostanou 
organizátoři kulturních akcí ve Velkém 
Meziříčí z grantu města na podporu kul-
tury a dalšího čtvrt milionu je připrave-
no k rozdělení.
Do první výzvy grantového systému na 
podporu kultury města Velké Meziříčí 
pro rok 2015 se přihlásili tři zájemci 
a všichni uspěli. Mateřská škola Velké 
Meziříčí obdrží 5.000 korun na projekt 
zpíváme pro radost, Farnímu sboru 
České církve evangelické radní schvá-
lili 6.000 korun na Koncert amerických 
spirituálů a pořadatelé Fajtfestu do-
stanou z grantu 40.000 korun.
Organizátoři kulturních akcí ve měs-
tě, kteří se do první grantové výzvy 
nestihli nebo nemohli přihlásit, mají 
šanci nyní. 
Město vyhlašuje novou, tentokrát prů-
běžnou výzvu k předkládání projektů 

na rok 2015. K rozdělení je připraveno 
249.000 korun, přičemž podpora může 
tvořit maximálně polovinu uznatel-
ných nákladů.            Martina Strnadová

Pořadatelé kulturních akcí 
získali první peníze z grantu

iNFOrMace O gr aNTu
w w w.VeLKeMezirici.cz

Legislativní záměr Ministerstva zdravot-
nictví Čr zrušit základní atestační obor 
Praktické lékařství pro děti a dorost 
(PLDD) a sloučit jej s atestačním oborem 
Dětské lékařství pobouřil společnost 
praktických dětských lékařů. Podle nich 
by totiž významně zhoršil dostupnost a 
kvalitu poskytovaných zdravotních slu-
žeb pro děti a dorost. 
„V praxi by takový krok mohl znamenat, 
že by primární péči jak pro dospělé tak i 
pro děti zajišťoval jeden obvodní lékař, 
který by případně poslal malého pacien-
ta na vyšetření pediatrem do nemocnice 
na dětské oddělení,“ vysvětluje MuDr. Li-
bor Beneš, předseda Sdružení PLDD pro 
Kraj Vysočina. Dle názoru praktických 
dětských lékařů je nemožné obsáhnout 
znalosti a zkušenosti dnešní zdravotní 
péče od novorozenců po osoby, jejichž 
věk se blíží sto rokům. a primární péče o 
děti není zaměřena jen na nemocné. Pat-
ří do ní i preventivní prohlídky zdravých, 
kontrola jejich vývoje, očkování, spolu-

práce s rodinou, a to i při sociálněprávní 
ochraně dětí. Není zcela jasné, proč a 
kdy chce ministerstvo k tomuto kroku 
přistoupit. „Návrh zákona o  postgradu-
álním vzdělávání lékařů je momentálně 
v připomínkovém řízení. zaslán bude též 
odborným společnostem a již nyní do něj 
byla zapracována řada připomínek. Před-
pokládáme, že stran finálního znění ná-
vrhu zákona bude ještě vedena rozsáhlá 
diskuze,“ sdělila tisková mluvčí minis-
terstva zdravotnictví štěpánka Čechová 
s tím, že v této chvíli se tedy ke znění 
návrhu zákona nebude blíže vyjadřovat.
Budoucnost praktických dětských lé-
kařů je ale ohrožena i bez této změny. 
„Průměrný věk  praktického lékaře pro 
děti  a dorost například na Vysočině je 
57 let a zrušení jejich oboru dostupnost  
primární péče  určitě  nezvýší,“ podotýká 
L. Beneš.
Odborná společnost PLDD se proto snaží 
peticí výše popsaným změnám zabránit.

Ministerstvo chce zrušit praktické lékaře pro děti a dorost. I ve Velkém Meziříčí. 
Lékaři proti tomu spustili petici. Lidé ji mohou podepsat v jejich čekárnách.

Více Na weBu 
DeTSK yLeK ar.cz

Turisté nově uvidí věžníkův byt

Od prvního června si všichni zájemci mohou zkusit, jaké to je vystoupat několikrát 
denně desítky strmých úzkých schodů, než se člověk dostane domů. Ve věži kostela 
je totiž obnoven byt věžníka, který se nachází v patře nad zvony. aby byla představa 
dokonalá, přibude do budoucna i chlívek s kozou, který ve věži skutečně také byl.

Text a foto: Martina Strnadová
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Sportovci s hendikepem dostali 
od muzikantů 110 tisíc korun

Kašna se vrací na Náměstí
Restaurátorské práce na kašně sv. 
Floriána na velkomeziříčském ná-
městí skončily. Už minulý týden od-
borná restaurátorská firma osadila 
zpět velké kamenné bloky. Zprovoz-
něna bude již v průběhu června, po 
dokončení montážních prací.
„Květnové deště zdržely práce na pod-
kladu. Ten je totiž postavený ze tří speci-
álních vrstev, přičemž ty dvě podkladní 
svojí pružností vyrovnávají případná 
pnutí,“ vysvětlil památkář radnice Petr 
Dvořák s tím, že odbor výstavby právě 
kvůli deštivému počasí prodloužil ter-
mín instalace kašny do 15. června. 
Právě špatný stav dna a podloží byly na 
kašně tím nejproblematičtějším prv-
kem. „Opticky navenek byla relativně v 
pořádku,“ upřesnil restaurátor Jiří Ma-
rek. Dno protékalo a v minulosti se to 
vesměs řešilo přidáním další betonové 

vrstvy. Nyní je na dně kašny původní 
pískovcová červená dlažba, která byla 
v minulosti schovaná pod betonem 
a v poslední době pak pod nánosem 
vodního kamene. Kvůli celkové opravě 
podloží i rozvodů vody a odpadů bylo 
proto nutné rozebrat i kamenné prvky.
Samotné restaurování kamenných 
částí skončilo už v zimních měsících. 
„V podstatě šlo jen o jejich očištění od 
vrstev vodního kamene,“ popsal Ma-
rek a zmínil přitom zajímavost, „cel-
kem unikátní je složení kamenných 
prvků z více druhů materiálu. Jsou to 
dva druhy žuly a dva druhy pískovce.“ 
Přitom pro Vysočinu a Velkomeziříč-
sko je typická tmavá žula.
„Po instalaci na místo pak na kámen 
přijde ještě závěrečná ochranná vrst-
va,“ uzavřel Dvořák.

Text a foto: Martina Strnadová

Devátý ročník charitativní akce Muzi-
kanti dětem nabídl vystoupení hostů i 
domácích kapel. Během sobotního odpo-
ledne 23. května se na pódiu vystřídaly 
skupiny Voxel, orchestr a sbor základní 
umělecké školy, který patří mezi osvěd-
čené účinkující, crazy Team, uDg, muzi-
kálové vystoupení Mamma Mia, My Sami, 
Find your Destiny a china Blue. Jejich 
koncert si lidé užili, i když většinu času 
pod deštníky. Nicméně počasí je v účasti 
ani štědrosti příliš neovlivnilo a pořada-
telé díky nim mohli předat březejckým 
sportovcům sto deset tisíc korun. „Letos 
nám počasí nepřálo extrémně, ale i přes 
to přišlo hodně lidí a za organizátory 
mohu říct, že jsme s částkou spokojeni,“ 

sdělil za pořadatele akce radovan Hajný. 
Její výše je podle něj bez ohledu na po-
časí poměrně stabilní, stejně jako okruh 
sponzorů. 
„Máme stálé partnery, kterých si velmi 
vážíme, a jsme rádi za každého nového,“ 
zhodnotil Hajný s tím, že i publikum má o 
této již tradiční akci povědomí, ví, o čem 
to je. Pořadatelé se je snaží přitáhnout 
na známá jména kapel. S těmi to není 
úplně jednoduché. Mnohé totiž charitu 
vůbec nedělají, jiné ano, ale úplně zadar-
mo většinou také nezahrají. šanci dostá-
vají i začínající velkomeziříčské skupiny. 

„Jsme za ně rádi a třeba zrovna letos 
jsme byli jejich úrovní mile překvapeni,“ 
dodal Hajný. 
Spokojeni s výsledkem charitativního 
dne byli i Březejčtí, kteří vyjádřili pořa-
datelům svůj obdiv. „Tak vysoká částka 
nám vyrazila dech, nečekali jsme ji,“ 
zhodnotila předsedkyně TJ DS Březejc 
Monika Doskočilová a podotkla, že 
během charitativního dne nejčastěji 
opakovala slovo „děkujeme“, a to dár-
cům, podporovatelům i pořadatelům. 
za vybrané peníze získá Lukáš Bronček, 
který je spastik, nové kolo za třicet až 
čtyřicet tisíc korun pro silniční závody. 
„Jsem šťastnej, závodní kolo jsem si přál 
od osmnácti let,“ reagoval na zprávu tři-

cetiletý Lukáš, který díky tomu bude mít 
šanci vyrovnat se soupeřům. Dosud totiž 
jezdil silniční závody na horském kole.
Peníze zbydou i na pomůcku pro všechny 
členy tělovýchovné jednoty, kterou bude 
buď posilovací venkovní stroj, nebo re-
habilitační koloběžka. Sport je totiž pro 
mnohé z březejckých dětí jejich motivací 
do života. „Mnozí z nich mají tělesné i 
mentální postižení a sport jim pomáhá 
začlenit se do kolektivu. Mají se čím za-
bývat, co dokázat, mají svůj cíl,“ uzavírá 
Monika Doskočilová.

Sto deset tisíc čtyři sta korun vynesla charitativní akce Muzikanti dětem. Vý-
těžek tentokrát dostali sportovci z Tělovýchovné jednoty Dětského střediska 
v Březejci.

FOTOgaLerii Na JDeTe Na 
w w w.VeLKOMeziricSKO.cz

Text a foto: Martina Strnadová

T VořTE NoVé VELkoMEZIříč Sko SPoLEčNě S NáMI
Zažili jste zajímavou, poučnou či neobvyklou událost? Potěšilo nebo zarmoutilo 
vás něco, o co byste se chtěli podělit s ostatními? znáte někoho zajímavého, výji-
mečného, šikovného, kdo by mohl být inspirací pro další? Dejte nám vědět.
Posílejte nám vaše názory, postřehy, příběhy, fotografie, náměty, tipy na výlety...

Tvořte s námi a pište nám na e-mailovou adresu: 
velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz, nebo poštou na 
Velkomeziříčsko, Náměstí 17, 594 01 Velké Meziříčí.

Dopravní nehoda s těžkým zraněním cyklisty se stala na křižovatce Horno-
městské a uhřínovské ve Velkém Meziříčí. řidička cyklistovi nedala přednost v 
jízdě a srazila jej. Muž byl převezen do nemocnice v Jihlavě.
Pětačtyřicetiletá řidička malého vozidla Daewoo Matiz jela v úterý 19. května 
před půl druhou odpoledne od centra města po Hornoměstské na Jihlavu. Na 
křižovatce chtěla odbočit na uhřínovskou ulici, avšak nedala přednost pěta-
dvacetiletému muži na jízdním kole, který jel z Mýta dolů. Srazili se, přičemž 
cyklista utrpěl těžké zranění. Žena mu však nepomohla a od nehody ujela.
„Žďárští dopravní policisté získali od několika svědků události dostatek infor-
mací k přesnému popisu vozidla a řidičku se tak podařilo po krátké chvíli vypá-
trat,“ informovala tisková mluvčí policie Dana Čírtková s tím, že u obou provedli 
dechovou zkoušku s negativním výsledkem. cyklistu pak záchranka odvezla do 
jihlavské nemocnice. 
„Ve věci policisté zahájili úkony v trestním řízení pro podezření ze spáchání 
přečinu ublížení na zdraví z nedbalosti,“ doplnila Čírtková.

zpracovala: Martina Strnadová

Na Hornoměstské srazila 
řidička cyklistu a ujela
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„rozhlednu jsme chtěli otevřít dříve, 
nicméně počasí termín odsunulo,“ uvádí 
předseda Ski klubu Jiří Novotný. Ve výšce 
přes třicet metrů ve velkém větru nemů-
že pracovat ani jeřáb, ani lidé. za deště 
zase nelze svářet. Počasí tak hodně mí-
chalo kartami. Nyní jsou práce ve fázi, 
kdy zbývá dokončit povrchové úpravy 
konstrukce, jež dělají horolezci. 

