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Strojvedoucí, kterému ujel vlak, 
nesprávně manipuloval s brzdami

Strojvedoucí, kterému loni 
v únoru ujel s 11 cestujícími vlak 
na trase Velké Meziříčí-Křižanov, 
pochybil. Uvedla to inspekce.

Podle závěrečné zprávy Drážní in-
spekce (DI) bylo zásadní příčinou 
této mimořádné události (MU) to, 
že nebyly dodrženy technologické 
postupy strojvedoucího vlaku Os 
24948 při odstraňování poruchy 
střadačové brzdy.
„Bezprostřední příčinou mimořádné 
události byla nesprávná manipulace 
se vzduchovými ventily brzdového 
systému při odstraňování záva-
dy na  střadačové brzdě,“ uvádí se 
mimo jiné ve zprávě, kterou DI zve-
řejnila až letos v lednu, tedy téměř 
rok po  incidentu. Během šetření 
byly dle zprávy zjištěny ještě další 
nedostatky a opomenutí, i když dle 

zprávy neměly vliv na událost. 
„K  jízdě vlaku Os 24948 bylo po-
užito drážní vozidlo, které svým 
technickým stavem neodpovídalo 
požadavkům bezpečnosti drážní 
dopravy. Tyto závady však nebyly 
v  příčinné souvislosti se vznikem 
MU, protože na  uvedenou závadu 
vozidlo zareagovalo tak, jak mělo 
(zastavilo), a  v  případě použití 
správného postupu při jejím odstra-
ňování by k MU nedošlo,“ poukazu-
je se též v závěrečné zprávě.
Jelikož nebyl nikdo zraněn, ani 
nevznikla žádná škoda, nebylo 
Českými dráhami vydáno žádné 
bezpečnostní doporučení, pouze 
opatření vydané ČD směřova-
lo ke  strojvedoucímu, uvádí se 
ve zprávě bez dalších podrobností 
inspekce. Ta pouze uvedla, že zmí-
něný strojvedoucí vykonává tuto 

službu od roku 1991 a na trati Stu-
denec – Křižanov jezdí dle turnusu 
několikrát týdně. 
„K jakým opatřením u strojvedoucí-
ho došlo bohužel nevím. To je otáz-
ka na jeho zaměstnavatele, v tomto 
případě České dráhy. Jedná se totiž o 
pracovně-právní rovinu, která se řeší 
po linii zaměstnanec – zaměstnava-
tel,“ odpověděl na dotaz Medřič-
ských listů Martin Drápal, mluvčí 
Drážní inspekce.
Jaký postih tedy zaměstnavatel 
uplatnil, popsala tisková mluvčí 
Českých drah. „Chyby strojvedou-
cích se řeší vždy individuálně a při 
hodnocení se zohledňuje větší množ-
ství skutečností. V tomto případě byl 
strojvedoucí po mimořádnosti pře-
řazen na jinou práci,“ dodala Vanda 
Rajnochová.

Pokračování strana 2 

Postavení vlaku poté, co se zastavil v železniční stanici ve Velkém Meziříčí. 
K události došlo před rokem. Výsledky šetření byly zveřejněny až nyní. Foto: DI

Už jen pár dnů zbývá pro nominace 
do anket Skutek roku a Zlatá jeřabina

Na podporu nové synagogy, 
kterou město Velké Meziříčí 
hodlá získat do svého majetku 
od Židovské obce, se bude konat 
dražba dresu a benefiční koncert 
s jednou z nejlepších revivalo-
vých skupin Beatles revival. 

Koncert proběhne 23. 2. v  19 
hodin v Jupiter clubu ve Velkém 
Meziříčí. Lístky jsou již v prodeji 
na  programovém oddělení Jupi-
ter clubu za 200 korun.
Současně bude také spuštěna 
dražba dresu hokejisty Jaromíra 
Jágra, který si ten, kdo ho vydra-
ží, převezme právě na  koncertu.
Bližší informace ohledně elektro-
nické dražby a jejím začátku bu-
dou zveřejněny v médiích v brzké 
době. 
To vše oficiálně oznámili na  tis-
kové konferenci minulý týden 
zástupci města v  čele se staros-
tou Josefem Komínkem, zastu-
pitelem Tomášem Rapušákem 
a  prezidentem Nadace Caps 
66 Milanem Novým, bývalým 
úspěšným hokejistou. Právě on 
se také zapojil do záchrany syna-
gogy a osobně přivezl do našeho 
města zmíněný dres s vlastnoruč-
ním podpisem J. Jágra. „Máme 
s Tomášem Rapušákem společné-
ho přítele, který mě požádal o po-
moc v  otázce převodu synagogy 
do vlastnictví města a případným 
financováním rekonstrukce budo-
vy.           Pokračování na straně 3

Výtěžek z koncertu a z dražby dresu 
půjde na podporu nové synagogy

Milan Nový přivezl do Velkého Meziříčí podepsaný 
dres Jaromíra Jágra. Dres se bude dražit a výtěžek by 
měl být odeslán na transparentní účet na záchranu 
nové synaogogy v Meziříčí. Foto: archiv M. Nového

V pátek 31. ledna je poslední den, 
kdy lze zaslat nominaci do  kraj-
ských anket Skutek roku a  Zlatá 
jeřabina. Cílem ankety Skutek roku 
je ocenit osobnosti nebo právnické 
osoby, které v  nejrůznějších ob-
lastech dělají něco záslužného pro 
rozvoj regionu i  občanské společ-
nosti.
V  anketě Skutek roku lze nomi-
novat skutky fyzických osob v ob-
lastech sociálně-zdravotní, životní 
prostředí, volný čas dětí a mládeže, 
poradenství, osvěta, vzdělávání. 
Oblasti pro nominace právnických 

osob jsou sociálně-zdravotní, eko-
nomická, oblast životního prostře-
dí, poradenství, osvěta, vzdělávání, 
volný čas dětí a mládeže. Navrho-
vatel není omezen počtem návrhů. 
Jediným omezením je to, že skutek 
nebo projekt oceněný v  předcho-
zích letech již nelze navrhnout 
a  ocenit. „Pokud někdo ve  vašem 
okolí splňuje podmínky této ankety 
a  svojí činností napomohl rozvíjet 
náš kraj, neváhejte ho nominovat,“ 
vyzývá vedoucí krajského odboru 
regionálního rozvoje Iveta Fryšová. 
V  anketě Zlatá jeřabina je mož-

né nominovat do  dvou kategorií: 
Kulturní aktivita a Péče o kulturní 
dědictví. Nominovat je možné kul-
turní akci, jako je koncert, festival, 
divadelní a  hudební přehlídka, 
ediční počin, muzejní expozice 
apod. nebo příkladnou péči o pa-
mátku. Z  došlých nominací vy-
bere odborná skupina 20 v  každé 
kategorii, které se následně budou 
ucházet o hlasy veřejnosti.
Nominační formuláře a bližší in-
formace najdete na www.kr-vyso-
cina.cz/pocinroku.

