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Kalendář akcí
Měsíc: květen 2018

Výstava žáků ZUŠ
10. dubna 2018 16:30 - 4. května 2018 16:00
Výstava výtvarných prací žáků ZUŠ Velké Meziříčí pod názvem „NA ZAHRADĚ“. Výstava bude probíhat
od 10.4. do 4.5.2018 ve výstavním sále Městské knihovny Velké Meziříčí. Vernisáž se koná 10.4.2018
v 16.30 hodin.
Kategorie: Výstavy
Adresa: Poštovní, Velké Meziříčí

Dvě nevěsty a jedna svatba
1. května 2018 18:30
Komedie Česko, 2018. Hrají: A. Polívková, E. Geislerová, E. Holubová, B. Klepl, J. Plesl, J. Dolanský a
další. Vstupné: 130 Kč, 90 minut, mládeži přístupný od 12 let. Marie je typická městská singl. Pracuje sice
jako úpsěšná televizní moderátorka, ale ve vztazích má dar přitahovat samé blbce. Naopak její sestra
Karolína už toho pravého našla a plánuje svatbu. Právě kvůli tomu Marie přijíždí do dlouhé době za
rodinou na návštěvu do své rodné vesničky. Doma potkává svou dávnou lásku, Jiřího. Během pár
okamžiků je jasné, že jejich city nejsou minulostí a skončí spolu v posteli. Jenže celá věc má jeden velký
háček. Právě Jiří je snoubencem její sestry. https://www.csfd.cz/film/543403-dve-nevesty-a-jednasvatba/prehled/
Kategorie: Kino
Adresa: Kino JC, Náměstí 17
Web: http://www.mujbijak.cz/klient-313/kino-86/stranka-1717/film-227294
Tel.: 566 782 004, 001

Křížem krážem tvorbou dětí
2. května 2018 08:00 - 11. května 2018 15:30
Výstava prací žáků Základní školy Sadová 579, Velká Bíteš (II. stupeň)Slavnostní vernisáž ve středu 2.
května v 16 hodin.
Kategorie: Výstavy
Adresa: Masarykovo nám. 5, Velká Bíteš

Zápis do MŠ
2. května 2018 12:00 - 3. května 2018 17:00
Zápis se koná ve dnech 2. 5. a 3. 5 .2018 vždy od 12.00 do 17.00 hodin na všech odloučených pracovištích
MŠ. Předškolní vzdělávání se organizuje zpravidla pro děti od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.
Kontakty jednotlivých odloučených pracovišť MŠ: MŠ Sokolovská 1568/29, 594 01 Velké Meziříčí, tel.
566522832 e-mail mssokolovska@cbox.cz, ved. uč. Mgr. Bourková Věra MŠ Sportovní 1794, 594 01
Velké Meziříčí, tel. 566522833 e-mail skolkasportovni@cbox.cz, ved. uč. Čechová Zdeňka MŠ Čechova
1523/10, 594 01 Velké Meziříčí, tel. 566522834 e-mail mscechova@cbox.cz, ved. učitelka Krčová
Naděžda MŠ Nad Plovárnou 1569, 594 01 Velké Meziříčí, tel. 566523362 e-mail: ms.velox@seznam.cz,
ved. uč. Kopečná Věra MŠ Mírová 1810/38, Oslavická 1800/20, 594 01 Velké Meziříčí, tel. 566523483, email: m.skola@cbox.cz, ved. uč. Kadlíková Blanka Mgr. Božena Suchánková, ředitelka školy, Obecník kancelář 566781035,e-mail : matskola@cbox.cz Zápis dětí provádí osobně u vedoucí učitelky odloučeného
Š
Š
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pracoviště MŠ, rodiče zastupují dítě. Postup: Vzhledem k tomu, že přijímání dětí do MŠ probíhá ve
správním řízení, obdrží v MŠ formuláře nutné k zápisu, vyplní je v mateřské škole - odloučeném
pracovišti, které si zvolili. Zde jim bude během zápisu k dispozici vedoucí učitelka. Tiskopisy jsou také ke
stažení na webových stránkách školy www.skolkavm.cz. Rodiče musí odevzdat potvrzení o řádném
očkování dítěte v evidenčním listu dítěte, který je součástí školní matriky. Evidenční list dítěte jim bude
vydán u zápisu v MŠ. Dítě bez řádného očkování dle očkovacího kalendáře nemůže být přijato. Rodiče
budou poučeni o právech odvolání, nahlížení do spisu, budou seznámeni s kritérii přijímání dětí pro školní
rok 2018/2019. Kriteria k přijetí dítěte stanoví ředitelka školy do 31. 3. 2018.
Kategorie: Všehochuť
Adresa: Velké Meziříčí

Kazišuci
2. května 2018 19:30
Komedie USA 2018, titulky. Hrají: J. Cena, L. Mann, I. Barinholtz, K. Newton, G. I. Viswanathan, G.
Adlan. Vstupné: 120 Kč, 102 minut, mládeži přístupný od 15 let. Komedie o holkách, které chtějí přijít o
panenství, a o rodičích, kteří jim v tom chtějí zabránit doslova za každou cenu. Když si budete chtít prvně
zasexovat a ještě nejste úplně dospělí, asi byste to neměli troubit do světa, ani na ty internety. Nikdy totiž
nevíte, kdo se o tom dozví a jak s touhle informací naloží. Ve všech směrech odvážná komedie může v
tomhle směru působit jako ideální odstrašující případ. V té záměr svých dětí odhalí jejich rodiče, kteří se v
důsledku toho vydají na válčnou stezku, jejímž cílem je jediné - zachování panenství svých dcer za každou
cenu. https://www.csfd.cz/film/482948-kazisuci/prehled/
Kategorie: Kino
Adresa: Kino JC, Náměstí 17
Web: http://www.mujbijak.cz/klient-313/kino-86/stranka-1717/film-234095
Tel.: 566 782 004, 001