Stavba byla 
náročná
celkově byla stavba velice náročná jak z 
pohledu projekční přípravy, tak z pohle-
du samotné realizace. „Podobný typ oce-
lové konstrukce není snad ani v evropě,“ 
říká Novotný s tím, že architekt Václav 
Hlaváček nakreslil svoji vizi, statik to 
spočítal a pak bylo třeba to zrealizovat, 
vymyslet, jak to celé sestavit. 
„Složité bylo už samotné zakládání 
stavby,“ potvrzuje Miroslav Lysý z atiky, 
která je hlavním dodavatelem. Podle 
něj bylo nutné provést úpravy projektu, 
změnit technologii kvůli podloží, zpraco-
vat dílenský projekt pro montážní firmu 
atd. Materiál konstrukce byl vyroben na 
zakázku. rozhledna stojí na železobe-
tonových pilotech, jež jsou zapuštěny 
do hloubky 12 až 16 metrů, tedy až pod 
navážku na původní skálu. 
Příprava a montáž kovové konstrukce 
byla náročná kvůli své nepravidelnosti a 
probíhala přímo na místě. Tvoří ji zhruba 
40 tun oceli. Povrch konstrukce vzhle-
dem k rozměrům jednotlivých prvků ne-
bylo možné pozinkovat, proto je natřen 
světlešedou barvou, jež by měla vydržet 
20 let.

Na závěr bude 
osazeno osvětlení
ani realizace osvětlení není jednoduchá. 
Návrh architekta počítal s nasvětlením 
jedné nohy rozhledny. „Firmy k tomu 
nepodaly relevantní nabídku,“ podotýká 
Novotný s tím, že nakonec se toho ujala 
firma Music Data, která s přihlédnutím ke 
skutečnostem, jako jsou lyžařský svah, 
výška stavby, povětrnostní podmínky 
nasvítí rozhlednu zespodu ledkovými 
reflektory, které zároveň mohou měnit i 
barvu osvětlení. 

TéMa MěSíce červen 2015

rozhledna brzy přivítá první návštěvníky

Rozhledna stojí na železo-
betonových pilotech, jež 

jsou zapuštěny do hloubky 12 až 
16 metrů, tedy až pod navážku na 
původní skálu.

Termín dokončení 
stavby rozhledny 
na Fajtově 
kopci ve Velkém 
Meziříčí se blíží. 
Otevřena bude 
do konce června. 
Měla by se 
stát turistickou 
atrakcí města, 
která přitáhne 
návštěvníky.

DaL ší FOTOgr aFie Na 
w w w.VeLKOMeziricSKO.cz

Text a foto: Martina Strnadová
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TéMa MěSíce

Na stavbě se potkali chlapíci 
s odvahou a srdcem

Těsně před dokončením stavby rozhledny mě více a více 
překvapuje sled náhod vedoucí k realizaci.
Stále nemohu uvěřit tomu, že v dnešní době „nestavění“ a 
opatrnického vyčkávání se v potřebné časové souslednos-
ti potkalo několik srdcatých chlapíků.
Můj přítel Marek Číhal s velkým citem upozornil na kva-
litu místa a křehkost příležitosti pro úmístění krajinného 
akcentu. Seznámení s Jiřím Novotným, motorem celé akce, 
a spolupráce s celým Ski klubem je na zvláštní rozvahu o 
odvaze, vytrvalosti a neústupnosti dojít k cíli.
z odborného hlediska jsem hrdý na opakovanou spoluprá-
ci s týmem Jiřího Stráského, světoznámé statické veličiny. 
Jejich tvrdý postup, zvláště v oblasti dynamického zatížení, byl veden předvída-
vostí a profesní erudicí. Otázkou proveditelnosti se trápilo několik renomovaných 
ocelářských firem. 
Miroslav Lysý, s lokálními možnostmi, všechny předběhl. a není divu. Odsouhla-
sování bezchybně zpracované dílenské dokumentace emila Navrátila byla radost.
a to nejlepší nakonec. Někdo se narodí jako hokejista, někdo jako zpěvák. Souhrn 
vlastností, talentu a pracovitosti, poctivosti a odvahy s trochou štěstí je dovedou 
na vrchol.
Hvězdou ve svém oboru je také Jiří caska, ten se narodil jako svářeč.  a jestli 
všechno dobře dopadne – držím palce právě v těchto dnech –, je to jeho velká 
zásluha.
Ve Studiu acht by se projekt neobešel bez Jáchyma Peška, architekta a spolu-
autora, Tomáše Průchy, hlavního inženýra, Majdy šnajdrové, architektky, Petra 
Kopečka, konstruktéra a Ondřeje Macha, konstruktéra.
Je snad troufalost psát vzletně o něčem, co se skrývá pod lešením. Necháme se 
překvapit. 
Jedno je ale jasné již dnes. Klube se na svět koncentrovaná vůle něco udělat, 
poctivé dílko prahnoucí po harmonii estetické, s ambicemi spojovat lidi, kteří se 
nebojí vystoupit trochu výš.
Mám radost a děkuji.

Václav Hlaváček 
architekt 
a spoluautor

zázemí je obloženo dřevem
Patu rozhledny tvoří stavba, v níž je potřebné zázemí – pokladna k lyžařskému vleku, 
toalety pro veřejnost, vstupní místnost, kde bude možno zhlédnout krátké video ze 
stavby či zakoupit upomínkové předměty.

Otevřeno bude celý rok
Pokud povětrnostní podmínky dovolí, rozhledna bude otevřena pořád. Návštěvník 
projde přes karuselové dveře, které lze zablokovat na noc a v případě špatného po-
časí. u nich bude automat na mince i bankovky. Vstupné bude 20 korun pro všechny, 
vyjma těch, kteří na rozhlednu přispěli a mají vstup zdarma přes čipovou kartu.

Sbírka trvá do září
Ski klub na rozhlednu získal evropskou dotaci. Na svůj vlastní podíl uspořádal ve-
řejnou sbírku, která trvá až do září 2015. Teprve pak lze sdělit celkovou vybranou 
částku. „Pro Ski klub je to velká akce, která by nás bez pomoci občanů na dlouhé 
roky umrtvila z hlediska dalšího rozvoje,“ vysvětluje J. Novotný. K dnešnímu dni jsou 
všechny schody na rozhlednu již zarezervovány. „Pro další zájemce o pomoc rozhled-
ně máme další, ale již definitivně poslední možnost pro zakoupení štítku, a to je na 
samotné vyhlídkové plošině rozhledny,“ informuje Novotný. 

Výhled bude na Dukovany i Harusák
„Vyhlídková plošina je ve výšce 32 metrů od paty rozhledny a v nadmořské výšce 
584 metrů,“ sdělil Petr zezula ze Ski klubu a popsal výhled na čtyři světové strany. 
Mimo jiné je na severu na obzoru nad obcí Vídeň vidět Harusův kopec (741 m n. m.) 
u Nového Města na Moravě, vzdálený vzdušnou čarou 22,5 kilometru. Napravo od 
něj je cyrilov se svým Holým vrchem (662 m n. m.) a na obzoru nad ním nejvýše po-
ložená obec na Vysočině – Studnice (822 m n. m., vzdušnou čarou 26 km). Východní 
směr nabízí pohled na ambrožný, jižní na chladicí věže jaderné elektrárny Dukovany 
(vzdušnou čarou 31,5 km), jež jsou vysoké 120 metrů. západ nabízí například výhled 
na Pavlínskou horku, Nadějov a také Dědkovskou horu (694 m n. m., vzdušnou čarou 
12 km).

Z ákL aDNí a TEchNIcké úDa JE
investorem je Ski klub Velké Meziříčí, hlavním dodavatelem stavby atika Velké 
Meziříčí. Subdodavatelem ocelové konstrukce je Jiří caska, zámečník z Kralic, mi-
kropilotáž prováděla firma Keller z Brna a nátěr povrchu Dosip servis z Mohelna.
celková výška rozhledny je 36 m (od paty po vrchol, který bude osazen překáž-
kovým svítidlem kvůli bezpečnosti leteckého provozu).
Vyhlídka je ve výšce 32 m nad zemí a v nadmořské výšce 584 m n. m.
Základy rozhledny jsou na mikropilotech o průměru 100 mm do hloubky 12–16 
m, které po sečtení dají dohromady délku 311 m.
ocelová konstrukce je o váze cca 40 t. Tvoří ji trubky o průměru 355,6 mm a síle 
stěny 10–25 mm a trubky o průměru 244,85 mm a síle stěny 10–20 mm.
Povrch konstrukce je ošetřen světlešedým nátěrem s životností až 20 let. Jed-
notlivé díly nebylo možno pozinkovat kvůli rozměrům – nevešly by se do vany.
Vřetenovité točité schodiště a podesty jsou z ocelového plechu. Pochozí plochy 
a nástupnice schodů jsou upraveny stěrkou se vsypem proti skluzu. 

aNkETa

co je podle vašeho názoru největším velkomeziříčským turistickým lákadlem?

nová rozhledna

Nesměřské a Balinské údolí

zámek a historické centrum

sjezdovka

něco jiného: 

Vyplněný anketní lístek přineste nebote zašlete do redakce Velkomeziříčska,  
Náměstí 17, 594 01 Velké Meziříčí

HL a SuJTe i Na weBu VeLKOMeziricSKO.cz

Foto: Petr Zezula
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PuBLiciSTiK a červen 2015

ing. David Babák, aNO 2011

Vážení čtenáři, milí spoluobčané,
redakcí měsíčníku Velkomeziříčsko 
jsem byl osloven, abych jako zastupitel 
města Velké Meziříčí napsal příspěvek 
do  novin, které v poslední době pro-
cházejí změnou na základě rozhodnutí 
rady města. Čtenáři Velkomeziříčska 
určitě zaregistrovali změnu, že periodi-
kum změnilo periodu, neboť z týdeníku 
se stal měsíčník a dále periodikum je 
nabízeno zdarma v nákladu 5 000 vý-
tisků. rozhodnutí rady a důvody změny 
Velkomeziříčska s tradicí od roku 1919 
obhajoval starosta města v předchozím 
čísle v článku nazvaném „Nové Velko-
meziříčsko zapojí obyvatele do  roz-
hodování radnice“ a pouze čas ukáže, 
zda to bylo dobré rozhodnutí. rovněž 
jsme všichni zaregistrovali skutečnost, 
že vedle měsíčníku Velkomeziříčsko 
se na  stáncích objevil nový týdeník 
Medřičské listy – nezávislý týdeník, čili 
čtenářům bude nabízeno větší množ-
ství informací z regionu. určitě je po-
zitivní, že měsíčník Velkomeziříčsko je 
zdarma na základě zákona, neboť tako-
vých zákonů v naší vlasti mnoho není, 
jestli vůbec, ale pravdou je, že zákon 
tím myslí na všechny obyvatele, nejen 
na ty, kdo si za  informace zaplatí. Po-
kud jde o informace z radnice či vedení 
města, tak tyto by měly být poskytnuty 
občanům automaticky a zdarma. Tak, 
aby všichni měli možnost se podílet 
na vývoji města, ve kterém žijeme např. 
formou ankety přes web nebo vyjádře-
ním k informacím v rámci veřejného 
zasedání zastupitelstva města, kde 
jsou přítomni rovněž všichni vedoucí 
samosprávy města. Jinak je normální 
si za informace zaplatit, neboť získání, 
zpracování, tisk a distribuce informací 
ať v tištěné nebo elektronické formě 
stojí čas a náklady. 
Nicméně věřím, že i nové Velkomeziříč-
sko bude nezávislý měsíčník a nestane 
se závislým periodikem politických 
stran. respektuji čtenáře, kteří prefe-
rují tištěnou formu informací, i když 
trendem dnešní doby je elektronická 
prezentace informací po  vzoru jiných 
periodik nebo diskusního portálu 
Facebook a proto předpokládám, že 
se podaří co nejdříve aktualizovat web 
velkomeziricko.cz, aby čtenáři měli 
kompletní servis informací online. zá-
věrem přeji měsíčníku Velkomeziřísko 
hodně spokojených a aktivních čtenářů 
především s ohledem na tradici, kterou 
Velkomeziřísko v regionu má.      