Připravila: Iva Horká

Zastupitelé jednali o budoucí podobě 
centra města. Ve hře je stále Lidl
„Ve  čtvrtek 16. ledna se zastupitelé 
sešli na  avizovaném pracovním se-
mináři, jehož předmětem jednání 
byla rozprava o  prostoru za  řekou 
Balinkou v areálu po bývalém Svitu. 
Setkání se zúčastnili jako 
hosté JUDr.  PhDr.  Jiří Plos 
a prof. Ing. arch. Jan Jehlík z Prahy. 
Ze dvou a půl hodinového jednání 
vyplynulo, že tento prostor je třeba 
řešit komplexně s  prostorem histo-
rického jádra města - Náměstím. 

K  řešení tohoto úkolu plánujeme 
přizvat i majitele sousedních pozem-
ků, aby záměry města s  lokalitou 
byly v  souladu se záměry majitelů 
dalších pozemků. Naším cílem je vy-
užít tuto cennou lokalitu pro město 
co nejlépe a zároveň tak, aby odpo-
vídala potřebám našich občanů,“ 
uvedli na  webu města zastupitelé 
RNDr. Petra Vrána a Ing. František 
Komínek. 
Na  tiskové konferenci konané 

na radnici pak starosta s místosta-
rostkou potvrdili, že na  zasedání 
zastupitelstva v  úterý 25. února 
2020 budou přítomni také zá-
stupci obchodního řetězce Lidl. 
Pokud občany tato tematika zajímá 
– zejména, jak bude vypadat cent-
rum našeho města v  budoucnu – 
nechť neváhají na veřejné zasedání 
přijít. Koná se od 15 hodin v Jupiter 
clubu ve Velkém Meziříčí.

Připravila: Iva Horká

Veřejné projednání návrhu územního 
plánu se koná 24. února na radnici
Na webu města Velké Meziříčí je 
zveřejněna pozvánka na veřejné 
projednávání nového územního 
plánu.
Podle § 53 odst. 2 stavebního zá-
kona došlo na základě veřejného 

projednání k podstatné úpravě 
návrhu územního plánu (ÚP). 
V souladu s tímto ustanovením 
stavebního zákona oznamuje-
me, že opakované veřejné pro-
jednání návrhu ÚP s odborným 

výkladem, se uskuteční dne 24. 
února 2020 od 14.00 v zasedací 
místnosti MěÚ Velké Meziříčí, 
Radnická 29/1 (stará budova 
radnice) dveře č. 213.

-red, zdroj: měúvm-
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K nehodě nákladního vozidla u Lhotek 20. 1. 2020 ve 14.13 vyjela 
jednotka profesionálních hasičů ze stanice Velké Meziříčí s rychlým 
zásahovým automobilem a cisternovou automobilovou stříkačkou. 
Havarovaný vůz skončil po nehodě mimo komunikaci v příkopu.
Nehoda se obešla bez zranění osob. Hasiči provedli na vozidle proti-
požární opatření a místo události technicky zabezpečili.
Střet dvou osobních vozidel v Oslavici 16. 1. 2020 v 5.54 si vyžádal jed-
no zranění a zásah jednotky ze stanice Velké Meziříčí. Hasiči provedli 
protipožární opatření a uklidili uniklé provozní náplně.

Den mateřského jazyka 
se koná také v Meziříčí

Jedna nehoda se stala u 
Lhotek, druhá u Oslavice

Finanční správa rozšířila úřední hodiny všech územních pracovišť nad rá-
mec obvyklých úředních hodin, a to od 20. do 31. ledna 2020. Na všech 
pracovištích finančních úřadů bude v tomto období zajištěn provoz poda-
telny a pracovišť majetkových daní v pondělí až čtvrtek od 8.00 do 17.00 
a v pátek od 8.00 do 14.00. Rozšířené úřední hodiny budou i na pracoviš-
tích, které od ledna 2020 přešly do optimalizovaného režimu 2+2. K dis-
pozici budou poplatníkům na všech úřadech nejméně dva zaměstnanci 
z pracovišť majetkových daní. Letošní přiznání k dani z nemovitých věcí je 
potřeba podat nejpozději do pátku 31. ledna. Nejzazší lhůta pro zaplacení 
daně z nemovitých věcí (případně zálohy na tuto daň) je 1. 6.               -red-

Finanční úřady rozšířily 
úřední hodiny

Strojvedoucí, kterému ujel vlak, nesprávně 
manipuloval s brzdami
Dokončení ze strany 1

Některé výňatky ze 
zprávy DI:
Popis průběhu mimořádné udá-
losti a místa vzniku, včetně čin-
nosti integrovaného záchranné-
ho systému a záchranné služby
 
Dne 19. 2. 2019 v  8.44 h odjel 
vlak Os 24948 ze žst. Velké Me-
ziříčí do  žst. Křižanov. Po  ně-
kolika minutách jízdy došlo 
k  náhlému zaúčinkování střada-

čové brzdy a  následnému samo-
volnému zastavení vlaku. Tuto 
závadu strojvedoucí odstranil 
vypnutím a  zapnutím střadačo-
vé brzdy na  panelu na  stanovišti 
strojvedoucího a opět vlak rozjel. 
Po ujetí dalších cca 80 m se závada 
opakovala a vlak opět samovolně 
zastavil v km 28,196. Strojvedou-
cí přestavil jízdní páku do polohy 
„Brzda“, páku střadačové brzdy 
do polohy „Zabrzděno“ a šel po-
ruchu odstraňovat do  prostoru 
pro cestující, kde se pod sedadly 
nacházejí skříňky WE 1 a  WE 2 

s  ventily přívodu vzduchu (dále 
jen ventil) pro podvozky 1 a  2. 
Po manipulaci s ventily pro pod-
vozek 1 vyšel strojvedoucí ven 
z vlaku a mechanicky ho odstřá-
dal. Protože i nadále slyšel unika-
jící vzduch, provedl manipulaci 
s  ventily i  u  podvozku 2, avšak 
když vyšel z  vlaku ven a  mecha-
nicky odstřádal i tento podvozek, 
vlak se náhle rozjel po spádu zpět 
do  žst. Velké Meziříčí a  vzápětí 
se automaticky uzavřely dveře, 
kterými strojvedoucí vystoupil, 
protože automatika vozidla nedo-
voluje jízdu s otevřenými dveřmi, 
kromě jízdy v režimu „Posun“. Je-
likož strojvedoucí nebyl schopen 
nastoupit zpět do  vlaku a  nikým 
neřízený vlak s cestujícími pokra-
čoval v jízdě zpět směrem do žst. 
Velké Meziříčí, zavolal služebním 
mobilním telefonem výpravčímu 
do žst. Velké Meziříčí a se vznik-
lou situací ho seznámil. Poté se 
vydal pěšky za vlakem.
Po  chvíli mu volal výpravčí žst. 
Křižanov, který mu oznámil, že 
ve vlaku jede jeho dcera; požádal 
ho tedy, aby dceru poslal na  sta-
noviště, aby tam aktivovala mag-
netickou brzdu a zároveň mu vy-
světlil způsob její aktivace.
Otec dceři po rozhovoru se stroj-
vedoucím řekl, že má jít do kabiny 
strojvedoucího ve  směru na  žst. 
Křižanov a tam zatáhnout za brz-
du; na  stanovišti strojvedoucího 
dle pokynů od otce zatáhla v levé 
části pultu za černou páčku brzdy 
a posunula ji směrem dolů; i přes 
to však vlak nezpomaloval a  jel 
dále stále stejnou rychlostí – tu 
odborníci odhadli na  cca 14 až 
17,5 kilometrů v hodině.
Nezafungovala tedy ani záchran-
ná, ani magnetická brzda.
Když strojvedoucí asi po 30 minu-
tách došel do žst. Velké Meziříčí, 
stál ujetý vlak na nádraží, byl pod-
ložený zarážkami, měl otevřené 