Zápis do MŠ Strážek
3. května 2018 08:00
Přijímáme děti i během školního roku do kapacity 32 dětí, u zápisu upřednostňujeme děti starší 3 let věku.
Jsme dvoutřídní mateřská škola. Mateřská škola se vzdělává podle Školního vzdělávacího programu
,,Sovičky a Myšky objevují krásu světa".
Kategorie: Všehochuť
Adresa: Strážek
Web: http://www.zs-msstrazek.cz
Tel.: 733 520 641

Dny otevřených dveří HZS Kraje Vysočina
3. května 2018 08:00 - 5. května 2018 17:00
V souvislosti s oslavami svátku sv. Floriana, patrona hasičů, kominíků a vlastně všech profesí, které mají
co dočinění s ohněm, se široké veřejnosti otevřou brány všech jedenadvaceti stanic profesionálních hasičů
v kraji. Stanice budou otevřeny od 8 do 17 hodin.
Kategorie: Všehochuť
Adresa:
Web: http://www.hzscz.cz/vysocina

Milada
4. května 2018 08:30
Filmové představení pro školy
Kategorie: Kino
https://www.velkemezirici.cz/udalosti?y=2018&m=5&task=printlinks&tmpl=component
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Adresa: Kino JC, Náměstí 17
Tel.: 566 782 004, 001

Divadelní představení pro školy
4. května 2018 08:30
Agentura Zlín. Divadlo pro ZŠ.
Kategorie: Divadlo
Adresa: Velký sál JC, Náměstí 17
Tel.: 566 782 004, 001

Pietní vzpomínka Velkomeziříčské tragédie
4. května 2018 17:00
Město Velké Meziříčí srdečně zve na pietní vzpomínku obětí II. světové války a Velkomeziříčské tragédie.
Odjezd autobusu v 16.30 hodin od Jupiter clubu se zastávkou „U Kozů“. Organizováno ve spolupráci s
Českým svazem bojovníků za svobodu.Josef Komínek, starosta Velkého Meziříčí
Kategorie: Akce města
Adresa: Velké Meziříčí

Bítešská akademie - Krvavé jahody
4. května 2018 18:00
Věra Sosnarová Věra Sosnarová byla unesená ve čtrnácti letech spolu s devítiletou sestrou Naďou a jejich
ruskou matkou z Brna do Sovětského svazu. V nápravném pracovním táboře na Sibiři zažívaly nekonečné
hrůzy stalinského teroru, které matka nepřežila. V pracovních táborech strávily celkem 8 let. Zážitky Věry
Sosnarové zpracoval Jiří Svetozar Kupka v knize Krvavé jahody. Kniha bude po přednášce k zakoupení.
Kategorie: Přednášky, vzdělávací pořady
Adresa: Vlkovská, Velká Bíteš

Scream for Me Sarajevo
4. května 2018 19:30
Dokumentární, hudební film Velké Británie, Bosny a Hercegoviny 2017, české titulky. Vstupné: 150 Kč,
140 minut, mládeži přístupný od 12 let. Příběh naděje uprostřed války.Příběh o neuvěřitelném rockovém
koncertu, který odehrál frontman kapely Iron Maiden Bruce Dickinson v roce 1994 uprostřed obléhání
Sarajeva. Záběry z unikátního vystoupení, setkání s těmi, kteří se na koncert dostali a díky kterým se
uskutečnil, odhodláni žít si svůj život bez ohledu na zvěrstvo které se dělo kolem nich. Rozhovory s
kapelou, se štábem i s ochrankou nás vracejí do kruté a nebezpečné reality. Film o mimořádných lidech
prožívajících hrůzy války a o muzikantech, kteří riskovali své životy, aby úpro ně zahráli. Dokumentární,
hudební film Velké Británie, Bosny a Hercegoviny 2017, české titulky. https://www.csfd.cz/film/603757scream-for-me-sarajevo/prehled/
Kategorie: Kino
Adresa: Kino JC, Náměstí 17
Tel.: 566 782 004, 001

Ready Player One: Hra začíná
5. května 2018 18:30
Akční sci-fi thriller USA 2018, český dabing. Režie: S. Spielberg. Hrají: T. Sheridan, O. Cooke, V. Diesel,
S. Pegg, B. Mendelsohn, M. Rylance. Vstupné: 110 Kč, 140 minut, mládeži přístupný od 12 let. Lepší
realita tě teprve čeká. Děj nového filmu legendárního režiséra Stevena Spielberga je zasazen do roku 2045,
https://www.velkemezirici.cz/udalosti?y=2018&m=5&task=printlinks&tmpl=component
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kdy se svět ocitá na pokraji chaosu a kolapsu. Lidé však nalezli spásu v OASIS, rozsáhlém světě virtuální
reality, který vytvořil geniální a excentrický James Halliday. Když Halliday zemře, odkáže své nesmírné
bohatství prvnímu člověku, který najde Velikonoční vajíčko ukryté někde v OASIS. Odstartuje tak zběsilý
závod, který pohltí celý svět. Když se k závodu o nalezení Velikonočního vajíčka rozhodne přidat
nenápadný mladý hrdina Wade Watts, je vržen do šílené, realitě na hony vzdálené honby za pokladem ve
fantaskním světě mysterií, nečekaných objevů a nebezpečí. https://www.csfd.cz/film/410534-ready-playerone-hra-zacina/prehled/
Kategorie: Kino
Adresa: Kino JC, Náměstí 17
Web: http://www.mujbijak.cz/klient-313/kino-86/stranka-1717/film-227134
Tel.: 566 782 004, 001