V těchto dnech se mi na  mysl vrací události konce války, 
kterou jsem prožila ve  Velkém Meziříčí. Podnětem mi  byl 
snímek v tisku z Radnické ulice z 9. 5. 1945, kde se vše ode-
hrávalo.
Spolu se sestrou si připomínáme poslední léta protektorátu, 
kdy otec pomáhal  odbojářům.  Jako řezník vyráběl pro partyzá-
ny a ukryté parašutisty trvanlivý salám.  za války byly veškeré  
potraviny  na příděl. Prodané maso muselo být doloženo  stej-
ným množstvím potravinových lístků od kupujících. Maso pro 
partyzány  bylo proto dokladováno falešnými potravinovými 
lístky, které otec získával  ze shozů od partyzánů. My děti  jsme  
je pomáhaly vlepovat mezi ostatní. u nás v obchodě se předá-
valy různé  vzkazy a věci pro odboj, někdy se ukrývaly pod pul-
tem i zbraně, nebo  vysílačka. Po osvobození udělil prezident a 
ministr obrany  za tuto činnost otci, jako účastníku národního 
odboje, uznání a medaili  za zásluhy  ii. stupně. 
Když po velkomeziříčském povstání  došlo  6. května večer k 
tragickým událostem na  radnici, byla to hrůza. celou noc se 
ozývala střelba, velký křik a rány.  ráno nastalo ticho, město 
vylidněné, jen na náměstí visel na lampě známý odbojář, který 
se celou válku ukrýval. Bylo vyhlášeno stanné právo – zákaz 
vycházení. Pamatuji si, jak radnickou ulicí přicházela žena z 
Horního města směrem k radnici. Bylo zřejmé, že živá by k rad-
nici nedošla. Otec ji rychle vtáhl do obchodu a přes zahradu 
dovedl k řece, aby se po Paloukách vrátila domů.
Navečer zlověstné ticho skončilo a městem rychle projížděla 

auta s mučenými lidmi, kteří byli zajati na radnici. Byli to čle-
nové revolučního výboru, partyzáni a zvědavá mládež, celkem 
asi 60 lidí. Poté se z obou stran města dlouho ozývala střelba. 
V této chvíli byli tito zajatci postříleni a naházeni do řeky Ba-
linky a Oslavy. Ještě dlouho po osvobození se hledaly ostatky 
některých umučených, zachycené pod kořeny stromů ve vodě.
Příští den začaly městem projíždět kolony prchající německé 
armády a 9. května ráno náhle do  bezhlavého útěku Němců 
vjely ruské tanky a my se radovali, že je po válce. z oken domu 
jsme vojákům mávali a najednou jsme viděli, jak z nebe padají 
bomby. 
za chvilku bylo město zasypáno bombami a střelami. Po used-
nutí prachu jsme uviděli tu spoušť. auta s raněnými se ne-
mohla prodrat ucpanou ulicí, mezi tanky a povozy byli zranění 
vojáci. Bylo to strašné.
V noci pak do domu vnikli sovětští vojáci, obchody a dílnu vyra-
bovali a zničili. za oběť padla i udírna plná salámů, které jsme 
nestačili partyzánům odevzdat. Byla to daň za naši svobodu.
Bombardován byl i místní hřbitov, několik hrobů bylo otevře-
no a ostatky rozmetány po hřbitově. Proto byl založen nový 
hřbitov. Společný pohřeb byl traumatizující, bylo velké vedro a 
pozůstalí občas omdlévali.
Každý rok v těchto květnových dnech chodíme na  hřbitov a 
vzpomínáme na  své příbuzné a známé, kteří se stali obětmi 
této tragédie.

zdenka gretzová Melicharová

KONec VáLKy OČiMa DíTěTe: 
Můj tatínek vyráběl pro partyzány salám

Zdenka Melicharová si na tento výjev z 9. května 1945 pamatuje. 

FOTOgr aFie z VáLK y  
Na w w w.MeSTOVM.cz
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iNzerce

HLEDÁME  ŘIDIČE

pro vnitrostátní 
kamionovou dopravu. 

C+E podmínkou. Více info 
na tel.: 604 860 686.

PRoDáM
● komplet zadní levé dveře červené 
na  Felici – 300 Kč, zadní sedačku na  Fe-
licii – 200 Kč, 4 ks podběhů na  Felicii 
200 Kč, čelní sklo na  Oktávii – 400 Kč 
a  jiné náhradní díly na Oktávii. Dále pro-
dám náhradní díly na  Peugeot 306, cena 
dohodou, šicí stroj Minerva – 400 Kč, psací 
stůl 60×100 cm – 400 Kč, DVD přehrávač –  
300 Kč, televizor Thomson – 400 Kč, radio-
-kazeťák-gramec 300 Kč. Tel.: 739 902 188.
● Simson Enduro 050. Velmi dobrý stav. 
cena dohodou. Tel.: 606 903 226.
● Malý sporák REkREaNT. Tel.: 
732 122 611.
● Dvojhrob na místním hřbitově. Levně. 
Tel.: 566 520 753.
koUPíM
● Malotraktor domácí nebo tovární vý-
roby. Sestavu Tera/Vari. Tel.: 605 884 826.
● Sekačku MF – 70. Tel.: 603 175 774.
● historický motocykl. Tel.: 
608 773 933.
● Srovnávačku s  protahem KDr nebo 
rojek. Tel.: 603 165 320.
● Sběratel koupí půdní nálezy. Koupím 
a  dobře zaplatím za  staré pivní lahve 
s  nápisem, vojenské helmy, kožené vo-
jenské řemeny, opaskové přezky, kožená 
pouzdra na pistole, plechové – dřevěné 

muniční bedýnky, zásobníky do  zbrání, 
nábojnice, vojenské uniformy (i  potrha-
né), maskovací celty, maskovací obleče-
ní, vatované kabáty, vyznamenání, vo-
jenské nášivky, masky, vojenské čepice, 
brigadýrky, bodáky, dýky, šavle a pochvy 
k nim, staré fotografie vojáků, staré žeh-
ličky, hmoždíře atd. z vaší půdy, stodoly, 
pozůstalosti. za nabídky předem děkuji. 
Tel.: 776 776 007.
NEMoVIToSTI
● Prodáváme ve  Velkém Meziříčí: rod. 
dům na ul. Třebíčská; řadový dům na ul. 
Družstevní; atriový dům na  ul. e. za-
chardové, rod. dům na  ul. u  Vody. Tel.: 
777 636 157. reality Vysočina Velké Me-
ziříčí.
● Připravujeme: prodej chalupy v Kochá-
nově (295 tis. Kč), rodinného domu v Mě-
říně (pozemek 1881 m2), rodinného domu 
ve Velkém Meziříčí (na polosamotě). Tel.: 
777 636 157. reality Vysočina.
SEZNáMENí
● Manželé důchodci hledají přátele k ná-
vštěvám a  společným vycházkám. Neku-
řáci, abstinenti. Tel.: 731 965 152.
RŮZNé
● hledáme pomocnici na  úklid, jednou 
týdně, max. 4 hodiny, pečlivou a důslednou. 
Volat po 18.00, tel.: 724 380 974, Měřín.

řáDKOVá iNzerce

Česká pojišťovna, a.s., agentura Svitavy

hledá spolupracovníka/ci na pozici

Specialista 
pro podnikatelské pojištění

 Péče o stávající klienty a vyhledávání nových obchodních příležitostí
 Konzultace a poradenství klientům v oblasti pojištění a fi nancí

 SŠ/VŠ vzdělání, komunikativnost a fl exibilita
 Orientace na klienta, schopnost pracovat samostatně

 Zázemí silné společnosti a profesionální podporu
 Odborné vzdělávání a kariérní růst
 Vícesložkové odměňování: fi x, provize, kvartální bonusy a další benefi ty

Kontakt: Česká pojišťovna, a.s., Jiří Ducháček, Purkyňova 65, Svitavy
Tel. 777 856 705, email: jiri.duchacek@ceskapojistovna.cz

Náplň práce

Požadujeme

Nabízíme

PEDIKÚRA
MANIKÚRA

Pemade s.r.o. 
Najdete nás na nové adrese,

v nových prostorách

Lázeňská 62, Svitavy
Tel.: 607 107 336

ODDLUŽENÍ DLE INSOLVENČNÍHO ZÁKONA
jediný způsob, jak se zákonnou cestou vypořádat s dluhy a exekucemi

 ZASTAVÍME EXEKUCE: 
    srážky ze mzdy, dražby nemovitosti, 
    odblokování účtu, atd.
 odborné poradenství a konzultace 
    ZDARMA,
 jedna NÍZKÁ splátka na max. 5 let,
 STOP dalšímu narůstání úroků, sankcí
Sjednejte si schůzku u nás v kanceláři, 
pomůžeme Vám s řešením Vašich problémů.
Soňa Králíčková Struhárová, kancelář: Svitavy, Nám. Míru 118/48, tel: 774 209 195

 jsme zde pro Vás již 4.rok
 stovky spokojených klientů
 osobní a profesionální přístup, diskrétnost
 rychlé a efektivní jednání (expres do 24 hod.)
 nejnižší ceny v regionu
 zahájením oddlužení naše spolupráce nekončí …
 NOVĚ řešení platební neschopnosti i pro OSVČ

www.123-oddluzeni.cz

MASÁŽE
Komplexní ošetření těla k fyzické a dušev-                                                         
ní harmonizaci a péče o pleť s využitím 
koncentrovaných přírodních výtažků z léči- 
vých rostlin - éterických a rostlinných olejů 
jejichž spojením vznikají jedinečné kom-
pozice dle individuálních potřeb klienta.

Zdenka Urbanová 
Lidická 7, Svitavy

tel: 737 514 041

Peníze rychle 
– do 24 hodin

Volejte zdarma 800 630 360

Hledáme nové kolegy do týmu poradců
Hledáme nové kolegy do týmu 
poradců – volejte 775 706 911

6.–9. tř. ZŠ, prima–kvarta GYM 

Nová  GYNEkoLoGIcko PoRoDNIcká 
ambulance v provozu

prostory bývalé „Polikliniky kablo“, U Tržiště 2191/3 VM (za kauflandem)
Poskytovatel: MUDr. oldřich Šottner s.r.o.

Pečují o vás: gynekolog a porodník MUDr. Mojmír Fischer
porodní asistentky Libuše kotoučková a Milada Nosková

objednání: 776 682 971
ordinační doba na http://www.volny.cz/sottnerold

– angličtina, němčina, italština, francouzština, ruština
– angličtina s rodilým mluvčím
– čeština pro cizince

Zvýhodněný letní balíček platný v průběhu července a srpna:
▶ Kurz pro dva za cenu pro jednoho
▶ Sestavte si vlastní kurz dle vašich požadavků pro vás
   a vaše kolegy či známé!

choRVaTSko 
zavírání moře 

Makarska
25. 9.–4. 10. 2015, cena 7.990 Kč

2lůžkové pokoje s možností přistýlek, 
polopenze, 

(děti do 3 let bez lůžka 2.700 Kč, 
od 3 do 12 let na lůžku sleva 1.000 Kč)

Více informací tel.: 607 541 915, 
775 055 501 www.miris-tour.cz

Dovolená pediatrů a praktických lékařů 
v době letních prázdnin

Potřebujete lékařský posudek? Vystavit ho může pouze registrující lékař. 
Nenechávejte proto jeho návštěvu na poslední chvíli, neboť se blíží doba 

letních dovolených a nemuseli byste jej zastihnout v ordinaci.
● MuDr. Libor Beneš 
tel.: 566 523 983 
6. 7.–17. 7., 27. 7.–31. 7., 17. 8.–28. 8.
zastupují MuDr.  Kašová a  MuDr.  Do-
bešová
● MuDr. iveta Kašová 
tel.: 566 524 870 
13. 7.–24. 7., 3. 8.–14. 8., 24. 8.–28. 8.
zastupují MuDr. Beneš a MuDr. Dobešo-
vá, informace v ordinaci na záznamníku
● MuDr. Lenka Dobešová 
tel.: 566 524 342 
29. 6.–10. 7., 3. 8.–14. 8., 31. 8.–4. 9.
zastupují MuDr. Beneš a MuDr. Kašová
Dovolená lékařů pro dospělé a dorost:
● MuDr. Helena Sedmidubská 
tel.: 566 524 270 
15.–26. 6., 27.–31. 7., 
zastupuje MuDr. Hladíková

● MuDr. Marta Hladíková 
tel.: 723 745 725 
8.–12. 6., 29. 6.–10. 7., 
zastupuje MuDr. Sedmidubská
● MuDr. Jarmila Pejchalová
 tel.: 566 521 211
v době dovolené zastupuje MuDr. To-
máš Filkuka, Osová Bítýška 130, 
tel.: 566 536 733, 727 886 736

u  praktických lékařů z  Domu zdraví, 
spol. s r. o., sledujte průběžně informa-
ce o  dovolených na  webových strán-
kách www.dumzdravi.cz
MuDr. Jiří šurda, tel.: 567 770 209
MuDr. Svatava Matznerová
tel.: 567 770 212
MuDr. zdeněk Doležal
tel.: 567 770 207