dveře a byl bez cestujících. Vyčkal 
tedy příchodu vyšetřujících orgá-
nů a  PČR a  podrobil se dechové 
zkoušce na  alkohol s  výsledkem 
negativním. Po  skončení šetření 
ukončil směnu. 

Diskuze mezi lidmi
Pochopitelně, že tato událost 
rozvířila nejenom polemiku 
v odborných kruzích, ale i disku-
ze mezi lidmi, a to i na internetu.

Například čtenář Novinek.cz 
podepsaný jako Pavel Dupač, 
Abertamy, míní:
„Nevím, proč se diskutující do-
hadují, čí to byla vina. Dříve byl 
ve  vlaku strojvedoucí, vlakve-
doucí a průvodčí. Dnes už je tam 
na  regionálních tratích pouze 
strojvedoucí a  na  zastávkách ne-
jsou výpravčí a ani tzv.  koloťuko-
vé, kteří by na zaseklou brzdu při-
šli a  případně závadu odstranili. 
Strojvůdce vůbec z  kabiny nevy-
stupoval. Ona je totiž pouze jedna 
hromádka peněz a z té musí zůstat 
co nejvíce na vedoucí pracovníky, 
a proto se šetří na lidech, i když je 
to na úkor bezpečnosti.“
Další diskutující Rudolf Horma 
z Brna přidal:
„Pokuste se přečíst i v Novinkách 
a  i  ostatní celý článek www.zdo-
pravy.cz. Mimo jiné se tam píše: 
Stržením záchranné brzdy, která 
nefungovala, se nicméně aktivo-
vala elektromagnetická kolejni-
cová brzda a  začala vlak alespoň 
přibrzďovat. Kvůli přehřívání 
fungovala v  intervalech, rychlost 
vlaku se v  této době pohybovala 
v  rozmezí 18 až 21,5 kilometru 
za  hodinu. Pak přišlo stoupání 
a  vlak bezpečně zastavil ve  Vel-
kém Meziříčí, kde jej zajistil infor-
movaný výpravčí. Konec citace. 
Víte, ono se vše na  železnici od-
jakživa 2x jistí. To kvůli bezpeč-
nosti.“           Připravila: Iva Horká 

Místo vzniku události, směr ujetí vlaku. 
Foto: zdroj DI

Rozpojená hadice B17 - příčina zastavení vlaku na 
trati. Foto: zdroj DI

Schéma místa vzniku 
události. Zdroj: DI

Šipka ukazuje na 
skříňku pod sedadly.

Mezinárodní den mateřského jazyka je svátek, který připadá na 21. únor. 
Zavedla ho v roce 1999 UNESCO jako připomínku toho, že na světě exis-
tuje něco mezi šesti a sedmi tisíci jazyky, z nichž více jak polovina je ohro-
žena zánikem. K němu může dojít do konce 21. století. Mateřský jazyk je 
důležitou součástí identity každého člověka, představuje kulturní dědictví 
lidstva, o jehož zachování je nutno pečovat. Každoročně se proto 21. 2. po-
řádá po celém světě množství akcí, které mají prohlubovat vztah k jazyku.
Ve Velkém Meziříčí se připojíme k tomuto svátku od 15 do 17 hodin v 
protorách bývalé restaurace na Obecníku (v přízemí) na náměstí.
Vstup pro všechny věkové kategorie je zdarma. Je pro vás připraveno zá-
bavné odpoledne s pěknými cenami.        Libuše Kotoučková, členka komise 

Zdravé město,Velké Meziříčí

Žena řídila opilá
Velkomeziříčští policisté prováděli ve čtvrtek 23. ledna po jedenácté 
hodině večer běžnou silniční kontrolu na ulici U Stadionu ve Velké 
Bíteši, při které zastavili osobní automobil Opel, který řídila čtyřiadva-
cetiletá žena. Policisté s řidičkou v rámci kontroly provedli zkoušku na 
zjištění přítomnosti alkoholu, která byla pozitivní, a její výsledek činil 
1,08 promile. Proto policisté mladé ženě zakázali další jízdu a na místě 
jí zadrželi řidičský průkaz. Poté ve věci zahájili úkony trestního řízení 
pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové lát-
ky, za který hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok a zákaz činnosti 
spočívající v řízení motorových vozidel.

Na dálnici byl převrácený  
kamion a plno kukuřice

Jihlavští profesionální hasiči vyjeli po sedmé hodině ráno o víkendu k 
ohlášené dopravní nehodě kamionu na 112. km dálnice D1 ve směru 
na Prahu. Vůz skončil po nehodě převrácený mimo dálniční těleso. 
Zraněného řidiče si do péče převzali zdravotníci. Při nehodě došlo k 
masivnímu úniku nafty. Na dálnici byla také rozsypaná kukuřice…
Řidič rumunského kamionu na krapet zledovatělé vozovce nezvládl 
řízení a kamion se převrátil na vzhůru koly.                       -red, foto: hzs-

V úterý 21. ledna 2020 v 6.21 hod vyjely jednotky profesionálních hasičů ze 
stanic ve Velkém Meziříčí a Třebíči společně s jednotkou HZS SŽDC Brno 
k ohlášenému střetu osobního vlaku a osobního vozidla na přejezdu v obci 
Budišov na Třebíčsku. V péči zdravotníků po nehodě skočila po nehodě 
řidička vozidla. Zdravotníci ji po nezbytném ošetření ponechali na místě 
události. Ve vlaku cestovalo v době nehody šest lidí – tři pasažéři, dva dráž-
ní zaměstnanci a vlakvedoucí. Nikdo z nich se při nehodě nezranil.
Příčina, průběh a veškeré okolnosti dopravní nehody jsou předmětem vy-
šetřování inspektorů Drážní inspekce a policistů.                  Text a foto: hzs

Auto se střetlo na 
přejezdu s vlakem
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Zleva: Vojtěch Marek, Milan Nový, Tomáš Rapušák 
a Josef Komínek. Foto: Iva Horká