Králíček Petr
6. května 2018 16:00
Animovaná, rodinná, dobrodružná fantasy komedie pro děti, USA 2017, český dabing. Vstupné: 100 Kč,
95 minut, mládeži přístupný. Už Vám strohá mrkvičku. I králík může mít zaječí úmysly. Rebelský králíček
Petr žije veselý bezstarostný život spolu s ostatními zvířátky na farmě. Nový majitel statku se však o svůj
životní prostor dělit nemíní - a už vůbec ne se zvířaty. A tak začíná bizarní válka o teritorium - mezi ním a
obyvateli zahrady. https://www.csfd.cz/film/452250-kralicek-petr/prehled/
Kategorie: Kino
Adresa: Kino JC, Náměstí 17
Tel.: 566 782 004, 001

Fotbal: FC VM - Hodonín
6. května 2018 16:30
24. kolo MSFL
Kategorie: Sportovní akce
Adresa: Velké Meziříčí

Avengers: Infinity War
6. května 2018 18:30
Akční fantasy, sci-fi film, USA 2018, český dabing. Hrají: R. Dowmey.Jr. Ch. Evans, J. Brolin, M. Ruffalo,
Ch. Hemsworth, T. Hiddleston, S. Johansson, J. Renner. Vstupné: 130 Kč, 110 Kč děti do 15 let, 155
minut, mládeži přístupný od 12 let. Děj filmu završuje neuvěřitelnou desetiletou cestu filmovým světem
studia Marvel a přináší na stříbrná plátna nejsmrtonosnější a nejultimátnější válku všech dob. Avengers a
jejich superhrdinští spojenci musí riskovat úplně vše a pokusit se porazit mocného Thanose dřív, než jeho
bleskový útok, provázený ničením a zkázou, zničí vesmír jednou provždy.
https://www.csfd.cz/film/393331-avengers-infinity-war/prehled/
Kategorie: Kino
Adresa: Kino JC, Náměstí 17
Web: http://www.mujbijak.cz/klient-313/kino-86/stranka-1717/film-227286
Tel.: 566 782 004, 001

Genealogické setkání s Paulem Makouskym
7. května 2018 16:00
Vlastivědná a genealogická společnost při Jupiter clubu zve na mimořádné setkání s Paulem Makouskym z
USA.
Kategorie: Přednášky, vzdělávací pořady
Adresa: Náměstí 17, Velké Meziříčí
https://www.velkemezirici.cz/udalosti?y=2018&m=5&task=printlinks&tmpl=component
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Planeta Česko
8. května 2018 16:00
Dokument Česko 2017. Vstupné: 80 Kč, 81 minut, mládeži přístupný. Naše příroda je pestrá jako
málokde na světě. Krásu a dobrodružství máme na dosah ruky – stačí se jen dobře dívat! První celovečerní
film o české přírodě ukazuje díky nejmodernějším technologiím fascinující dobrodružství zvířat a rostlin
žijících kolem nás zcela zblízka. Seznamte se s tetřevem tokajícím za úsvitu, se vzácnými sysly, s nimiž na
louce laškují děti, ledňáčkem prorážejícím při lovu střemhlav vodní hladinu, s lososy putujícími z českých
řek do moře a zpátky nebo s užovkami v dramatickém zápase s rybí kořistí. Prožijte vzrušující výpravu za
muflony, bobry, modrajícími žabáky a desítkami dalších hrdinů. Některé z nich možná ani neznáte –
divočina přitom začíná hned za vašimi dveřmi.
Kategorie: Kino
Adresa: Kino JC, Náměstí 17
Web: http://www.mujbijak.cz/klient-313/kino-86/stranka-1717/film-234357
Tel.: 566 782 004, 001

Bítešský podvečer s dechovkou
8. května 2018 17:00 - 20:00
Dechová hudba Bobrůvanka
Kategorie: Koncerty
Adresa: Vlkovská 482, Velká Bíteš

Neznámý voják
9. května 2018 19:30
Válečné drama Finska 2017, české titulky. Vstupné: 110 Kč, 135 minut, mládeži přístupný od 12 let.
Válečné drama Neznámý voják vypráví o jednotce finských vojáků bojujících proti agresivnímu
stalinskému Sovětskému svazu. Ukazuje, jak tyto muže spojilo přátelství, humor a touha přežít. Tato válka
změnila život každého vojáka stejně, jako poznamenala životy jejich blízkých i celý národ. Film vznikl
podle knižního bestselleru Väinö Linny, který pro jeho příběhy čerpal i z vlastní zkušenosti.
Kategorie: Kino
Adresa: Kino JC, Náměstí 17
Web: http://www.mujbijak.cz/klient-313/kino-86/stranka-1717/film-234357
Tel.: 566 782 004, 001