Nabídka zaměstnání v Měříně
Náplň: SkLaDNík – příjem a výdej 

zboží, rozvoz materiálu
Požadujeme: zodpovědnost, komuni-
kativní jednání,  příjemné vystupování, 
základní znalost na Pc, řP  na vysoko-
zdvižný vozík + nákladní vozidla sk. c, 
časovou flexibilita
Nabízíme: moderní zázemí, zaškolení, 
platové podmínky dohodou, nástup 
možný ihned

Tel.: 777 009 906, 566 544 306
HOBBy centrum Krejčí s.r.o. v Měříně

Do Jupiter clubu přijede...
PaRTIčka   23. 9. 2015
hRDÝ BUDŽES  24. 9. 2015 
ScREaMERS  9. 10. 2015  
BLUE EFFEcT            16. 10. 2015
kaREL PLíhaL   5. 11. 2015 
VěRa ŠPINaRoVá  6. 11. 2015 
koNcERT 4TET         25. 11. 2015
JaNEk LEDEckÝ (Vánoční koncert) 
                        18. 12. 2015
Další pořady a koncerty v jednání...

www.jupiterclub.cz
info na tel.: 566 782 001, 004

hotel a pivovar Jelínkova vila 
ve Velkém Meziříčí přijme 

pro provoz restaurace: 

SERVíRkU – číŠNíka
Požadujeme: zkušenost z oboru, 

spolehlivost, základy aj a Nj.
Své životopisy zanechávejte 

v hotelové recepci nebo zasílejte 
na e-mail: vitek@jelinkovavila.cz
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INZERcE Na WEBU VELkoMEZIříčSko.cz:

» denně aktuální zprávy
» profesionální, seriózní zpravodajství a publicistika
» hlasování & ankety

Banner velikost 970×100 px 3× rotace  1.000 Kč/týden
Banner velikost 970×100 px bez rotace  1.500/týden
Banner velikost 220×220 px bez rotace     400/týden
řádková inzerce na webu – soukromá, řádková do rubrik prodám, koupím, 
vyměním, nemovitosti, různé – zdarma.

Č. ú.: 1621489309/0800, v. s. 4649

dobré důvody, 
proč inzerovat v měsíčníku velkomeziříčsko:

»  čaSoPIS S NEJV YŠŠíM GaR aNToVaNÝM    
 NákL aDEM VE MěSTě

5.000 kusů do každé poštovní schránky  
ve Velkém Meziříčí a okolí!

»  JEDINÝ čaSoPIS VE MěSTě S TR aDIcí  
 oD RokU 1919

Nejvýhodnější poměr cena/počet čtenářů

»  JEDINÝ čaSoPIS VE MěSTě S PLNohoDNoTNoU   
 WEBoVoU VERZí

Vaše inzerce se násobí!

PLoŠNá INZERcE V MěSíčNíkU VELkoMEZIříčSko
rozměr inzerátu vychází ze šířky novinového sloupce:
4,5 cm; 9,3 cm; 14,1 cm; 18,9 cm.
Výška inzerátu může být libovolná dle výběru, maximálně však 25,5 cm.
cena inzerátu (vč. DPh) při předání hotových podkladů:
inzertní strana 24 Kč/cm2

celá stránka (18,9×25,5 cm)  11.567 Kč
půlstránka (18,9×12,6 cm)  5.715 Kč
čtvrtstránka (12,6×9,3 cm)  2.812 Kč
cena (vč. DPh) při grafickém zpracování inzerátu redakcí: 
inzertní strana 26 Kč/cm2

celá stránka (18,9×25,5 cm)  12.531 Kč
půlstránka (18,9×12,6 cm)  6.192 Kč
čtvrtstránka (12,6×9,3 cm)  3.047 Kč
Slevy při opakování inzerce:
Odečítáme z celkové částky za inzerci.
10 % – při opakování 3–5 inzerátů
20 % – při opakování 6–11 inzerátů
30 % – při opakování 12 a více inzerátů
řádková soukromá inzerce
Soukromá řádková inzerce, cena jednorázová – 25 Kč, s rámečkem 35 Kč,  
řádková komerční 45 Kč/řádek, s fotografií 45 Kč.
Manipulační poplatek 20 Kč.

na straně vaší peněženky!

Začátek konec Název

28. 6. 14:00 28. 6. 17:00 Koncert zuš

12. 7. 19:00 12. 7. 21:00 Koncert JarOSLaVa HuTKy

17. 7. 18:00 17. 7. 20:00 Koncert PaVLíNy JíšOVé

17. 7. 20:00 17. 7. 22:00 Letní kino na náměstí

18. 7. 20:00 18. 7. 22:00 Letní kino na náměstí

19. 7. 20:00 19. 7. 22:00 Letní kino na náměstí

20. 7. 20:00 20. 7. 22:00 Letní kino na náměstí

26. 7. 16:00 26. 7. 19:00 koncert „Four covers“

31. 7. 19:00 31. 7. 21:00 Koncert PePa šTrOS 
a kapela KNezaPLaceNí

1. 8. 19:00 1. 8. 21:00 Koncert skupiny Stráníci

8. 8. 19:00 8. 8. 22:00 Vícegenerační zábava pod lipami
accOrD a reNOVace

9. 8. 19:00 9. 8. 21:00 Koncert DiXie LaND

15. 8. 19:00 15. 8. 22:00 Stetson country music

16. 8. 17:00 16. 8. 19:00 Mistříňanka

21. 8. 19:00 21. 8. 21:00 Koncert František Kasl a band.

22. 8. 18:00 22. 8. 20:30 KusPoKon — koncert

30. 8. 18:00 30. 8. 20:00 Žalozpěv

Velkomeziříčské kulturní léto 2015

DěTSkÝ DEN S čD Na V YSočINě
Svezte se s námi parním nebo historickým vlakem! Doprovodný program v rámci 
projektu Bezpečná Vysočina proběhne během jízdy

od 13.00 do 15.00 
ve stanici Velké Meziříčí
• ukázky zásahů hasičů, policie 
a zdravotnických záchranářů
• hry a zábava pro děti

Jízdní řády a bližší informace na www.cd.cz/zazitky 
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SPOLeČNOST

rodáci – padesátníci se po roční pauze opět sešli v Jupiter clubu 

rodáci Velkého Meziříčí se sešli v  sobotu 23. květ-
na v novém sále Jupiter clubu. K  letošním jubilantům 
město přizvalo i ty loňské, neboť v minulém roce akce 
neproběhla. z obou ročníků, tedy 1964 a 1965 se do-

stavilo na sto sedmdesát  hostů, pro něž byl kromě 
společného setkání s  přáteli a  spolužáky připraven 
kulturní a zábavný program. Vystoupili členové velko-
meziříčského divadla ikaros, následovala videoprojekce 

dokumentárního filmu k výročí padesáti let organizo-
vané kultury ve městě a poté k tanci i poslechu zahrál 
místní oblíbený Maraton.

Text a foto: Martina Strnadová

DaL ší FOTOgr aFie Na 
w w w.VeLKOMeziricSKO.cz
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cyklus koncertů Kruhu přátel hudby 
ve  středu 13. května zakončil recitál Ja-
hodového dua, manželské dvojice Pavly 
a  Jiřího Jahodových. Program sestavili 
vesměs z kratších a „populárnějších“ skla-
deb různých hudebních žánrů – klasiky, 
opery, operety, muzikálů, populární a fil-
mové hudby a  zahráli i  slavnou skladbu 
Nothing else Matters od skupiny Metalli-
ca. Jak již bývá zvykem, ještě před profe-
sionálními umělci vystoupili žáci z místní 
základní umělecké školy. Tentokrát Menu-
etem od J. S. Bacha zahájily večer houslist-
ky Barbora Bojanovská a zdeňka Mašková 
z třídy Jiřího Dočkala.
Předprodej permanentek na  další kon-
certní sezonu již probíhá na  programo-
vém oddělení Jupiter clubu, více infor-
mací získáte na www.hudbamezirici nebo 
www.jupiterclub.cz       Simona Fňukalová

Nejen mše, ale i koncerty, přednášku a  literárně-hudební pásma si mohli vyslechnout 
všichni ti, kteří navštívili v pátek 29. května kostel sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí i Hu-
sův dům. Místní děkanství a farní sbor evangelické církve se i letos zapojily do celore-
publikové i mezinárodní akce Noc kostelů. Po úvodním pozdravu Lukasze Szendzielorze 
a Pavla Janošíka se pak až do 23. hodiny střídala jedna zajímavá akce za druhou. Program 
do kostela sv. Mikuláše již počtvrté připravila Hana Kadlecová. V průběhu večera zazněly 
čtyři kratší koncerty – nejprve měřínské školy umění, pak Scholy sv. Prokopa ze Žďáru 
nad Sázavou, Žalozpěvu a místního sboru Harmonie. Literárně-hudební představení měl 
Tomáš Machek za doprovodu Tomáše Dufka, P. Jiří Brtník s dětmi představil Tajemství eu-
charistie. Historii kostela přiblížila historička Marie ripperová. Současně od 18. až do 23. 
hodiny byla volně přístupná kostelní věž, kde je nyní nově k vidění skromný byt věžníka.  
i letost využilo možnosti shlédnout na noční město z věže velké množství návštěvníků.

Simona Fňukalová

Vedoucí místního ekocentra chaloup-
ky Jana audy převzala ve  čtvrtek 28. 
května 2015 v  Hotelu zámek Valeč 
ocenění z krajské ankety Skutek roku. 
„Do soutěže a do kategorie sídel, sta-
veb a bydlení s projektem centrum pro 
zahradní terapii nás vybrala odborná 
komise. Před dvěma roky jsme byli 
do  ankety zařazeni také, získali jsme 
tehdy ocenění v kategorii životní pro-
středí s  projektem Přírodní zahrady,” 
řekla Jana audy.
Nové centrum v Balinách bylo vybu-
dováno v  rámci programu evropská 
územní spolupráce rakousko-Čes-
ká republika 2007–2013. Je určeno 
pro znevýhodněné osoby a  vychází 
z osvědčených metod a postupů, kte-
ré jsou v  zahraničí běžně využívány. 
V České republice není zatím tato te-
rapie příliš rozšířena.            
               zpracovala: Simona Fňukalová 
                   foto: archiv Kraje Vysočina

Noc kostelů proběhla i letos chaloupky mají krajskou cenu

Jahodové duo ukončilo sezonu

Ochotníci z Mátlátli zahráli komedii Pravda o zkáze Titaniku
Téměř pravdivý příběh o  zkáze Titaniku 
sehráli v neděli 17. května Pavel „Spajdy“ 
Janeček, Bára Sekničková, Jiří Vávra, zu-
zana Ochranová, richard Tichý, Michal 
Číhal, Martina chylíková, Ondřej Brejška 
a Dušan Binka. Ti všichni dohromady tvoří 
ochotnický divadelní soubor Mátlátli při 
Jupiter clubu a jejich režisérem byl Ondřej 
Brejška. Divadelní fikce z autorského pera 
Františka ringo Čecha v podání místních 
mladých herců přítomné diváky beze-
sporu zaujala, pobavila a přesvědčila, že 
ochotnické divadlo v Meziříčí umí opravdu 
nadchnout.                        Simona Fňukalová

Děti svým vystoupením potěšily

Jarní koncert pro školy i  veřejnost opět na  květen připravily sbory Sluníčko, Slunko 
a Harmonie. Letošním zpestřením oblíbeného koncertu bylo vystoupení Harmonie spo-
lečně s kytaristy, saxofonistkou a s doprovodem perkusních nástrojů boomwhackers. 