Jezdec Jan Hlaváč získal 
bronzový odznak. 
Ocenění je i pro klisnu

OLINKO, děkujeme...
Dvacet pět Žen se mělo možnost v páteční odpoledne v příjemném 
prostředí sálu Nového Svitu ve Velkém Meziříčí osobně setkat s milou 
Ženou Olgou Lazárkovou na semináři "Co mi říká moje jméno", který 
jsem s Olinkou domluvila a zorganizovala...
Jak píše Olinka ve svých skriptech Literologie, "Tvé jméno je plné krás-
ných významů".
Dovolím si citace pouze z první stránky: "Jméno Vás čekalo již před 
narozením. Oslovujte lidi tak, jak je jim příjemné. Oslovením můžete 
vyvolat vzdor, špatnou reakci nebo naopak klid, lásku, dobro…je to 
na Vás."
Jedna z Žen zmínila, že v předešlém zaměstnání jí říkali IRENO, což se 
jí líbilo a v současném zaměstnání ji nadřízená oslovuje IRENKO, což 
této Ženě vadí a spouští to v ní vztek...
/Pravé jméno jsem zaměnila/…
Jak pravila Olga Lazárková, máme mít své hranice a umět říci, co se 
nám líbí, co se nám nelíbí... podle Olgy člověk může být šťastný, když 
má zdravé EGO… prvně Já a potom Ti ostatní. Ovšem nesmí to pře-
růst v nezdravé, panovačné a manipulativní ego.
Dle Olgy má největší váhu první písmeno ve jméně a pak ještě další 
dvě po něm jdoucí, dalšími písmeny energie klesá. Na semináři jsme 
dostaly informace o každém písmenku v abecedě, čím je charakteris-
tické a jak ovlivňuje život nositele těchto písmenek ve jméně. A pokud 
se někdo tak nechová, má již problém.
Některá písmena mají bříška, tito lidé schovávají své problémy a sta-
rosti a  nedávají je okolí najevo. Ostatním se jeví jako pohodáři, co 
hodně zvládnou a o to víc na ně nakládají. Písmena, která mají svis-
lou čárku , Ti musí mít v pořádku zdravé ego, některá písmena mají 
plošku dole, tito lidé chtějí být materiálně zabezpečení, mají potenciál 
vydělat peníze, všem velmi rádi pomůžou, ale od ostatních se vděku 
nedočkají, což je může zbořit, emoce neotevřenou, nesvěří se, raději 
pláčou do polštáře...
Záměrně nepíši konkrétní písmena, abych nepoškodila výuku Olgy. 
Každé Ženě připravila do brožurky tyto informace a tam si mohly pak 
Ženy dělat další poznámky.
Jenom krátce na příkladu tří počátečních písmen ve jménu /ještě se 
posuzují další písmena ve jménu/
"P" - péčkaři potřebují nutně ke svému životu slyšet pochvalu a cítit 
podporu. Touží být schopní a úspěšní.

Nesrážet je! Nevěří si a potřebují vedle sebe člověka pokorného a las-
kavého, jinak je to sráží a mohou až onemocnět. Mají mnoho schop-
nosti a darů, všestranně tvoří.
Pokud je za písmenem P další písmeno A…tito lidé jsou velmi závislí 
na tom, jak ho bere rodina. Pokud to nefunguje, těžce ho to srazí.
"O" - očkaři jsou lidé, kteří velmi silně snímají energii druhých lidí , 
navenek jsou veselí, ale uvnitř sebe pociťují všechna trápení okolního 
světa.Jsou oblíbení u lidí, mají rádi společnost a z toho potřebují ně-
kam zalézt a být o samotě.
Jak pravila Olga, pokud si myslíte, že dítě óčkaře potrestáte tím, že ho 
za trest zavřete do pokojíčku, v pohodě tam bude tři hodiny a bude se 
divit, když mu dovolíte vylézt, že ho rušíte  ..tito lidé by se měli odre-
agovávat kreativitou - kreslení, hraním na nástroj - ideální je kytara.
"V" -véčkaři velmi špatně psychicky snášejí problémy, ale když pro-
blém nastane neztrácejí hlavu.Jsou to bohémové a nutě potřebují udr-
žovat přátelské vztahy. Potřebují k sobě schopné lidi, mají všestranné 
kreativní nadání.Mají dar řeči a smysl pro humor.Také snímají energie 
druhých a pokud o svých emocích nedokáží otevřeně mluvit, mohou 
onemocnět /problém se štítnou žlázou/
Pro Ženy jsem nakreslila osobní vizitky s  jejich jménem, připravila 
i malé občerstvení, mohly si uvařit kávu, čaj a zamlsat si věnečky s kré-
mem.
Na závěr jsme tancem poděkovaly Olince za velmi příjemný a oboha-
cující seminář.
Mé poděkování patří Vám všem milé Ženy, které jste si dovolily v PÁ-
TEK odpoledne dopřát čas pro sebe a spolu se všemi vytvořit krásnou 
atmosféru s nevšedním zážitkem. A jedno speciálně zvláštní poděko-

vání Marušce, která byla zdaleka… 
jezdí na mé akce až z vísky za Pel-
hřimovem.

Vaše Libuš, babča porodní.

Z  fotografie vlevo se na  vás ještě 
jednou usmívá Olinka, se kterou 
na měsíc únor připravuji jednodenní 
seminář "Kreslení pravou mozkovou 
hemisférou"… na  dalších fotografi-
ích moje příprava na  seminář... tak 
i sobě děkuji. 

Ženy se dozvěděly, co jim říká jejich jméno

Tříkrálová sbírka - 
doplnění dalších obcí

Bory 23253 Kč
Bory + Cyrilov 9310
Radenice 7565
Rousměrov 12022
Ruda 20998
Jabloňov 13360
Březejc 8660
Tasov 24744
Březka 5830
Bezděkov 3940
Čikov 11270
Dolní Heřmanice 18090
Holubí Zhoř 4895
Jáchymov 2905
Lhotka 4595
Nové Sady 15841
Oslava 2620
Vaneč 2880.

Všem koledníkům, vedoucím 
skupinkám a štědrým dárcům 
veliké díky a P. Bůh odplať!

Připravil: Jiří Zeman

Tříkrálová sbírka na Velko-
meziříčsku vynesla celkem 
226.824 Kč, což je ale bohužel 
méně než loni. Tehdy se vybra-
lo 238.938 Kč, tedy o 12.114 Kč 
více.

Za Měřínsko zmíněná sbírka 
činila v letošním roce celkem 
174.949 Kč. Tady byl naopak 
nárůst o 3.894 Kč více než loni. 

Tříkrálová sbírka v Netíně
 a okolí:
Obec / rok2020:
Netín + Záseka 19240 Kč
Kochánov 9451 Kč
Olší nad Oslavou 12873 Kč
Zadní Zhořec 11330 Kč.

Vpravo v dalším odstavečku jsou 
obce, které v minulých číslech 
chyběly.