Hastrman
10. května 2018 19:30
Romantický thriller Česko 2018. Hrají K. Dobrý, S. Zmrzlá, D. Novotný, J. Lábus. Vstupné: 110 Kč,
100 minut, mládeži přístupný od 12 let. Příběh jedné lásky, jedné vášně a jedné krajiny. Romantický a
zároveň ironický příběh hastrmana alias barona de Caus, jehož láska k venkovské dívce Katynce naplňuje
netušeným štěstím i stravující vášní. Baron se vrací se svým sluhou z cest po světě, aby obnovil rybníky na
svém panství. Jakožto moderní a osvícený člověk se životu místních vymyká. Středem jeho zájmu se stane
nespoutaná a výjimečná rychtářova dcera Katynka revoltující proti autoritám vášnivým uctíváním přírody a
pohanských rituálů. Inteligentní a krásnou dívkou jsou okouzleni všichni, i učitel Voves a farář Fidelius.
Čím více se Katynka hastrmanovi přibližuje, tím více v něm rostou pochybnosti, zda jako člověk ve zvířeti
a zvíře v člověku tentokrát obstojí.
Kategorie: Kino
Adresa: Kino JC, Náměstí 17
Web: http://www.mujbijak.cz/klient-313/kino-86/stranka-1717/film-234363
Tel.: 566 782 004, 001
https://www.velkemezirici.cz/udalosti?y=2018&m=5&task=printlinks&tmpl=component
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Za zrcadlem
11. května 2018 08:15
Divadlo Ikaros uvede multižánrové představení pro školy.
Kategorie: Divadlo
Adresa: Velký sál JC, Náměstí 17
Tel.: 566 782 004, 001

Tiché místo
11. května 2018 19:30
Horor USA 2018, české titulky. V hlavní roli J. Krasinski, E. Blunt. Vstupné: 120 Kč, 90 minut, mládeži
přístupný od 12 let. Když tě uslyší, tak tě uloví. Obyčejná rodina se snaží přežít ve světě, kde i ten nejtišší
zvuk může znamenat rozsudek smrti. Ticho nejen léčí, ale je navíc jedinou možností, jak přežít další den.
Lee a Evelyn Abbottovi vychovávají tři děti. Všichni jsou zatím naživu. Velmi rychle si totiž osvojili
pravidla, která začala platit po Jejich příchodu na Zemi. Kdo jsou ti Oni? Nikdo neví. Ví se jen to, že mají
mimořádně vyvinutý sluch a každičký zvuk přiláká jejich pozornost. A jejich pozornost pro lidi znamená
jistou smrt, což záhy na vlastní kůži poznají i Abbottovi.
Kategorie: Kino
Adresa: Kino JC, Náměstí 17
Web: http://www.mujbijak.cz/klient-313/kino-86/stranka-1717/film-234368
Tel.: 566 782 004, 001

Házená
12. května 2018 09:00
9 – 15:00 - turnaj Liga Vysočiny minižactvo 17.00 hodin - II. liga muži Sokol II. Prostějov 19.00 hodin - II.
liga starší dorostenci Sokol Telnice
Kategorie: Sportovní akce
Adresa: Sportovní, Velké Meziříčí
Web: http://www.hazenavm.estranky.cz/

Za zrcadlem
12. května 2018 19:00
multižánrové představení na motivy Carrolla Lewise Alenka v zemi za zrcadlem na hudbu Christophera
Tina, Roba Cantora a dalších. Režie Olga Pospíšilová, hudební nastudování Mariana Ambrožová,
choreografie Bety Mikysková, vzdušná akrobacie Justýna Ambrožová. Světla Adam Pokorný. Pořádá
Divadlo Ikaros a Jupiter club Velké Meziříčí.
Kategorie: Divadlo
Adresa: Velký sál JC, Náměstí 17
Tel.: 566 782 001, 004

Házená
13. května 2018 09:00
9 – 14:30: turnaj Liga Vysočiny starší žáci „A“
Kategorie: Sportovní akce
Adresa: Sportovní, Velké Meziříčí
Web: http://www.hazenavm.estranky.cz/
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Za zrcadlem
13. května 2018 14:00
Multižánrové představení na motivy Carrolla Lewise Alenka v zemi za zrcadlem, na hudbu Christophera
Tina, Roba Cantora a dalších. Režie Olga Pospíšilová, hudební nastudování Mariana Ambrožová,
choreografie Bety Mikysková, vzdušná akrobacie Justýna Ambrožová. Světla Adam Pokorný. Pořádá
Divadlo Ikaros a Jupiter club Velké Meziříčí.
Kategorie: Divadlo
Adresa: Náměstí 17, Velké Meziříčí
Tel.: 566 782 001, 004

Za zrcadlem
13. května 2018 18:00
multižánrové představení na motivy Carrolla Lewise Alenka v zemi za zrcadlem na hudbu Christophera
Tina, Roba Cantora a dalších. Režie Olga Pospíšilová, hudební nastudování Mariana Ambrožová,
choreografie Bety Mikysková, vzdušná akrobacie Justýna Ambrožová. Světla Adam Pokorný. Pořádá
Divadlo Ikaros a Jupiter club Velké Meziříčí.
Kategorie: Divadlo
Adresa: Velký sál JC, Náměstí 17
Tel.: 566 782 001, 004