Simona Fňukalová
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Proč zrovna Koruna Vysočiny? „Tento 
specifický název by měl vystihnout náš 
region jako sdružení toho nejlepšího, co 
na Vysočině vnímáme. z mnoha unikát-
ních míst vytváříme jeden celek,“ vy-
světluje Vladimír Vecheta, člen pracovní 
skupiny budoucího sdružení.
 „Se zástupci zakládajících měst 
jsme se sešli asi třikrát, připravili 

jsme zakladatelské materiály, rozpočet 
a základní principy spolupráce,“ infor-
moval V. Vecheta. Materiály si převzali 
zástupci zakládajících měst na schůzce 
13. května ve Velkém Meziříčí. Předloží 
je svým zastupitelstvům k projednání a 
schválení.  
Starosta Velkého Meziříčí radovan Necid 
tuto aktivitu, která má pomoci zvýšit tu-
rismus i na Velkomeziříčsku, vítá. „Budu 
ji podporovat, nicméně rozhodnutí je na 
našem zastupitelstvu. Proto jsem k to-
muto tématu svolal pracovní seminář za-
stupitelů, na kterém jsme jim představili 
vše, co se dosud událo na dvou úvodních 
schůzkách na nejvyšší úrovni zástupců 

jednotlivých měst, a také to, co nachys-
tala pracovní skupina. Seminář se usku-
tečnil 26. května a definitivně o našem 
členství v destinaci Koruna Vysočiny roz-
hodne zastupitelstvo 16. června,“ sdělil 
velkomeziříčský starosta radovan Necid.
Po dořešení organizační a právní struktu-
ry může začít pracovní skupina připravo-
vat konkrétní programy a marketingovou 
strategii k prezentaci regionu. inspirací 
jsou jiné úspěšné destinace, jako třeba 
Slovácko, Orlické hory a Podorlicko, Čes-
ký ráj či Moravské vinařské stezky.
cílem projektu je vytvořit společnou 
strategii a značku, pod níž každý z jed-
notlivých regionů bude mít možnost vy-
píchnout to svoje nejlepší. Služby budou 
cíleny na skupiny rodin s dětmi, seniorů, 
sportovců, aby si každý návštěvník našel 
to své a měl důvod zdržet se v destinaci 
delší dobu.

zPráV y

Koruna Vysočiny sdruží sedm měst
SPeciáLNí weB: 
w w w.TuriSTiK aVM.cz

Nová turistická destinace koruna Vysočiny chce sdružovat jednotlivé regiony se 
společnou strategií cestovního ruchu. Jejími zakládajícími městy jsou Velké Me-
ziříčí, Žďár nad Sázavou, Bystřice nad Pernštejnem, Velká Bíteš, Nové Město na 
Moravě, Tišnov a Nedvědice.

Martina Strnadová

Tento specifický název by 
měl vystihnout náš region 

jako sdružení toho nejlepšího, co 
na Vysočině vnímáme. Z mnoha 
unikátních míst vytváříme 
jeden celek.

Lidé jsou s prací velkomeziříčské radnice spokojeni a navíc podle nich kvalita slu-
žeb trvale stoupá. Vyplynulo to z letošního anonymního dotazníkového šetření, 
které po dva dubnové  dny probíhalo přímo na radnici.

Obyvatelé města v anonymním průzkumu pochválili radnici

Dotazy lidem, kteří z radnice po jedná-
ních odcházeli, kladli najatí externisté. 
za dva dny takto vyplnili dotazníky s 
191 lidmi. Klienti hodnotili svoji spoko-
jenost na škále 1—4, přičemž otázky byly 
zaměřeny na kvalitu činnosti, úroveň 
vystupování a úroveň poskytované služ-
by od pracovníků jednotlivých odborů 
a oddělení. Velkomeziříčská radnice od 

občanů získala známku 1,09 (průměr 
všech odborů a oddělení). „Výsledná 
průměrná známka 1,09 je nejlepší znám-
kou, které se nám podařilo za čtyři roky, 
kdy je průzkum prováděn, dosáhnout,“ 
uvedl tajemník úřadu Marek švaříček a 
dodal, „tento průzkum budeme i nadále 
provádět, protože je pro nás důležitým 
vodítkem.“ -měú-

Ochota, způsob jednání 
a komunikace úředníka

vyřízení záležitosti 
odborně, správně, dle 
platných nařízení

vyřízení záležitosti ve 
stanovené lhůtě

etické jednání úředníka 1,12 1,09 1,13 1,05

PrůMěrNá HODNOceNí OTá zeK

LETNí ŠkoL a SENIoRŮ 
Kr a Je V ySOČiNa 2015

Velké Meziříčí
Loutkový sál Jupiter club, s.r.o., 

Náměstí 17, Velké Meziříčí
Čas zahájení: 14.00 

Vstupné je pro seniory zdarma.

30. 6. Na pomoc seniorům kraje 
Vysočina
přednáší zástupci Krajského ředitel-
ství Policie Čr a probační a mediační 
služby Čr
14. 7. ochrana života, zdraví a 
majetku
antonín Křoustek, Petr czebe
28. 7. Internetová bezpečnost
prof. Milan Taláček
11. 8. Rizika kolem nás
lektor občanské poradny
25. 8. Domácí násilí na seniorech
antonín Křoustek
8. 9. Jsem bezpečný sám sobě?
Mga. Martin chlupáč
22. 9. aktivita jako cesta z osamělos-
ti seniorů
Jana Vejsadová
Pokud máte další dotazy, nebo si 
chcete zarezervovat místo na přednáš-
ce, informujte nás na níže uvedených 
kontaktech.
Josef Pokorný 564 602 164
pokorny.josef@kr-vysocina.cz 
Táňa křížová 724 650 136
krizova.t@kr-vysocina.cz

DISkUSE STaRoST Y 
S oBč aNY 

se bude konat ve středu 10. 6. 2015 
od 16 hodin v Jupiter clubu, s.r.o., na 
malé scéně.
Původně plánovaný termín – čtvrtek 
4. 6. 2015 – byl zrušen z důvodu 
zahájení filozofického festivalu. 
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6.5.2015

1. Rada města vzala na vědomí: 
informaci o grantovém programu na podporu rozvoje 
icT v Kraji Vysočina infrastruktura icT 2015, dle výzvy 
k předkládání projektu a dle zásad Kraje Vysočina
2. Rada města povolila:
• v souladu s § 23 odst. 5 zákona 561/2004 Sb. (školský 
zákon) výjimku z nejvyššího počtu dětí v mateřských 
školách pro školní rok 2015/2015 takto:
Mš Sokolovská 100 dětí (25, 25, 25, 25)
Mš Sportovní 78 dětí (26, 26, 26)
Mš Čechova 100 dětí (25, 25, 25, 25)
Mš Nad Plovárnou 56 dětí (28, 28)
Mš Mírová/Oslavická 84 dětí (28, 28, 28)
3. Rada města schválila:
• návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene — služebnosti vedení inženýrské sítě ve pro-
spěch společnosti Dial Telecom, a.s., se sídlem Praha 
8, iČ 28175492 k tíži pozemku města parc. č. 388/7 v 
k.ú. Dolní radslavice s právem zřízení a umístění pod-
zemního komunikačního vedení, včetně jeho součástí, 
příslušenství, popř. opěrných a vytyčovacích bodů, prá-
vem vstupu a vjezdu na pozemek a provádění nezbyt-
ných dočasných výkopů a dalších prací. Právo věcného 
břemene bude zřízeno na dobu určitou po dobu trvání 
stavby 
• pronájem nebytových prostor v objektu kulturního 
domu v Olší nad Oslavou Sboru dobrovolných hasičů 
Olší nad Oslavou na dobu neurčitou s tříměsíční výpo-
vědní lhůtou od 1. 6. 2015 
• podmínky pro zpřístupnění věže kostela sv. Mikuláše 
v roce 2015:
1. Bude uzavřena smlouva o výpůjčce dle návrhu s řím-
skokatolickou farností Velké Meziříčí, Náměstí 16/18
2. Provozní doba bude od 1. 6. 2015 do 31. 8. 2015, a to 
PO—SO 9:00—18:00 a Ne 12:00—18:00
3. Vstupné pro děti do 15 let 10 Kč, ostatní 20 Kč.
4. Po ukončení akce budou vyčísleny náklady obou 
smluvních stran na její zabezpečení a radě bude před-
ložen návrh na rozdělení tržeb ze vstupného
• rozpočtové opatření:
zdroj: 12 tis. Kč — § 3421 DDM vybudování dvorního 
traktu
rozdělení: 12 tis. Kč — § 3113 doprava na celostátní 
přehlídku pěveckých sborů do uničova — náklady hra-
zené městem
• rozpočtové opatření:
zdroj: 1,5 tis. Kč — § 3421 DDM — vybudování dvorního 
traktu
rozdělení: 1,5 tis. Kč — § 2212 výpočet odvodu ze zPF 
— plocha pro heliport Čechovy sady
• rozpočtové opatření:
zdroj: 78 tis. Kč — § 3421 DDM — vybudování dvorního 
traktu
rozdělení: 78 tis. Kč — § 2212 oprava podjezdu podél 
Oslavy pod mostem K Novému nádraží

• rozpočtové opatření:
zdroj: 160 tis. Kč — § 6409 rezerva m.č. Hrbov
rozdělení: 160 tis. Kč — § 2333 projektová dokumen-
tace na odbahnění a rekultivaci dvou rybníků v Hrbově 
a Svařenově
• uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 
7. 3. 2008 ve znění dodatků č. 1—4, uzavřené mezi měs-
tem Velké Meziříčí a Diecézní charitou Brno — Oblastní 
charita Ždár nad Sázavou, Horní 22, Žďár nad Sázavou, 
kterým se mění výčet movitých věcí ve výpůjčce
• uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 
7. 3. 2008 ve znění dodatků č. 1—4, uzavřené mezi měs-
tem Velké Meziříčí a zařízením chaloupky, o.p.s., škol-
ským zařízením pro zájmové a další vzdělávání, Kně-
žice, kterým se mění výčet movitých věcí ve výpůjčce
• předložený materiál a vyhlašuje soutěž „rozkvetlé 
město“ v termínu od 1. června 2015 do 30. září 2015 
včetně a dle daných pravidel
4. Rada města souhlasila:
• s úpravami zadní zahrádky za Obecníkem, parc. č. 68 
v k.ú. Velké Meziříčí. Úpravy mohou být provedeny až 
po obdržení kladného stanoviska Národního památko-
vého ústavu
• s umístěním reklamního banneru společnosti Happy 
sport club na oplocení vedle vchodu pro veřejnost u hři-
ště s umělým povrchem zš Oslavická po dobu, kdy bude 
Happy sport clubem vykonávána obsluha rezervačního 
systému a půjčování klíčů pro veřejnost
5. Rada města svěřila: 
• na základě § 102 odst. 3 zákona o obcích odboru soci-
álních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Velké Me-
ziříčí vydávání souhlasu/nesouhlasu obce v případě 
posuzování nároku na doplatek na bydlení - § 33 odst. 
6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve 
znění pozdějších předpisů

20. 5. 2015

1. Rada města vzala na vědomí: 
• zprávu o činnosti a hospodaření příspěvkové organi-
zace Sociální služby města Velké Meziříčí k 31. 3. 2015
• předložené zprávy o hospodaření příspěvkových or-
ganizací města za i. čtvrtletí 2015
• předložený materiál o přípravě nové turistické desti-
nace „Koruna Vysočiny“
• informaci k finanční situaci města - ke stavu rozpočtu 
k 30. 4. 2015
2. Rada města rozhodla: 
• že ve dnech konání letního festivalu Fajtfest 2015, 
tj. 17. a 18. 7. 2015, s místem konání v areálu Ski klubu, 
Fajtův kopec, Velké Meziříčí, se doba nočního klidu sta-
novuje od 24.00 do 6.00.
Dále rada města rozhodla, že na den 16.7.2015 neudělí 
výjimku na zkrácení nočního klidu pro konání letního 
festivalu FaJTFeST 2015 s místem konání v areálu SKi 
KLuBu, Fajtův kopec, Velké Meziříčí. Důvodem je to, že 
den 16. 7. 2015 je čtvrtek, po němž následuje běžný 