Galavečer jezdeckého sportu na Vysočině
Dne 24. ledna 2020 proběhlo v Ústí vyhodnocení nejúspěšnějších 
jezdců z oblasti Vysočina.
Mezi oceňovanými byl Jan Hlaváč z Jezdecké stáje Granus Stránecká 
Zhoř, který byl vyznamenán bronzovým výkonnostním odznakem 
České jezdecké federace za skvělou reprezentaci jezdectví v disciplíně 
skoky, kterou dosáhl s šestiletou klisnou Elizabet.
Tímto gratulujeme za skvělou reprezentaci JS Granus, Stránecké Zho-
ře a regionu Velkomeziříčsko.                                    Kolektiv  JS Granus

V minulém a předminulém čísle byly zveřejněny výsledky Tříkrálové 
sbírky na Velkomeziříčsku. Opakovaně však došlo k tomu, že do re-
dakce nebyly koordinátory dodány výsledky ucelené. Až po upozor-
nění některých obcí na to, že v seznamu chybí, došly do naší redakce 
zbylé výsledky. Vysvětlení podali zástupci Charity i pan Jiří Zeman, že 
k tomu došlo špatnou komunikací mezi nimi. Obě strany však přislíbi-
ly, že v příštím roce se to již nebude opakovat a budou médiím zaslány 
ucelené výsledky za celý region. Za nedopatření se čtenářům i obcím 
omlouvají.                                                                                                -red-

Výtěžek z koncertu a z dražby dresu půjde na ... 
Dokončení ze strany 1
Myslím si, že město by mohlo mít nádhernou budovu, tak děláme vše pro 
to, aby se to povedlo," uvedl během tiskové konference na velkomeziříčské 
radnici Milan Nový. Ten se po skončení hokejové kariéry věnuje obchodu, 
působí dlouhá léta jako zástupce izraelské kosmetické firmy v Česku.

Přispět můžete na transparentní účet
Peníze mohou podporovatelé posílat v tuto chvíli již na transparentní účet 
Nadace Milana Nového CAPS 66, kam také poputuje výtěžek z koncertu, 
a jehož číslo (115-2902720217/0100) bylo zveřejněno na webu města. „Pra-
cuje se také na tom, že bude založen i transparentní účet města na podporu 
synagogy,“ dodal zastupitel Rapušák. Tisková mluvčí města však uvedla, že: 
„Město Velké Meziříčí nemůže zřizovat transparentní účet pro získávání pe-
něz na majetek, který mu nepatří.“
Dalším zúčastněným na radnici byl architekt Vojtěch Marek, velkomezi-
říčský rodák a absolvent Vysokého učení technického v Brně. Ten ve své 
diplomové práci s názvem Nová identita lokality tří synagog ve Velkém Me-
ziříčí navrhl možnost funkčního využití objektů v návaznosti na městkou 
kulturu s  následným zapojením nových architektonických forem. „Pri-
márně nám jde o funkci, musíme do budovy vnést něco, co dává smysl. Rád 
bych zde viděl třeba koncertní sál,“ upřesnil Marek, a doplnil, že by v pro-
storu kolem synagog mohl být i městský park. Z něho by vedla lávka, jež 
by umožnila průchod od polikliniky přímo k synagoze. Menší synagoga, 
kterou hodlá opravit Židovská obec,  by se měla stát duchovním centrem, 
zatímco nová synagoga by jako kulturní centrum sloužila široké veřejnosti.
„V současné době chystá Židovská obec Brno prodejní smlouvu. Půjde o sym-
bolickou částku jedné koruny, ale konkrétní podobu smlouvy ještě nemáme. 
Současně probíhá také zadaný stavebně technický průzkum objektu, o který 
projevila zájem i židovská obec," dodal starosta města Josef Komínek. Myš-
lenku opravit tuto památku podpořil při svojí osobní návštěvě také ministr 
kultury Lubomír Zaorálek. 
Zda se židovská synagoga opravdu stane majetkem města, závisí však 
na zastupitelích, zda pro podpis smlouvy zvednou potřebný počet rukou. 

Připravila: Iva Horká

Návrhy z diplomové práce Vojtěcha Marka. Spodní 
snímek ukazuje řešení s novou lávkou přes řeku.
Reprofoto: Iva Horká
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Blahopřání

Vzpomínáme

3.	února	7.30	–	15.30	bez	napětí	 bude	Samota	Burian,	obec	 Ludvíkov,	
obec	 Zálesná	 Zhoř.	 5.	 února	 7.30	 –	 14.00	 Radostín	 n.	 O.,	 část	 obce:	
d.	č.	46,	104,	128,	108,	oblast	od	řeky	Oslava	směr	Kněževes	(areál	pily	
Ing.	 Poul	 č.	 66,	 lokalita	 nových	 RD).	 10.	 února	 7.30	 –	 14.30	V.	 Meziří-
čí	–	oblast	Křenice	-samota,	Letná,	Nesměřské	údolí,	Františkov	487,	952,	
Osové	 (vodovod,	 č.	 p.	16),	 Petráveč	29,	30,	33,	D.	Heřmanice	–	 střední	
a	severní	část	obce	od	Obecního	úřadu,	MŠ,	Jatky,	RD	podél	silnice	na	Ta-
sov	obec	Petráveč	(včetně	lokality	Petráveč	Domky,	hájenka,	skládka	TS	V.	
Meziříčí.	11.	února	7.30	–	14.30	Vídeň	–	RD	v	nové	lokalitě	mezi	č.	p.	170	
a	č.	p.	156.

PRODÁM
* Prodám pšenici 380 Kč/q a  ku-
laté balíky sena, průměr 150 cm, 
850 Kč/ks. Tel.: 737 477 773.
* Prodám palivové dřevo. Vý-
kup kůrovcové kulatiny. Tel.: 
605 054 470.
* Prodám celoročně med květový 
pastový a  med květový smíšený. 
Lavičky. Cena 120 – 130 Kč/kg. Tel.: 
725 085 058.
* Prodám dlabačku, rad. pilu a vůz 
za traktor. Tel.: 704 575 305
* Prodám Škodu 120 L, r. v. 1987, 
160  tis. km  – 18  tis.  Kč. Botník 
hnědý 90 × 50 cm – 200 Kč. Plyno-
vý kotel Destila DPL 31  – výhřev 
150 m3 – 4 500 Kč. Beránčí kožich – 
¾, zel. potah – 400 Kč. Beránčí ves-
ta – dl. rukáv – s potahem – na po-
stavu 160 cm – 300 Kč. Lyže sjezd. 
s  bezpeč. váz.  – 250 Kč. Lyž. boty 
celokož. v. 40  – 200 Kč. Mycí stůl 
s dřezy – 110 × 90 cm – 150 Kč. Dět. 

kožíšky – 3 ks – 2 – 4 – 6 r. – 250 Kč 
kus  – dubeňák. Asfalt vč. sudu  – 
150 Kč. Mrazák 170 l  – 1500 Kč. 
Stojan na elektr. vrtačku – 400 Kč. 
Ořechy vlašské – 50 Kč/1 kg. El. boj-
ler 80 l – 1 200 Kč. Tel. 725 955 665, 
Velké Meziříčí.