Listopad
14. května 2018 19:30
Jak být znovu zvolen americkým prezidentem, když popularita klesá k nule. Když šance na znovuzvolení
je stejně nízká, jako Ghándího cholesterol. Nekorektní politická fraška ... Hrají Michal Dlouhý, Jaroslav
Vlach, Lenka Zbranková, Zdeněk Vencl. Divadelní představení v provedení Divadla ABC Praha.
Kategorie: Divadlo
Adresa:
Tel.: 566 782 004, 001

Faleristika - pomocná věda historická
15. května 2018 16:00
přednáší Mons. Thomas Tőpfer, pořádá Vlastivědná a genealogická společnost při Jupiter clubu.
Kategorie: Přednášky, vzdělávací pořady
Adresa: koncertní sál JC
Web: http://www.vgsvm.estranky.cz
Tel.: 566 782 004, 001

Aladinova lampa
15. května 2018 16:00
dřevěné divadlo MgA. Jana Hrubce Tentokrát se vypravíme s Aladinem pro kouzelnou lampu do tajemné
hory Káf. Ovšem v pohádce nemá hrdina nikdy na růžích ustláno a Aladin bude moci vyzkoušet svoji
vytrvalost a statečnost hned několikrát. Představení nás vtáhne do atmosféry dávného orientu. Oko potěší
jeho malebností a ucho kulturou použitého jazyka. To vše za doprovodu stylové arabské muziky. Program
se uskuteční k příležitosti oslav svátku Den bez tabáku.
VM_květen.pdf
Kategorie: Přednášky, vzdělávací pořady
Adresa: Ostrůvek 2, Velké Meziříčí
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Jarní řemeslný trh
16. května 2018 08:00
Sortiment řemeslných výrobků, ovoce a zeleniny, květin, občerstvení a cukrovinek.
Kategorie: Všehochuť
Adresa: Náměstí, Velké Meziříčí

Rendez-Vous s Radkou Fišarovou
16. května 2018 19:00
6. závěrečný koncert v rámci KRUHU PŘÁTEL HUDBY 2017/2018. Radka Fišarová - zpěv, Aliaksandr
Yasinski - akordeon, Miroslav Linka - kytara. Jedna z nejlepších českých šansoniérek v novém pořadu s
vůní Francie zazpívá české i francouzské šansony nejen z repertoáru Édith Piaf či francouzské filmové
melodie. Radka Fišarová byla členkou světoznámého souboru Bambini di Praga, posléze folkové skupiny
Fišle. Ve dvanácti založila vlastní country skupinu Auris, s níž natočila dvě CD a získala vítězství na
Dětské portě, Trampských portách, finále ve Folkovém kvítku. Natočila desku s Miroslavem Horníčkem,
spolupracovala s populárními orchestry Karla Vlacha či Felixe Slováčka. Po studiu na Konzervatoři
Jaroslava Ježka začala Radka Fišarová s Jazzovým triem s programem Malá pocta velké Edith.
Talentovaná Radka Fišarová si zahrála a zazpívala většinou stěžejní role v řadě muzikálů. Jmenujme např.
Vlasy, Edith, vrabčák z předměstí, Kleopatra, Lucrezia Borgia, Rebelové, Elixír, Mamma Mia, Kat Mydlář.
Představila se i před televizní kamerou, a to např. v seriálech Šípková Růženka, Redakce nebo Pojišťovna
štěstí.
Kategorie: Koncerty
Adresa: Velký sál JC, Náměstí 17
Web: http://www.hudbamezirici.cz
Tel.: 566 782 004, 001

Úsměvy Zdeňka Trošky
16. května 2018 19:00
s písničkami Simony Klímové Předprodej vstupenek zahájen od 1. března v IC ve Velké Bíteši na
Masarykově nám. 5. Vstupenky je možno rezervovat i přes portál www.bitessko.com.
Kategorie: Divadlo
Adresa: Vlkovská 482, Velká Bíteš

Poslední aristokratka
17. května 2018 19:30
Vyprodáno! Režisér Arnošt Goldflam.„Hra Poslední aristokratka je stejně jako kniha velmi vtipná. Je o
tom, co všechno je člověk schopen udělat, aby zachránil svůj hrad, tedy i svoji historii,“ říká Anna
Polívková, představitelka Marie Kostkové z Kostky, která se vrátila z Ameriky na rodový zámek. Poslední
aristokratka je příběhem rodiny hraběte Františka Antonína Kostky z Kostky. Po pádu komunistického
režimu se tato rodina vrací z emigrace z New Yorku do Čech, aby převzala rodové sídlo. Kromě zámku
však „zdědí“ i svérázného kastelána, hypochondrického zahradníka a kuchařku, která si ráda cvakne a
často to přežene. Vstupné 380 Kč, předprodej vstupenek na programovém oddělení Jupiter clubu.
Kategorie: Divadlo
Adresa: Náměstí 17, Velké Meziříčí

Mezinárodní den muzeí
18. května 2018 09:00 - 16:00
Po celý den zdarma přístupné šlechtické salony a muzejní expozice ve druhém patře zámku. Otevřeno bude
od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00. Poslední prohlídka odchází vždy hodinu před koncem. V případě
https://www.velkemezirici.cz/udalosti?y=2018&m=5&task=printlinks&tmpl=component
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školních skupin je třeba se předem objednat na konkrétní čas. Cílem tohoto dne, který se připomíná ve
stovce zemí po celém světě, je posílit povědomí veřejnosti o roli muzeí v rozvoji společnosti.
Kategorie: Všehochuť
Adresa: Zámecké schody 4, Velké Meziříčí