pracovní den a docházelo by tak k rušení spánku obča-
nů, kteří ráno musejí vstávat do zaměstnání.
3. Rada města schválila:
• návrh smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
ve prospěch O2 czech republic a.s. Praha k tíži po-
zemků města parc.č. 2769/4, 2769/5 a 2769/6 na ul. 
Sokolovská a Karlov, obec a k.ú. Velké Meziříčí s právem 
zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního komu-
nikačního vedení - metalického kabelu, právem prová-
dění úprav za účelem modernizace nebo zlepšení jeho 
výkonnosti. Služebnost bude zřízena na dobu techno-
logické životnosti podzemního komunikačního vedení
• návrh smlouvy o zřízení věcného břemene ve pro-
spěch rwe gasNet, s.r.o., k tíži pozemků města parc. č. 
3800/66 a 3800/89, obec a k.ú. Velké Meziříčí s právem 
zřízení a provozování na pozemcích plynárenské zaříze-
ní a právem vstupu a vjezdu na pozemky v souvislosti 
se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozo-
váním a odstraněním plynárenského zařízení. Věcné 
břemeno je zřizováno na dobu provozování plynáren-
ského zařízení
• výpůjčku sálu v budově hasičské zbrojnice ve Velkém 
Meziříčí pro odloučené pracoviště Mateřské školy Vel-
ké Meziříčí Mš Sokolovská 1568/29, dne 22. 5. 2015, v 
době od 16:00 do 18:00 za účelem pořádání jednorázo-
vé akce „akademie Mš a pasování předškoláků“
• rozpočtové opatření:
zdroj: 12 tis. Kč — § 3631 pol. 5171 org. 698 oprava 
veřejného osvětlení na ul. Družstevní
rozdělení: 12 tis. Kč — § 2212 pol. 5171 org. 698 oprava 
komunikace ul. Družstevní
• rozpočtové opatření:
zdroj: 27 tis. Kč — § 3421 Dům dětí a mládeže — vybu-
dování dvorního traktu
rozdělení: 27 tis. Kč — § 3639 úhrada 2. části arche-
ologického výzkumu při stavbě nové trafostanice a 
rozvodů NN na Náměstí (závazek z akce realizované v 
roce 2014)
• rozpočtové opatření:
zdroj: 15 tis. Kč — § 4329 výchovně rekreační tábory
 5 tis. Kč — § 4399 záležitosti sociálních věcí blíže ne-
specifikované
rozdělení: 20 tis. Kč — § 4329 realizace pobytové akce 
pro klienty sociálně právní ochrany dětí (SPOD)
4. Rada města souhlasila:
• s konáním 3. ročníku sportovní soutěže v longboar-
dingu s názvem PrKNaVeM SLiDe JaM, která se bude 
konat dne 20. června 2015 v prostoru ulice Nádražní v 
době od 11.00 do 18.00
• se zapojením transferů účelově určených, přijatých 
na účet města v dubnu—květnu 2015, do rozpočtu měs-
ta Velké Meziříčí v r. 2015
• se zveřejněním záměru pronájmu plynárenského 
zařízení na pozemku parc. č. 3911/1, obec a k.ú. Velké 
Meziříčí. Po uplynutí zákonné lhůty bude radě města 
předložena ke schválení budoucí nájemní smlouva.
Ing. Radovan Necid, starosta města

uSNeSeNí raDy MěSTa červen 2015

zaSeDáNí 6. 5. a 20. 5. 2015PODrOBNOSTi Na VeLKeMezirici.cz 
> iNFOrMace z r aDy MěSTa

20. 5. 2015

6. 5. 2015
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SPOLeČNOST

SPOLeČeNSK á  ruBriKa

zuBNí 
POHOTOVOST

ČerVeN 2015
6. a  7. 6. MuDr.  Olga Semerádová, Pala-
chova 35, Žďár nad Sáz., tel.: 774 430 777
13. 6. MuDr. Dušan Borek, zahradní 580, 
Bystřice n. Pernšt., tel.: 566 688 235
14. 6. MuDr. Jan šmídek, Palackého nám. 
32, Nové Město na Mor., tel.: 566 524 615
20. 6. MuDr. Marwan zrieka, Tyršova 223, 
Velká Bíteš, tel.: 566 533 129
21. 6. MuDr. Olga šejnohová, Studentská 
7, Žďár nad Sázavou, tel.: 566 690 125
27. 6. MuDr. eva Brázdilová, Osová Bítýš-
ka 303, 566 536 712, 733 610 662
28. 6. MuDr.  andrea Stalmachová, Vír 
201, tel.: 566 575 210              

zMěNy Na JDeTe Na: 
w w w.NNM.cz

Dne 23. 5. 2015 uplynulo 17 smutných let od  smrti 
našeho drahého manžela, tatínka a dědečka, pana 
Ladislava Brodského z Hrbova.

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte, 
prosím, s námi.

za tichou vzpomínku děkují manželka 
a synové s rodinami.

POz VáNKa
Tradiční setkání pracovníků „pomocných 
provozů Kablo“ se uskuteční 26. 6. 2015 
od 14.00 na zahrádce restaurace u Kozů 
ve Velkém Meziříčí.                                -bar-

Děkujeme paní učitelce alici Trojanové z Domu dětí 
a mládeže Velké Meziříčí za velkou trpělivost, 
se kterou nás celý rok provázela kurzem počítačů 
pro dospělé. 

Přejeme jí hezké prázdniny. 
Těšíme se na příští rok. 

absolventi 4. ročníku

 STřEDa 3. 6. – 18.00 Floristická show Slávka Rabušice, Jc, v. sál
20.00 Filmová projekce 50 let organizované kultury ve VM, kinosál Jc 
 čTVRTEk  4. 6.  – Jupiter club, velký sál
16.30 SLaVNoSTNí ZaháJENí – moderuje Petr Fischer, novinář, scénárista
17.00 Islám v dějinách a dnes..., Miloš Mendl, pracovník Ústavu religionistiky FF Mu
17.30 Praktické zkušenosti z válečných oblastí, Ramiro Villapadierna, ředitel in-
stitutu cervantes v Praze, bývalý válečný novinář
18.00 Praktické zkušenosti z válečných oblastí, Michal kubal, vedoucí zahraniční 
redakce ČT, bývalý válečný novinář
19.30 koncert Solamente Naturali - XX. ročník concentus Moraviae, luter. gymnáziu

 PáTEk  5. 6. Přednáškový panel VěTŠINY a MENŠINY – Jupiter club
16.00 Vernisáž výstavy Mladí fotí 2, kroužek z Domu dětí VM, předsálí kina
17.00 Menšina jako nositelka pravdy, Michael hauser, FÚ aV Čr, PedF uK v Praze
Stigma a emancipace, Pavel Barša, český politolog
co jsme schopni si přiznat, Ivana Mariposa čonková, tanečnice, performerka, pe-
dagožka, politická aktivistka v oblasti práv romské menšiny
o marginalitě, Yasar abu Ghosh, člen správní rady odborníků rady vlády Čr pro 
záležitosti romské komunity
20.00 Slam Poetry Lojza Kvádr, Metoděj constantine, Bio Mascha
21.30 Filmová noc: filmy Epizoda ze života sběrače železa, Interstellar

 SoBoTa  6. 6. STřET cIVILIZací – Jupiter club

17.00 co je „Západ“ a má smysl hovořit o „obraně západní civilizace“? 
Zora hesova, analytička Výzkum. centra aMO, koordinátorka projektů aMO v egyptě
18.00 konfuciánství na prahu nové doby, olga Lomová, orientalistka na FF uK v Praze, 
ředitelka Mezinárodního sinologického centra Ťiang Ťing-kuovy nadace při uK Praha
21.00 koncert Vlasty Redla, zámek VM, při nepříznivém počasí v Jc

 NEDěLE  7. 6. cIVILIZacE a PříRoDa – zámek Velké Meziříčí
17.30 k biofilnímu obratu kultury, Josef Šmajs, profesor filozofie na Mu v Brně
15.00 koncert v husově domě – Let ś go, americké spirituály (www.lets-go.eu)
15.00 Pohádka pro děti Strašidelný mlýn
16.00 Dětské odpoledne, park před zámkem, soutěže pro děti připravené DDM VM
14.00, 19.00 Muzikál – hakUNa MaTaTa, ukázky z muzikálů Pomáda, Kočky, Lví 
král v podání uskupení ikaros, akce v Jupiter clubu
18.15 Příroda a kultura – jeden proces, nebo dva? Stanislav komárek, přírodo-
vědec, filozof, esejista, básník a prozaik, přednášní na PřF uK v Praze, na FHS uK
 PoNDěLí  8. 6. Filosofický panel FakTa a ZkUŠENoST – Jupiter club
17.00 Vzpírá se kvantový svět mikročástic běžným pravidlům uvažování? 
Petr Dvořák, FÚ aV Čr v Praze, Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení
Introspekce, Juraj hvorecký, FÚ aV Čr v Praze, Oddělení analytické filosofie
Je duše jen funkcí mozku? Vladimír Smékal, působí na Mu v Brně od r. 1958, nyní 
(od r. 2010) jako emeritní profesor psychologie
20.00 Divadlo jednoho herce Miroslav částek – Monsignore Quijote

 úTERÝ  9. 6. koNcE SVěTa – Jupiter club
17.00 konce světa, Josef krob, FF Mu Brno, 2006–2014 děkan fakulty
konec světa v roce 2424? Tibetský buddhistický mýtus o Šambhale, Luboš Bělka, 
Ústav religionistiky, FF Mu v Brně
Dobytí Mexika v pohledu aztécké eschatologie, Dalibor Papoušek, Ústav religi-
onistiky, FF Mu v Brně 
20.00 Descartovi parťáci, divadelní představení Kočovné filosofické divadelní spo-
lečnosti při Katedře filosofie FF Mu v Brně

 STřEDa  10. 6. – Jupiter club
16.30 koncert pěveckého sboru Gymnázia Velké Meziříčí, koncertní sál Jc
17.45 Přednáška – Milan kundera o Janáčkovi a hudbě 20. století, Miloš Štědroň, 
profesor FF Mu v Brně, muzikolog, skladatel, koncertní sál Jc
19.00 Divadlo kaRLíčEk, s.r.o., moderní 
komedie v podání divadelního souboru při 
Jc, šPaTNě NaMícHaNÝ BuBLiFuK

PODrOBNÝ PrOgraM:
FeSTiVaLFiLOSOFie.cz

eVrOPSKÝ FeSTiVaL FiLOSOFie
9. ročník – KONFLiKT a SOuLaD

BOHOSLuŽBy
3.–7. 6. 2015

čESkoBRaTRSká cíRkEV EVaNGELIcká
Husův dům, u  Světlé 24: každou neděli 
v 9.00,  neděle 7. 6. v 15 hodin – koncert 
vokálního souboru Let ś go! Další setkání 
a bližší informace: www.evangelicivm.cz
říMSkokaToLIcká cíRkEV
3. 6. – 7.00 mše sv. – o. J. B., DPS 10.00                                                                                               
– o. J. B., Oslavice mše sv. 19.00                                                                           
– o. L. Sz.; 4. 6. – 7.00 mše sv. – o. J. B., 
17.30 mše sv. – o. L. Sz.,Lavičky 18.30 
mše sv. a průvod Božího těla – o. J. B.; 
5. 6. –  8.00 mše sv.  – o. L. Sz., 14.00–15.30 
příležitost ke  svátosti smíření, 17.00 mše 
sv. – o. L. Sz., domov pro seniory 13.30 mše 
sv. – o. J. B.; 6. 6. – 7.00 mše sv. – o. J. B., 
18.00 mše sv. – o. L. Sz.; 7. 6. – 7.30 mše 
sv. – o. J. B., 9.00 mše sv. na zámku – o. L. 
Sz., 18.00 mše sv. – o. L. Sz.
aPoŠToLSká cíRkEV – shromáždění ka-
ždou neděli od 9.00 v areálu bývalých li-
soven, Moráňská 134/2, VM, www.ac-vm.cz

Studenti děkují lektorce

ZaPoJTE SE Do SoUTěŽE 
RoZkVETLé MěSTo

Do 30. 9. MŮŽETE ZaSíLaT FoToSNíMkY kVěTINoVé VÝZDoBY 
na ic@mestovm.cz, více a podrobněji na www.mestovm.cz

Vzpomínka
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KuLTura květen 2015

KiNO
4.–27. 6. 2015

SEDMERo kRkaVcŮ
čtvrtek 4. 6. v 17.30, 19.30
úterý 10. 6. v 17.30
Pohádka Čr/Sr 2015. Scénář a režie ali-
ce Nellis. Hrají: M. issová, S. remundová,  
z. Bydžovská, J. Othová a další.  Vstupné: 
120 Kč, mládeži přístupný, 97 minut.