KOUPÍM
* Koupím vojenskou výstroj z va-
šich půd, sklepů a  stodol do roku 
cca  1950: německé, sovětské, ru-
munské, italské a české armády. Pro 
potřebu plánované výstavní expozi-
ce VELKOMEZIŘÍČSKO ZA PRO-
TEKTORÁTU 1939 – 1945. Napří-
klad výstroj z  bývalé BE KOV KY 
Feldbekleidungsamt der Luft waff e 
1/XVII (nyní Motorpal): vysou-
vací nože i  poškozené a  součástky 
k  nim; tropické klobouky; blůzy, 
košile; kalhoty, kraťasy pískové, ze-
lené a modré barvy; čepice, kšiltov-
ky a lodičky; okované boty s kože-

nou podrážkou, holínky, 12 dírkové 
kanady boční i  přední šněrování, 
boty kombinované s plátnem nízké 
i vysoké; skládací příbory; chlební-
ky, ruksaky, tašky, brašny, batohy 
s  telecí kůží, pytle; oranžové bake-
litové dózy; ochranné brýle; kukly 
a  ušanky; chrániče kolen; plynové 
masky; polní lahve; helmy; celty; 
oboustranné maskované vaťáky; 
prošívané vaťáky; hliníkové nádoby 
na vodu, várnice, kanystry; polní 
lopatky; lékárničky; ešusy; hodinky; 
kompasy; rádio -techniku; letecké 
bundy, kalhoty a kombinézy s koži-
chem; výstroj se zipy značky ZIPP, 
RAPID, ELITE, Ri -Ri; výstroj s cvo-
ky značky PRYM, STOCK; rukavi-
ce, pásky přezky, řemínky, postroje; 
muniční bedýnky plechové a dřevě-
né; nášivky; vyznamenání a medai-
le; zbytky z techniky jako pásy, kola, 
součástky, tachometry a  přístroje, 
optiku, puškohledy, dalekohledy, 

nářadí, zbraně a části zbraní, dýky, 
šavle a  bodáky, svítilny, baterky, 
karbidky; náboje a nábojnice; knof-
líky; nitě a kusy látek; dokumenty, 
pohlednice a  pracovní knížky ad-
resované na Bekovku, fotografi e 
z  období protektorátu Velkého 
Meziříčí a  okolí, noviny z  období 
protektorátu; rád si i  poslechnu 
zajímavé příhody a  historická fak-
ta z  okupace a  osvobození, nabíd-
nete cokoliv i  silně poškozené!!!
Dále koupím staré hračky: ple-
chové, dřevěné, retro autíčka 
ŠKODA 1203, 105, 120 atd., šlapa-
cí autíčka Moskvič a  jiné značky.
Staré plechové trojúhelníkové krabi-
ce na olej MOBILOIL, SHELL atd.
Staré pivní lahve s odlitým nápisem 
pivovaru např: GROSS MESERIT-
SCHER, L. HEIDE a jiné pivovary.
Veterány, motocykly a veškeré sou-
částky k  nim. Věci pomohou roz-
šířit sbírku a plánovanou expozici.

VOLEJTE, NEBO STAČÍ PRO-
ZVONIT A ZAVOLÁM ZPĚT NA 
TEL.: 732 400 672.
* Koupím interiérové dveře světlé, 
80 cm, levé, plné. A  90 cm, pravé, 
⅔ prosklené. Tel.: 777 882 467.

* Koupím vzduchovku, vozík PAV 
a Babettu. Tel.: 704 575 305.
* Koupím Škrdlovické hutní sklo. 
Vázy mísy a  jiné zajímavé moti-
vy i  celé komplety. Tel. kontakt: 
704 787 323.

Inzerce soukromá 29.	 1.	 MUDr.	 Smékalová	 (chirurgie)	 –	 DOVOLENÁ	 •	 31.	 1.	 MUDr.	 Ry-
šanová	 –	 neordinuje	 •	 4.	 2.	 MUDr.	 Jašová	 (urologie)	 –	 DOVOLENÁ	 •	
6.	2.	,13.	2.	,20.	2.	MUDr.	Vacek	(ORL)	–	DOVOLENÁ	•	7.	2.	MUDr.	Bed-
nářová	(neurologie)	–	DOVOLENÁ	•	11.	2.–26.	2.	(včetně)	MUDr.	Fikrová	
(interna	+	endokrinologie)	–	DOVOLENÁ	•	13.	2.	MUDr.	Lisý	(ortopedie)	–	
DOVOLENÁ	•	27.	2.	MUDr.	Novotný	(RTG)	–	DOVOLENÁ

•	ZMĚNY	ORDINAČNÍCH	HODIN

Aktuální	změny	sledujte	také	na	webu	Nemocnice	Nové	Město	na	Moravě.

1.	a	2.	2.	 MUDr.	Beáta	Bílková,	Strojírenská	6,	Žďár	n.	S.,	tel.:	566	642	545
8.	a	9.	2.	 MUDr.	Petr	Foltan,	Herálec	81,	tel.:	774	900	858
15.	a	16.	2.	 MUDr.	Olga	Semerádová,	Palachova	35,	Žďár	nad	Sázavou,
	 tel.:	774	430	777
22.	a	23.	2.	 MUDr.	Beáta	Bílková,	Strojírenská	6,	Žďár	n.	S.,	tel.:	566	642	545
29.	2.	 MUDr.	Marie	Kulková,	Strážek	80,	tel.:	566	567	332
1.	3.	 BLADENT,	s.	r.	o.,	Štursova	111,	Nové	Město	na	Mor.,

VÍKENDOVÁ	POHOTOVOST	NOVÝ	TELEČKOV
Soukromá	ordinace	MUDr.	Zuzana	Moravusová,	Nový	Telečkov	30	(asi	10	km	za	Vel.	
Meziříčím	směr	Třebíč),	pá	+	so	9.00	–	18.00	mobil	737	585	224.	Pouze	v	ordinač-
ních	hodinách	pátek	9.00	–	17.30	a	sobota	9.00	–	17.30.

Kovokomplet Velké Meziříčí
přijme

tel.: 604 532 448
(můžete poslat SMS, zavoláme zpět)
e-mail: kovo.nevecny@seznam.cz
www.kovokomplet.cz

▪ přípravné práce, svařování

▪ na HPP, ŽL, brigádně

▪ zapracování možné

▪ ranní směna + prodloužené

▪ vše dle dohody 

AQUEKO, spol. s r. o.
přijme do trvalého pracovního poměru

ROZPOČTÁŘE – PŘÍPRAVÁŘE
VÝROBY

Vzdělání SŠ, VŠ. Nástup možný ihned.
Kontakt: 566 523 431, 602 503 862

jurek@aqueko.cz

V sobotu 16. ledna 2020 oslavil své 75. narozeniny 
pan

Jiří Dočekal,
známý také pod přezdív-
kou Best.