Deadpool 2
18. května 2018 19:30
Akční komedie USA 2018, české titulky. V hlavní roli R. Reynolds. Vstupné: 130 Kč, mládeži přístupný
od 15 let. Všechno bude větší. Připravte se na druhý příchod Wade Wilsona alias Deadpoola. Možná
s ním prožijeme okamžiky, kdy jako kuchař přežívá skoro smrtící hovězí útok a hned poté prahne po
splnění svého velkého snu: stát se nejvyhledávanějším barmanem v Mayberry. A zároveň se chce vyrovnat
s tím, že zcela ztratil chuť a snaží se tedy znovuobjevit správné životní koření. Deadpool také vyráží do
světa, aby objevil pro něj významné životní body: rodinu, přátelství, novou chuť prožívat dobrodružství a
také, aby si zasloužil vytoužený hrneček s nápisem „Nejlepší milovník na světě“.
Kategorie: Kino
Adresa: Kino JC, Náměstí 17
Web: http://www.mujbijak.cz/klient-313/kino-86/stranka-1717/film-234371
Tel.: 566 782 004, 001

Házená: I. liga ženy
19. května 2018 13:00
Jiskra Havlíčkův Brod
Kategorie: Sportovní akce
Adresa: Sportovní, Velké Meziříčí
Web: http://www.hazenavm.estranky.cz/

Den co den
19. května 2018 19:30
Romantický film USA 2018, české titulky. Vstupné: 110 Kč, 95 minut, mládeži přístupný od 12 let. Den
co den jiné tělo. Den co den jiný život. Den co den zamilovaný do té samé dívky. Romantický film,
natočený podle úspěšného bestselleru D. Levithana, vypráví příběh 16leté dívky Rhiannon, která se
zamiluje do někoho, kdo se probouzí každý den v jiném těle a každý den žije život někoho jiného. S
pocitem, že jsou si souzeni, se den co den snaží najít jeden druhého, aniž by věděli, co nebo koho jim
přinese příští den. Čím více se milují, tím více je těžší smířit se se skutečností, že jeden z nich je každých
24 hodin někým jiným. Nyní musí čelit nejtěžšímu rozhodnutí, které kdy museli udělat…
Kategorie: Kino
Adresa: Kino JC, Náměstí 17
Web: http://www.mujbijak.cz/klient-313/kino-86/stranka-1717/film-234376
Tel.: 566 782 004, 001

Hledá se princezna
20. května 2018 16:00
Animovaný fantasy film Ukrajiny 2018, český dabing. Vstupné: 110 Kč, 85 minut, mládeži přístupný.
Ruslan, kočovný herec, který sní o titulu rytíře, potkává nádhernou Milu a na první pohled se do ní
zamiluje. Jejich štěstí ale nemá dlouhého trvání, čaroděj Chornomor potřebuje Milinu moc lásky, aby ji
přeměnil v magickou temnou sílu. Vykouzlí proto obrovský vír a unese Milu přímo před Ruslanovýma
očima. Ten nemá ani tušení, že Mila je dcerou krále. Ruslan se bez okolků vydává na záchranu své milé.
Podaří se mu zdolat všechny nástrahy a dokázat, že skutečná láska je silnější než jakékoliv čáry?
Kategorie: Kino
https://www.velkemezirici.cz/udalosti?y=2018&m=5&task=printlinks&tmpl=component
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Adresa: Kino JC, Náměstí 17
Web: http://www.mujbijak.cz/klient-313/kino-86/stranka-1717/film-234380
Tel.: 566 782 004, 001

Fotbal: FC VM - Kroměříž
20. května 2018 17:00
26. kolo MSFL
Kategorie: Sportovní akce
Adresa: Velké Meziříčí

Půlnoční láska
20. května 2018 18:30
Romantické drama USA 2018, český dabing. Hrají: B. Thorne, P. Schwarzenegger. Vstupné: 110 Kč, 91
minut, mládeži přístupný. V noci se sny stávají skutečností. Sedmnáctiletá Katie přecitlivělostí na denní
světlo, vzácnou život ohrožující chorobou. Od dětství je celé dny zavřená ve svém domě a ven může vyjít
jedině v noci. Její život se změní, když jedné letní noci potká Charlieho, svou platonickou lásku, se kterým
začne prožívat neobyčejný vztah.
Kategorie: Kino
Adresa: Kino JC, Náměstí 17
Web: http://www.mujbijak.cz/klient-313/kino-86/stranka-1717/film-234382
Tel.: 566 782 004, 001

Deštivé dny - náhradní termín!
21. května 2018 19:30
Původní termín 20. ledna 2018, náhradní termín 21. května. Vstupenky zůstávají v platnosti. Americké
drama je hrou o přátelství a zároveň kriminálním příběhem. Drsní chlapíci Denny a Joey jsou přáteli od
dětství, které oba strávili na chicagském předměstí. Dnes jsou parťáky u chicagské policie. Richard
Krajčo za roli Dennyho získal cenu Thálie 2012 a David Švehlík se umístil v širší nominaci. Délka
představení včetně přestávky 2 hodiny 20 minut.
Kategorie: Divadlo
Adresa: Náměstí 17, Velké Meziříčí

Cesty poutníka Jana
22. května 2018 16:00
přednáší Mons. Jan Peňáz, pořádá Vlastivědná a genealogická společnost při Jupiter clubu.
Kategorie: Přednášky, vzdělávací pořady
Adresa: koncertní sál JC
Web: http://www.vgsvm.estranky
Tel.: 566 782 004, 001