EVRoPSkÝ FESTIVaL FILoZoFIE – FIL-
MoVá Noc 
EPIZoDa ZE ŽIVoTa SBěRačE ŽELEZa                                                                                                                 
pátek 5. 6. ve 21.30
Nazif se živí sběrem železa ze skládek. 
Jeho žena Senada se doma stará o  dvě 
děti. Třetí se chystá na svět. Jenže Senada 
potratí a  protože nemá zdravotní pojiš-
tění, odmítnou jí lékaři operovat, dokud 
nezaplatí 500 euro. Takové peníze však 
rodina nemá a  tak je jedinou cestou, jak 
Senadě zachránit život, podvod... režie, 
scénář Danis Tanovič.. Film Bosna a  Her-
cegovina/Francie/Slovinsko, české titulky.                                                                                                                                      
Vstup zdarma,  74 minut, mládeži přístupný.
Poté následuje:
INTERSTELLaR
Sci-fi dobrodružný film uSa, Velké Británie, 
české titulky. Vstup zdarma, 169 minut, 
mládeži přístupný.
 
ŠíLENÝ MaX: ZBěSILá cESTa
sobota 13. 6. v 19.30
Sci-fi, akční, dobrodružný, thriller aus-
trálie 2015, původní znění, české titulky. 
Vstupné: 100 Kč, 120 minut, mládeži pří-
stupný od 15 let.

JURSkÝ SVěT
neděle 14. 6. v 17.00
Praještěři z  Jurského parku se vracejí 
v novém filmu v produkci Stevena Spiel-
berga. režie colin Trevorrow. Dobro-
družný  film uSa 2015. Český dabing.
Vstupné: 125 minut, mládeži přístupný.

DRUhÝ BáJEčNÝ hoTEL MaRIGoLD
středa 17. 6. v 19.30
Komediální drama uSa, Vel. Británie 2015, 
české titulky. 122 min., mládeži přístupný

MIMoNI
neděle 21. 6. v  17.30, čtvrtek 25. 6. 
v 17.30, úterý 30. 6. v 17.30
animovaná rodinná komedie uSa 2015, 
český dabing. Vstupné:  120 Kč, 105 minut, 
mládeži přístupný.

PoUTNík – NEJLEPŠí PříBěh PaULa 
coELha
sobota 27. 6. v 19.30
Film o  úžasné životní pouti spisovatele 
Paula coelha. Životopisné drama Brazí-
lie, španělsko, české titulky. 112 minut, 
mládeži přístupný od 12 let.

STRaŠIDELNÝ MLÝN
neděle 7. 6., 15.00, nádvoří zámku, po-
hádka pro děti, vstup zdarma

MIRoSLaV čáSTEk, DIVaDLo JEDNo-
ho hERcE, dramatizace z knihy grahama 
greena Monsignore Quijote
pondělí 8. 6., 20.00, Jupiter club

DEScaRToVI PaRŤácI
úterý 9. 6., 20.00, malá scéna Jc
kočovná divadelní společnost při kated-
ře filosofie FF Mu v Brně

kaRLíčEk, s.r.o.
středa 10. 6., 19.00, velký sál Jc
komedie v  podání divadelního souboru 
šPaTNě NaMícHaNÝ BuBLiFuK

coNcENTUS MoRaVIaE 
– SoLaMENTE NaTURaLI
čtvrtek 4. 6., 19.30, luteránské gymnázium

VLaSTa REDL
sobota 6. 6., 21.00, nádvoří zámku VM, 
v případě nepříznivého počasí v Jc

IkaRoS UVáDí UkáZkY Z  MUZIkáLŮ 
hakuna Matata – Pomáda, kočky, Lví král
neděle 7. 6., 14.00 a 19.00, velký sál Jc 

LET’S Go, koNcERT GoSPEL, SPIRITUáLY
neděle 7. 6. , 15.00, Husův dům VM

koNcERT PěVEckého SBoRU GVM
středa 10. 6., 16.30, koncertní sál Jc
 
URIah hEEP
pátek 12. 6., 20.00, velký sál Jc

hUDBa FRaNcoUZSkého VENkoVa
pátek 12. 6., 20.00, restaurant Panorama
Jan Novák – klavír, M. Firschová – zpěv

coNcENTUS MoRaVIaE – arParla
Maria cleary (harfa), Davide Monti (housle) 
pátek 19. 6., 19.30, zámek VM
www.pojdmeslavit.cz

FLERET
pátek 19. 6., 20.00, restaurant Panora-
ma, koncert skupiny v akutstické sestavě

coUNTRYŠTě 2015 – charitativní akce
sobota 20. 6., 16.00, výletiště Mostiště, 
od 20.00 country bál

LhoTEcké SETkáNí haRMoNIkářŮ
sobota 27. 6., 17.00, výletiště Lhotky

kULTURNí LéTo 2015 – ZaháJENí 
koNcERTEM ZUŠ VELké MEZIříčí
neděle 28. 6., 14.00, náměstí VM

FLoRISTIcká ShoW
středa 3. 6., 18.00, velký sál Jc, Floristic-
ká show profesionálního floristy Slávka 
rabušice v  rámci evropského festivalu 
filozofie na  téma Květiny v  konfliktu 
a souladu, vstup zdarma

50 LET oRGaNIZoVaNé kULTURY VE VM
středa 3. 6., 20.00, kinosál Jc
filmová projekce s besedou

EVRoPSkÝ FESTIVaL FILoZoFIE 
4.–10. 6., podrobný program festivalu 
a  doprovodných akcí najdete na  www.
festivalfilosofie.cz, více na straně 13

SLaM PoETRY
pátek 5. 6. , 20.15, koncertní sál Jc

PŮLMaRaToN VELké MEZIříčí
sobota 6. 6., start a cíl na náměstí, pre-
zentace 9.00–10.45, start 11.00, trasa 
nesměřským údolím, více info na www.
envirocup.cz, www.scvm.cz

DěTSkÝ DEN S  čESkÝMI DRahaMI 
Na VYSočINě
sobota 6. 6., 13.00–15.00, vlakové ná-
draží VM, program na www.cd.cz

DěTSké oDPoLEDNE S DDM
neděle 7. 6., 16.00, park před zámkem

DěTSkÝ DEN Po MYSLIVEcké STEZcE
neděle 7. 6., 13.00, hřiště Lhotky

ŠMoULí oLYMPIáDa
neděle 14. 6., 17.00, koupaliště VM, zá-
bavné sportovní odpoledne s  DDM VM, 
www.ddmvm.cz

DěTSkÝ DEN S MYSLIVcI
neděle 14. 6., 13.00, hřiště v Olší nad Os-
lavou, soutěže, naučná stezka, odměny, 
tombola, vystoupení šermířů, střílení ze 
vzduchovky a  luku, skákací hrady, jízda 
na koních atd.

ŽIVoT a DíLo DR. EDVaRDa BENEŠE 
úterý 16. 6., 15.30, koncertní sál Jc, před-
náška Vlastivědné a geneal. společnosti 
při Jc, přednáší ing. Karel Hromek

NočNí PRohLíDkY ZáMkU 
sobota 13. 6., www.muzeumvm.cz

VěŽ koSTELa SV. MIkULáŠE
do 30. 8., otevřeno po–so 9–18 hodin,
ne 12–18 hodin, www.mestovm.cz

PŮJčoVNa PoUŽITÝch oBRaZŮ
čtvrtek 4. 6. v 17.00, Muzeum Velké Me-
ziříčí, vernisáž surreal. skupiny Stir up, 
výstava je přístupná do 19. 7. 

MLaDí FoTí 2
pátek 5. 6., 16.00, kinosál Jc, vernisáž 
výstavy kroužku digitální fotografie při 
DDM VM, na vernisáži vystoupí MySami, 
výstava je přístupná do 18. 6.

RoZLIčNá hEJBLáTka PRo VáS I  Dě-
ŤáTka – výstava loutek
Středisko chaloupky, o.p.s. – statek v Ba-
linách, loutky a  mechanické objekty an-
tonína Maloně, info na tel.: 564 034 536, 
www.chaloupky.cz, do 9. 8.

NEVIDíME, NESLYŠíME, aLE cíTíME...
do 30. 6., výstavní sál Knihovny VM
www.knihovnavm.cz

DiVaDLO
ČerVeN

V ÝSTaV y
ČerVeN/ČerVeNec

KONcerT y
ČerVeN/ČerVeNec

růzNé
ČerVeN/ČerVeNec

K aLeNDář aKcí Na: 
VeLKOMeziricSKO.cz

Jupiter club zahájil rezervace a  prodej 
permanentek na  podzimní divadelní 
sezonu 2015/2016. Více info na  tel.: 
566 782 001 (004), programové odděle-
ní, Náměstí 17, Velké Meziříčí. 
▶ Činoherní studio Bouře – 30. 9. 
JENoM ŽIVoT 
Bystrá komedie se špičkovými dialogy 
dává vyniknout dvěma hereckým osob-
nostem, které vtáhnou diváka do  ma-
gického příběhu dvou zralých, životem 
prozkoušených lidí. Hrají: igor Bareš, 
antonie Talacková
▶ Pantheon production – 13. 10.
chLaP Na  ZaBITí – Francouzská ko-
medie o  tom, jak se profesionální zabi-
ják stane obětí sebevraha… Hrají: Filip 
Blažek, Miroslav Vladyka, Jaroslav šmíd, 
alžběta Stanková a další
▶ Divadlo radka Brzobohatého – 18. 11.
PoSTaVENí MIMo hRU – Komedie 
o  fotbalu, kamarádství a  lásce k  jedné 
ženě. Hrají: Jan revai/Miroslav Hrabě, 
ernesto Čekan/roman štolpa, Petr Se-
merád/roman štolpa
▶ Divadlo v rytířské – 10. 12.
úhLaVNí PřáTELé 
Hrají: Tereza Kostková, radek Holub, 
Nela Boudová, Miroslav Vladyka. 
cena permanentky zůstává 1.000 Kč.  
Velký sál Jupiter clubu, začátky v 19.30.

ZMěNa PRoGRaMU VYhRaZENa

DiVaDeLNí SezONa
PODziM 2015/2016
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Na dlouhém prkně z kopce? 
To je PrKNaVeM SLiDe JaM

Jaroslav Mynář

Hasičky si přivezly z Bavorska 
osobní rekord a dvě první místa
Velkomeziříčské hasičky mají za sebou další důležité závody v Bavorsku, kde vy-
bojovaly další první místo a nabraly nové zkušenosti pro blížící se kvalifikaci na 
olympiádu v příštím roce.

Dne 16. května jsme se vydali v brzkých ranních hodinách do Německého ambergu. 
Na stadionu už se všichni netrpělivě připravovali na první hvízdnutí píšťalky, jež 
odstartuje mistrovství Bavorska. To je současně i kvalifikací na olympiádu, která nás 
čeká v příštím roce.
Na start samotného mistrovství jsme šly v deset hodin. Předtím neproběhla žádná 
příprava, jak je zvykem v Česku, tudíž jsme si nemohly „osahat“ materiál. Při chystání 
jsme zjistily, že jsou savice o něco těžší, takže bylo potřeba více sil na posouvání. Prv-
ní čas byl 48:40 bez trestných bodů, a tak jsme s klidným svědomím mohly odcházet 
ke štafetě. K největšímu úžasu došla členka štafety, která běhá poslední překážku, 
rouru. Ta byla o něco kratší, než klasická česká, což by ani tak nevadilo. co ale bylo 
zarážející, že byla na vysokých podstavcích a o dost užší. Klasický manévr àla výběh 
z roury se tedy musel co nejrychleji přizpůsobit. „Trošku jsem se na konci zasekla, 
odnesla to jen naražená noha a záda, ale vyběhla jsem jako vždycky,“ komentovala 
členka, když s úsměvem doběhla do cíle a výsledný čas byl 67:50. Jedny závody byly 
tedy za námi. Následovala pohárová soutěž, kde jsme zaběhly opět čistý čas 47:40 a 
štafetu 65:00. Takže přišlo zlepšení v obou případech.
V zahraniční kategorii jsme soutěž vyhrály a získaly krásný pohár. zatím to byl nej-
lepší možný dosažený čas, který jsme mimo Čr zaběhly. Nicméně jsme k velkému 
úžasu obhájily vítězství v celkové ženské kategorii, kde soutěžilo 6 družstev. Mezi 
muži, kterých zde startovalo 52 družstev, bychom obsadily krásné 10. místo. Před 
námi tedy stály vybojované dva poháry, které přibydou do naší, stále se zvětšující, 
sbírky.
V květnovém měsíci jsme závodily v uhřínově – šeborově, kde jsme si poprvé vy-
zkoušely klasickou soutěž s vodou, a začátkem července pojedeme opět do zahranič-
ní, tentokráte do rakouska.