S kopanou začal v žácích 
pod vedením profesora 
Minaříka, a potom prošel 
všemi věkovými kategori-
emi FC Velké Meziříčí, kte-
rému zůstal vždy věrný.

Jako dorostenec si v jeho 
tehdejším týmu také zahrál se svými dvěma bratry Jar-
dou a Milanem. Byl neuvěřitelným univerzálem, ve své 
bohaté fotbalové kariéře si v sestavě vyzkoušel všech-
ny posty, v jejím závěru dokonce i pozici brankáře.

Jeho velkým přáním, které se mu bohužel nesplnilo, 
bylo rozloučit se s kariérou v B týmu mužů v posledním 
zápase podzimu roku 1986 a zahrát si v něm spolu se 
svým synem Martinem. Na fotbal ve Velkém Meziříčí 
vzpomíná stále s láskou, se kterou ji vždy hrával, i když 
s ní musel nejen kvůli zdravotním problémům skončit.

Vše nejlepší a spoustu dalších let a zdraví přejí věčně 
usměvavému Jirkovi jeho spoluhráči, kamarádi, výbor 
FC Velké Meziříčí a také já.

FC VM, Otto Doležal

Už jen kytičku na hrob
Ti můžeme dát,
chviličku postát
a tiše vzpomínat.

Dne 29. ledna 2014 
nás navždy opustil náš 
manžel, tatínek, dědeček 
a pradědeček, pan 

Ladislav Hrad 
z Měřína.

Kdo jste ho měli rádi, 
vzpomeňte s námi.

Vzpomíná manželka 
a děti s rodinami.

Týdeník
Medřičské listy
hledá soukromé distributory na roznáš-
ku novin v obcích na Velkomeziříčsku,
zejména Ne� n, Dolní Heřmanice, Olší 
nad Oslavou, Mos� ště, Lhotky, Dol-
ní Radslavice, Baliny, Petráveč, O� n, 
Kozlov, Sklené nad Oslavou, Kněževes, 
Pavlov, Pavlínov, Vlkov, Velká Bíteš.
Práce vždy jeden den v týdnu, cca 2 ho-
diny. Provize za 
prodané kusy. 
Vhodné pro 
důchodce 
či ma-
minky na 
mateřské 
dovolené.
Informace na tel.: 732 203 787 nebo 
mailu: ivahorka@seznam.cz
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Změna programu vyhrazena!

Změna programu vyhrazena!

Akce ve Velké Bíteši
TAJEMNÉ TÓNY TŘPYTU • 4. – 14. února. Prodejní výstava. Slavnostní 
vernisáž v úterý 4. února v 15.30. Otevřeno v pracovní dny od 8.00 do 15.30. 
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš.
PŘEDNÁŠKA KYRGYZSTÁN • 6. února 17.00. Cestopisná přednáška 
v Městské knihovně ve Velké Bíteši.
KARNEVAL NA LEDĚ • 8. února 13.30 – 15.00. Zimní stadion V. Bíteš.
REPREZENTAČNÍ PLES PRVNÍ BRNĚNSKÉ STROJÍRNY VELKÁ BÍ-
TEŠ • 8. února 20.00. Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš.
XXV. HASIČKÝ PLES • 8. února. K tanci a poslechu hrají Pikardi, bo-
hatá tombola. Předprodej vstupenek v restauraci U Halačků. Centrum 
kultury, sportu a zájmových činností Osová Bítýška.
BÍTEŠSKÁ AKADEMIE S PETREM KARÁSKEM • 9. února 18.00. 
Téma Letem světem americkými národními parky. ZUŠ Velká Bíteš.
PŘEDNÁŠKA BÝT ZDRAVÝ A FIT • 13. února 17.00. Městská knihov-
na Velká Bíteš.
SPORTOVNÍ PLES • 15. února 20.00. Vyhlášení „Sportovce města“ 
pod záštitou starosty města. Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš.
FARNÍ PLES • 22. února 20.00. Předprodej vstupenek v Informačním 
centru ve Velké Bíteši. Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš.