Partička na vzduchu
23. května 2018 17:30
Partička - skvělá improvizační show tak jak ji všichni známe. Michal Suchánek, Richard Genzer, Igor
Chmela, Michal Novotný, Dano Dangl a Marián Čurko vždy rozesmějí. Prodej vstupenek v síti
ticketstream. Z důvodu velkého zájmu přidáno ještě jedno představení!!!
Kategorie: Divadlo
Adresa: Velký sál JC, Náměstí 17
https://www.velkemezirici.cz/udalosti?y=2018&m=5&task=printlinks&tmpl=component
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Tel.: 566 782 001, 004

Partička na vzduchu
23. května 2018 20:00
Partička - skvělá improvizační show tak jak ji všichni známe. Michal Suchánek, Richard Genzer, Igor
Chmela, Michal Novotný, Dano Dangl a Marián Čurko vždy rozesmějí. Prodej vstupenek v síti
ticketstream.
Kategorie: Divadlo
Adresa: Náměstí 17
Web: http://www.partickanavzduchu.cz
Tel.: 566 782 001, 004

Kazišuci
24. května 2018 19:30
Komedie USA 2018, české titulky. Hrají: J. Cena, L. Mann, I. Barinholtz, K. Newton, G. I. Viswanathan,
G. Adlan. Vstupné: 120 Kč, 102 minut, mládeži přístupný od 15 let. Komedie o holkách, které chtějí
přijít o panenství, a o rodičích, kteří jim v tom chtějí zabránit doslova za každou cenu. Když si budete chtít
prvně zasexovat a ještě nejste úplně dospělí, asi byste to neměli troubit do světa, ani na ty internety. Nikdy
totiž nevíte, kdo se o tom dozví a jak s touhle informací naloží. Ve všech směrech odvážná komedie může
v tomhle směru působit jako ideální odstrašující případ. V té záměr svých dětí odhalí jejich rodiče, kteří se
v důsledku toho vydají na válčnou stezku, jejímž cílem je jediné - zachování panenství svých dcer za
každou cenu.
Kategorie: Kino
Adresa:
Web: http://www.mujbijak.cz/klient-313/kino-86/stranka-1717/film-234095
Tel.: 566 782 004, 001

Dny soukromých hradů a zámků
25. května 2018 09:00 - 27. května 2018 16:00
Velkomeziříčský zámek se zapojil do Dnů soukromých hradů a zámků, které pořádá Asociace majitelů
hradů a zámků pod záštitou ministra kultury. Cílem akce je přiblížit rozmanitost a hodnotu kulturního
dědictví, o které pečují soukromí vlastníci. Ve Velkém Meziříčí budou mít návštěvníci možnost absolvovat
prohlídky prostor, které nejsou součástí běžného návštěvnického okruhu. Příchozí tak budou moci
absolvovat prohlídky zámecké kaple, sálu s freskovou výzdobou a zámeckého sklepení. Bližší informace o
prohlídkách a výši vstupného budou zveřejněny na webových stránkách muzea.
Kategorie: Všehochuť
Adresa: Zámecké schody 4, Velké Meziříčí

Noc kostelů 2018
25. května 2018 17:00
Navštívit lze 1 155 kostelů.
Kategorie: Root
Adresa: Velké Meziříčí

Deadpool 2
25. května 2018 19:30
Akční komedie USA 2018, české titulky. V hlavní roli R. Reynolds. Vstupné: 130 Kč, mládeži přístupný
https://www.velkemezirici.cz/udalosti?y=2018&m=5&task=printlinks&tmpl=component
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od 15 let. Všechno bude větší. Připravte se na druhý příchod Wade Wilsona alias Deadpoola. Možná
s ním prožijeme okamžiky, kdy jako kuchař přežívá skoro smrtící hovězí útok a hned poté prahne po
splnění svého velkého snu: stát se nejvyhledávanějším barmanem v Mayberry. A zároveň se chce vyrovnat
s tím, že zcela ztratil chuť a snaží se tedy znovuobjevit správné životní koření. Deadpool také vyráží do
světa, aby objevil pro něj významné životní body: rodinu, přátelství, novou chuť prožívat dobrodružství a
také, aby si zasloužil vytoužený hrneček s nápisem „Nejlepší milovník na světě“.
Kategorie: Kino
Adresa: Kino JC, Náměstí 17
Web: http://www.mujbijak.cz/klient-313/kino-86/stranka-1717/film-234371
Tel.: 566 782 004, 001

Vlakem na DOD letiště Náměšť nad Oslavou
26. května 2018 08:00 - 16:00
Vojenské letiště AČR 22. základny vrtulníkového letectva Biskajská pořádá Den otevřených dveří. Ukázky
letecké a pození techniky Armády ČR, letecké vystoupení Knights of the Sky. Pokud jako každý rok lidé
vyrazí na akci automobilem, budou opět silnice v okolí letiště přecpané. Předpokládáme, že bychom naší
soupravou mohli přepravit dohromady až 1 500 cestujících, což by mohlo způsobit pokles množství
automobilů na krajských silnicích až o 600. Zároveň dojde k vhodné propagaci veřejné ekologické dopravy
jako vhodné alternativy přepravy.
Kategorie: Všehochuť
Adresa: Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou

Muzikanti dětem 2018
26. května 2018 14:00
Účinkují: Orchestr ZUŠ, pěvecký sbor Andante, Four Covers, Arrhytmia, Petr Bende Band, Eirik, Roman
Dragoun and His Angels Výtěžek 12. ročníku bude věnován Centru Kociánka, pracoviště Březejc, které je
zařízením pro děti a mládež s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením. Svým klientům nabízí
sociální služby na míru, poskytuje vzdělání, aktivizační činnost, rehabilitaci. Podporuje rozvoj jejich
osobnosti tak, aby si každý dokázal najít svoji životní cestu. Pořízeny budou stroje pro venkovní fitness
hřiště pro mládež a dospělé.
Kategorie: Koncerty
Adresa: Velké Meziříčí

Házená
26. května 2018 15:00
II. liga starší dorostenci, SHK Polanka nad Odrou
Kategorie: Sportovní akce
Adresa: Sportovní, Velké Meziříčí
Web: http://www.hazenavm.estranky.cz/

Házená
27. května 2018 09:00
9 – 14:30: turnaj Liga Vysočiny mladší žáci „A“
Kategorie: Sportovní akce
Adresa: Sportovní, Velké Meziříčí
Web: http://www.hazenavm.estranky.cz/
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Fotbal: FC VM - HFK Olomouc
27. května 2018 17:00
27. kolo MSFL
Kategorie: Sportovní akce
Adresa: Velké Meziříčí

Závislosti u dětí, dospívajících a návykové látky…
28. května 2018 09:30
beseda s Mgr. Lubošem Novotným Problém s návykovou látkou se může vyskytnout v každé rodině. Je
pravda, že některé děti mohou být ohroženy více, a jiné méně, ale naprosto chráněn není nikdo. V
posledních několika desetiletích se tak výskyt závislostí na návykových látkách stále zvyšuje. Hlídání dětí
zajištěno po programu lze využít bezplatného poradenství. Program se uskuteční k příležitosti oslav svátku
Dny bez tabáku.
Kategorie: Přednášky, vzdělávací pořady
Adresa: Ostrůvek 2, Velké Meziříčí

Desatero problémů Velkého Meziříčí
28. května 2018 15:30
Svými podněty ovlivněte budoucnost města, přijďte diskutovat s vedením města. Pojďte se vyjádřit
ktématu, které vás nejvíce zajímá: Veřejná správa Zdravotnictví a sociální služby Životní prostředí Kultura
a památková péče Sport a volný čas Vzdělávání a osvěta Podnikání, ekonomika a cestovní ruch
Zemědělství Doprava Na co se můžete těšit? občerstvení zdarma, výherní tombola, opět „STŮL
MLADÝCH“
Kategorie: Akce města
Adresa: Náměstí 17, Velké Meziříčí

Zdravý životní styl
29. května 2018 10:00
potravinová pyramida v Kopretině Nadváha, obezita, nedostatek pohybu a především špatné stravování
nejsou už dlouho jen záležitostí dospělých. Tučná jídla a slazené nápoje jsou na denním pořádku u celé
řady dětí. Proto odborníci doporučují navykat děti na zdravý životní styl od raného dětství. Pojďte si s námi
zkusit takovou potravinovou pyramidu sestavit, popovídat si o nevhodných potravinách a naučit děti, že i
zelenina může být dobrá. Program se uskuteční k příležitosti oslav svátku Den bez tabáku. Program je
určen pro širokou veřejnost.
VM_květen.pdf
Kategorie: Přednášky, vzdělávací pořady
Adresa: Ostrůvek 2, Velké Meziříčí

Celebrity (termíny 26. a 29. 4. zrušeny)
29. května 2018 19:30
Celovečerní stand-up comedy Ondřeje Sokola! Nečekaný pohled do soukromí Ondřeje Sokola a téměř
všech umělců v České republice. „... stand up je disciplína, kde je člověk sám za sebe, a tím pádem je to
něco mezi románem na jevišti, epickým vyprávěním, a zvláštním, odlehčeným hraním ..." Ondřej Sokol.
Rezervace a prodej vstupenek od 15. 11. 2017!
Kategorie: Divadlo
Adresa: Velký sál JC, Náměstí 17, Velké Meziříčí
Tel.: 566 782 001, 004
https://www.velkemezirici.cz/udalosti?y=2018&m=5&task=printlinks&tmpl=component
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Přihlášky na zájezd do Itálie
30. května 2018 20:00
Centrum pro zdravotně postižené Kraje Vysočina, pracoviště Žďár nad Sázavou pořádá ozdravný zájezd k
moři Itálie - Bibione. Tento zájezd je vhodný pro osoby se zdravotním postižením vzhledem k ubytování,
přístupu do moře. Termín: první týden v září 2018 Předpokládaná cena zájezdu cca 6 000 Kč (pobyt +
doprava). Ubytování v pěkných 4. až 6. lůžkových apartmánech přímo u pláže nebo v její blízkosti.
Zájemci se mohou hlásit osobně nebo telefonicky na CZP kraje Vysočina ve Žďáru nad Sázavou.
Kontaktní osoba: Květoslava Růžičková, tel.: 566 625 703, mob. 605 353 612. Závazné přihlášky budou
přijímány do konce května 2018 Případní zájemci po termínu nás mohou i nadále kontaktovat. (náhradní
místa-nemoc, úraz účastníka aj).
Kategorie: Všehochuť
Adresa: Itálie

Obsah byl vygenerován pomocí stránek www.velkemezirici.cz
Změna programu vyhrazena!
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