Michaela Bernatová, foto: Stanislav Kratochvíl

Ve Velkém Meziříčí se 20. června bude konat již 3. ročník longboardové události 
s názvem PrKNaVeM SLiDe JaM 2015. V tuto červnovou sobotu se na ulici 
Nádražní, mezi 11. až 18. hodinou, potkají ti nejlepší longboardisté z Česka i 
Slovenska, aby porovnali své síly v takzvaném slidování.
Možná už jste o akci slyšeli během některého z minulých ročníků. Jestli je vám 
však stále cizí, neváhejte a přijďte se tento ročník podívat i vy. Jde o největší 
akci tohoto formátu u nás a bude to opět skvělá podívaná. Kromě longboardo-
vání se můžete po celý den těšit i na hudbu z gramofonů.
Vstup na akci je samozřejmě zdarma, proto neváhejte a přijďte podpořit závod-
níky svojí účastí.

Dominik Janoušek

O zlatého šufana
Volejbalový turnaj mixů 20. 6. 2015 | 8.00–17.00
areál zdraví Velké Meziříčí, antukové kurty za Světlou. celkem 12 přihlášených 
týmů. Turnaj budou řídit ligoví rozhodčí. Občerstvení zajištěno.

V sobotu 13. června v 15.00 na Tržišti proběhne zakončení úspěšné sezony Fc 
Velké Meziříčí. Na programu je modelové utkání áčka proti béčku. Pro fanoušky 
bude připraveno zdarma pivo a guláš.

Pozvánka na zakončení sezony Fc Velké Meziříčí

Střelci: 38. Foral, 57. vlastní, 87. Pšikal. Rozhodčí: Možíš, Dohnálek, Sedlá-
ček. Sestava Fc VM: kruba – Mucha Z., Souček (72. Mucha P.), Šimáček, krejčí 
– Bouček (61. Pokorný) Smejkal (68. Vyskočil), Berka, Durajka, Demeter – 
Simr, na lavičce Invald, trenér Smejkal. Žk: Smejkal, Demeter – Vítámvás, 
Pšikal, Foral. Nejlepší hráči: Pšikal, Vítámvás, huška.     
utkání začalo opatrným fotbalem na obou stranách a vzhledem k častým ne-
přesnostem v rozehrávce diváci v úvodu zápasu mnoho šancí neviděli. až ve 38. 
min unikl po křídle Vítámvás, na jeho centr si naběhl Foral a střelou z voleje 
překonal domácího gólmana 0:1. a tak do kabin odcházeli spokojenější hosté, 
kteří předčili domácí v důrazu v osobních soubojích, ale i přesností v kombinaci 
a v pohybu bez míče. 
Úvod druhého poločasu patřil domácím, zvýšili aktivitu napadaní a zpřesnili 
přihrávku. V 57. min se hosté dostali do rychlého brejku, Vítámvás našel před 
bránou chlupa, ten sice vystřelil vedle, trefil však naše dva hráče, od kterých 
se míč odrazil do naší brány 0:2. V samém závěru po přihrávce Moučky upravil 
povedenou střelou s hranice vápna Pšikal na konečných 0:3.       
„Dnešní utkání vyhrál náš soupeř zcela zaslouženě, naše domácí herní prokletí 
pokračovalo i v tomto zápase. Soupeř nás po celý zápas vysoko napadal ve 
třech hráčích i přes to si naši hráči nemohou dovolit odvést před domácím pu-
blikem takový hanebný výkon,“ zhodnotil nespokojený trenér Smejkal výkon 
svěřenců.

Ve svém předposledním domácím utkání před 280 diváky prohrál první tým Fc 
VM se Slovanem rosice 0:3. za týden, v neděli 7. června sehraje od 10.15 na 
Tržišti své poslední domácí divizní utkání s druhým celkem v tabulce, a to Ot-
rokovicemi.

Fc Velké Meziříčí – Fc Slovan Rosice 0:3 (0:1) 

Domácí herní prokletí pokračovalo

U míče domácí Robin Demeter. Foto: Martina Strnadová
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Smejkal: Ligu budou hrát ti kluci, kteří ji vykopali

Máte za sebou dosud nejúspěšnější sezonu v historii 
velkomeziříčského fotbalu. Jak to hodnotíte?  
Divizi hrajeme deset let. Byly v ní dva mezníky. Můj 
předchůdce Milan Volf se v ní s týmem dostal na čtvrté 
místo. Já jsem u áčka čtyři roky. V tom prvním jsme se 
taktak zachránili, protože jsme po odchodu čtyř hráčů 
tvořili nový tým. V následující sezoně se nám podařilo 
vyrovnat čtvrté místo, v další jsme byli na šestém a pro 
letošek jsme měli za cíl skončit do třetího místa. a na-
konec se nám podařilo dosáhnout příčky nejvyšší.
co hlavně za tím úspěchem stojí?
u fotbalu to není jen o penězích, za které si skoupíte 
nejlepší hráče a myslíte si, že budete první. Tým by měl 
být namíchaný. Samozřejmě bez hvězd to nejde, ale ne-
jde to ani bez té „černé práce“ hráčů, kteří třeba góly 
nedávají, ale odbrání to. 
za úspěchem stojí hlavně práce z tří předchozích let. za 
tu dobu se ve složení týmu nic moc nezměnilo. základ 
hráčů je s námi víceméně od mého příchodu. Když jsme 
na tom byli hodně špatně a vypadalo to, že spadneme, 
posílili jsme o Honzu šimáčka, Pavla Simra a radka 
görnera, který po půl roce odešel. Poslední posila byl 
robin Demeter. Pracovali jsme na obranné činnosti, 
která se stala neprostupnou – dostali jsme devatenáct 
branek z šestadvaceti zápasů. gólmani mají skoro nej-
víc vychytaných nul. Petr invald má o něco víc odchy-
táno, ale vedle něj obrovsky roste Simandl. Obrana v 
podstatě nedělá chyby. ze sedmadvaceti zápasů jsme 
pouze čtyřikrát prohráli.
Základ týmu tedy tvoří odchovanci velkomeziříčského 
fotbalu...
ano, to je gró. My máme v týmu jednoho jediného hráče 
na hostování, a to je Durajka. Demeter, Simr a šimáček 
jsou naši. 
co rozhodlo, že vyšší soutěž zkusíte?
Strašně dlouho jsme to s Petrem Ostrým (předseda Fc 

VM – pozn. red.) zvažovali. zda když postoupíme takhle 
vysoko, abychom a tým úplně neodtrhli od klubu. Tro-
chu nám v tom rozhodování pomohla i Benfika a její 
postup do vyšší soutěže. Navazují postupně i soutěže 
našich družstev od dorostenců po muže. My předpoklá-
dáme, že se nám vyšší soutěž prodraží jen o cestovné, 
nebude to nic dramatického. 
chystáte změny v sestavě, jinou taktiku?
Máme strašně moc úzký kádr hráčů. Teď se zranil Jir-
ka Polanský a půjde opět na operaci, takže je nás jen 
patnáct. V podstatě jsme už teď trošku improvizovali. 
Každopádně budeme muset kádr rozšířit minimálně o 
jednoho až dva hráče, abychom měli jistotu v případě 
zranění, což je ve fotbale hned. abychom v té třetí lize 
nebyli jako ořezávátka, budeme shánět hráče s větší-
mi zkušenostmi, byli jsme osloveni Brnem, Jihlavou… 
Budeme to rozhodovat až po dohrání sezony a bude to 
všecko o ekonomice. ale základ týmu zůstává. Máme 
v něm několik třicátníků, někteří zažili úplné začátky 
divize, a já si myslím, že to je pro ně takové poděkování 
za to, co tady předvedli. už to, že jsme to vykopali v 
sestavě, kterou máme, je ukázkou, že ti kluci na to mají.
Navýšíte počet tréninků?
V této soutěži jsou tři tréninky týdně minimální základ. 
My v přípravě trénujeme čtyřikrát v týdnu plus zápas a 
v sezoně třikrát. až na dvě výjimky jsme všichni amatéři 
a nejde to skloubit s prací ani s prostory, které máme, 
nevydáme se.
Zázemí, šatny na Tržišti, to je asi problém, že? Stáva-
jící jsou nevyhovující. a zda dojde ke stavbě nových, 
se zatím ještě neví, neboť není znám výsledek žádosti 
o dotaci.
Nejhorší je, že i v případě, když město dotaci dostane, 
její podmínkou je dokončení a zkoulaudování stavby do 
31. 12. 2015. Takže nevím, na co v Praze čekají.
Buďme optimisty a věřme, že se to podaří a stadion 

bude pro třetí ligu připraven se vším všudy. ale přece 
jen, co když ne? 
Bohužel, byla by to ostuda města. V současné době je 
zázemí naprosto nedůstojné, v katastrofálním stavu. a 
to myslím vůči celému klubu – nejde jen o muže, ale i 
o mládež.
Jaké máte pro třetí ligu ambice?
Není prioritou udržet se v ní za každou cenu, ale chtěli 
bychom tam hrát důstojnou roli. Nikdo z nás s tím nemá 
zkušenost, takže uvidíme po půl roce, jestli máme co 
ukázat. a když to nepůjde, vrátíme se zpátky. Myslím, 
že by to neměla být žádná ostuda. Tam už hrají profíci.
co vaši fanoušci?
Tohle je pro mě trošku zklamání. V předešlé sezoně 
chodilo 300–400 a teď 200–250 lidí. Naši fanoušci jsou 
trošičku specifikum… nevím. Možná je třeba k tomu 
říct, že letos všechny zápasy doma jsme měli smůlu na 
počasí, pršelo, byl vítr… i tak jim chceme poděkovat. 
Připravujeme pro ně na sobotu 13. června od 15 hodin 
zakončení sezony. Sehrajeme utkání áčka s béčkem, 
bude zdarma pivo a guláš.

Text a foto:  Martina Strnadová

Fotbalisté Fc Velké Meziříčí dosáhli úspěchu, jaký zdejší kopaná dosud nezažila. Vybojovali čtyři kola před 
koncem soutěže divizní titul a v nové sezoně si zahrají v Moravskoslezské fotbalové lize. 
co stojí za jejich úspěchem, jak se na třetí nejvyšší fotbalovou soutěž připravují a jak vidí své možnosti, ale 
také o nevyhovujícím zázemí hráčů na Tržišti jsme hovořili s trenérem a týmu mužů Fc Velké Meziříčí Liborem 
Smejkalem starším.

TJ Sokol Velké Meziříčí – TJ Sokol ost-
rava 27:28 (12:11) 
Do odvety v barážovém utkání proti 
Ostravě nastupovalo naše družstvo s os-
mibrankovým mankem z prvního utkání. 
ani takovýto rozdíl ale nemusí v házené 
nic znamenat a naši hráči byli odhodláni 
udělat pro potřebnou výhru maximum. 
Druhé utkání tak bylo mnohem vyrovna-

nější, zejména v druhé polovině zápasu 
se velkomeziříčským podařilo dostat 
soupeře pod tlak. Ještě v 53. minutě jsme 
drželi vedení 25:24. Konečný výsledek 
přišel v samotném závěru a přes urput-
nou snahu srovnat se ustálil na 27:28.  
Náš tým se chtěl rozloučit s diváky ale-
spoň výhrou nebo bodem za remízu, což 
se nepodařilo. Je drobná kaňka nad cel-

kově úspěšnou sezonou. Nyní nezbývá 
než si odpočinout a nabrat nové síly na 
přípravu do příštího ročníku na obhajobu 
prvenství ve 2. lize!
Sled branek: 2:1, 3:5, 5:9, 10:10, 12:11, 
14:13, 18:17, 22:20, 23:23, 25:24, 
26:26, 27:28
7m hod 6/6:3/3, vyloučeni 6:7, ČK 1:1

Ladislav šidlo

Sestava a branky: 
kotík Libor, Poul ondřej - Bezděk Ja-
kub (6), Strašák Pavel (6/6), Večeřa 
Vítězslav (5), Matušík Roman (5), Živčic 
Pavol (4), Necid Miloš (1), kaštan Jiří, 
kříbala Pavel, Pavliš David, Fiala Mar-
tin, Babáček Petr, kubiš David, trenér 
Vaverka Vlastimil, vedoucí družstva 
Vodák Petr.

Házenkáři výš nepostoupili
Velkomeziříčské družstvo nepřehrálo Ostravu ani v druhém barážovém utkání a pro příští sezonu tak bude obhajovat první příčku druhé ligy