Kulturní akce ve VM a okolí
VÝSTAVA OBRAZŮ ANETY KAPČUKOVÉ • Do 30.  ledna. Kavárna 
a Bistro termoska, Náměstí, Velké Meziříčí.
H2O • Do 31. ledna. Výstava výtvarných prací studentů Gymnázia Velké 
Meziřičí. Výstavní síň Městské knihovny Velké Meziříčí, Poštovní 1392/22.
ODPOLEDNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ • 29. ledna 14.30 – 17.30. Gym-
názium Velké Meziříčí.
RYBOLOV KŘÍŽEM KRÁŽEM • 30. ledna 17.00. Přednáška. OÚ Bory.
PROJECT X / POLOLETNÍ STUDENTSKÁ PÁRTY • 30. ledna 21.00. 
Music club Panorama, Třebíčská 2212/68, Velké Meziříčí.
ČERT A KÁČA • 31. ledna 16.00. Veselá pohádka pro děti. Předprodej 
na radnici. Vstupné 70 Kč. Kulturní dům Měřín.
AIRBACK • 31. ledna 21.00. Music club Panorama, Třebíčská 2212/68, VM.
ČIPERKOVÉ – NOVÁ SHOW 2020 • 1. února 15.30. Čiperkové zpívají 
psíničky, které baví děti, rodiče, babičky i dědy. Velký sál JC VM.
CUKRÁRNA U ŠILHAVÉHO JIMA • 1. února 17.00. Divadlo Čučka 
Praha. Pro děti od 6 let a rodiče. Vstupné 50 Kč. KD Bory.
KRÁSNÁ CIZOLOŽNICE • 1. února 18.00. Divadelní komedie ochotnic-
kého spolku Bobrová; vstupné dobrovolné. Katolický dům Křižanov.
SHIT HAPPENS PÁRTY V DEPU • 1. února 19.00. Rock Depo, Novo-
sady 36, Velké Meziříčí.
HÁZENKÁŘSKÝ PLES • 1. února 20.00. Kapela F-BOX. Vstupné 
150 Kč. Sál na hasičské zbrojnice, Nad Gymnáziem, Velké Meziříčí.
MAŠKARNÍ PLES • 1. února. SDH Vídeň.
HASIČSKÝ PLES • 1. února 20.00. Kapela M.E.Š. Netín.
REPREZENTAČNÍ PLES TÝMU SNIPERS • 1. února 19.30. Kapela 
#jordan2. Předprodej vstupenek na tel.: 739 690 080. Klub Hájek, Třebíč.
VELMEZ NA DŘEŇ • 3. února 8.00 – 19.00. Veřejná registrace dárců 
kostní dřeně. Pokud se najde dostatek zájemců o dárcovství, tak odběr 
vzorku krve proběhne přímo ve městě.
SENIOR CLUB • 4. února 14.30. Velká učebna II. patro JC V. Meziříčí.
KURZ SUSHI • 4. února. Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola 
řemesel VM. Cena 1200 Kč. Přihlášky hana.lavicka@svetlavm.cz.
PŘIJÍMAČKY NANEČISTO 2020 GYMNÁZIUM VM • 5. února 15.00. 
Pro zájemce o osmileté i čtyřleté studium. Gymnázium Velké Meziříčí, 
Sokolovská 27.
PLES SZŠ • 7. února. Dům kultury Žďár nad Sázavou, Dolní 182/30.
FOLKLORNÍ PLES TŘEBÍČSKÝCH FARNOSTÍ • 7. února. Klub Hájek, 
Mládežnická 229, Třebíč.
ČERVENÁ KARKULKA • 8. a 22. února 15.00. Loutky – javajky. Pohádka 
pro děti a rodiče. Vstupné 40 Kč (vstupenka s místenkou), 20 Kč bez náro-
ku na místo (sedí na klíně). Rezervace a prodej vstupenek do čtvrtka (včet-
ně) před termínem divadla. Nevyzvednuté vstupenky budou dány v pátek 
7. 2. do volného prodeje. Malá scéna JC, Náměstí 17, VM.
PLES ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY • 8. února 19.30. Vstupné 220 Kč, 
v předprodeji 170 Kč. Jupiter club, Náměstí 17/19, Velké Meziříčí.
ŠPINAVÍ LŮZŘI (USA, ITALY, CZ) A TOMÁŠ ŠTEFKA • 8. února 20.00. 
Pražské psychedelic blues-rock trio se stalo Objevem Rádia Beat. Tomáš Šte-
fka & Athomy – chytlavá muzika z Velmezu. Rock Depo, Novosady 36, VM.
KŘESŤANSKÝ PLES • 8. února 20.00. Hraje Kozénka Band. KD Vídeň.
22. PLES TJ DRUŽSTEVNÍK BORY • 8. února. Hraje skupina naz5. Bory.
ÚSTŘEDNÍ ORELSKÝ PLES • 8. února 20.00. Ke 100. výročí Orla 
v  Měříně. Hraje Fáze. Předprodej u paní Zavadilové vedle COOPu. 
Kulturní dům Měřín.
VALENTÝNSKÝ PLES • 8. února. Uhřínov.
XXV. HASIČKÝ PLES • 8. února. Centrum kultury, sportu a zájmových 
činností Osová Bítýška.
CHARITATIVNÍ PLES – MAMMA MIA! • 8. února. Dům kultury Žďár 
nad Sázavou, Dolní 182/30.
DĚTSKÝ KARNEVAL • 9. února 14.00. Vstupné 20 Kč, 10 Kč děti. Sál 
hasičky, Nad Gymnáziem, Velké Meziříčí.
DĚTSKÉ ŠIBŘINKY • 9. února 14.00. Kulturní dům Mostiště.
O SLUNEČNÍKU, MĚSÍČNÍKU A VĚTRNÍKU • 9. února 16.00. Pohád-
ka Divadelního společenství Křemílek z Bosonoh a okolí. Vstupné 
60 Kč. Katolický dům Křižanov.
SMÍM PROSIT? • 11. února 19.30. Činoherní studio Bouře Praha. Vel-
ký sál JC, Náměstí 17, Velké Meziříčí.
JORDAN 2 • 14. února 21.00. Music club Panorama, Třebíčská 2212/68, VM.
IV. BASKETBALOVÝ PLES TJ TŘEBÍČ • 14. února 20.00. Hraje Phoenix. 
Vstupenka 150 Kč na www.basket-trebic.cz/ples2020. Dům zahrádkářů, 
Švabinského 47, Třebíč.

Kino Jupiter club VM

Akce VGS Velké Meziříčí
Jupiter club VM, koncertní sál, úterý v 16 h. Změna programu vyhrazena!

Datum	P/B/Z	 Předmět	přednášky	–	besedy	 Přednáší
28.	1.	 přednáška	 Stará	nářečí	na	Velkomeziříčsku	 členové	VGS
4.	2.	 přednáška	 Jižní	Afrika	I.	 Josef	Sedlák
11.	2.	 přednáška	 Jižní	Afrika	II.	 Josef	Sedlák
18.	2.	 přednáška	 Čínské	tradice	a	kultura	v	moderní	době	 Ing.	Petr	Dohnal
25.	2.	 přednáška	 Pohledy	do	historie	vzdělávání	a	poznávání	 RNDr.	Aleš	Trojánek,	PhD.

DOLITTLE • 29. 1. 17.30, 130 Kč, 
106 minut, ml. přístupný.
ŠPIÓNI V PŘEVLEKU • 30. 1. 
17.00, 130 Kč, 106  min, mládeži 
přístupný.
KRÁLIČEK JOJO • 30. 1. 19.30, 
130 Kč, 108 min., ml. přístupný.
CESTA ZA ŽIVOU VODOU • 31. 
1. 17.30, 130 Kč, 99 minut, mládeži 
přístupný.
RICHARD JEWELL • 1. 2. 19.30, 
130  Kč, 129  minut, mládeži pří-
stupný od 12 let.
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II • 2. 2. 
16.00. 100 Kč, 109 minut, mládeži 
přístupný.
PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŽTÍ-
KA • 2. 2. 18.30, 120 Kč, 95 minut, 
mládeži přístupný.
TENKRÁT PODRUHÉ • 5. 2. 
19.30, 100 Kč, 115 minut, mládeži 
přístupný od 15 let.
MALÉ ŽENY • 6. 2. 19.30, 120 Kč, 
95 minut, mládeži přístupný.
VLASTNÍCI • 7. 2. 17.30, 120 Kč, 
96 min., ml. přístupný od 12 let.

TLAPKOVÁ PATROLA • 9. 2. 
16.00, 120  Kč, 70  minut, mládeži 
přístupný.
MODELÁŘ • 9. 2. 18.30, 15. 2. 
19.30 130  Kč, 109  minut, mládeži 
přístupný od 12 let.
MŮJ PŘÍBĚH • 10. 2. 18.30, 
120 Kč, 90 minut, mládeži přístup-
ný od 12 let.
PÍSEŇ JMEN • 12. 2. 19.30, 
120  Kč, 113  minut, mládeži pří-
stupný od 12 let.
CHLAP NA STŘÍDAČKU • 14. 2. 
19.30, 16. 2. 18.30 20. 2. 19.30, 
130  Kč, 112  minut, mládeži pří-
stupný od 12 let.
FANTASY ISLAND • 19. 2. 19.30, 
120 Kč, mládeži přístupný od 15 let.
JUDY • 21. 2. 19.30, 120  Kč, 
118 min., ml. přístupný od 12 let.
EXPEDIČNÍ KAMERA • 22. 2. 
17.00, 190 minut, 100 Kč. Filmový 
festival.
JEŽEK SONIC • 13. 2. a 1. 3.  
16.00, 130  Kč, 90  minut, mládeži 
přístupný.
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Letošní ročník turnaje ve 
společenské hře Člověče 
nezlob, který se konal minulou 
sobotu v Jívoví, přinesl jedno 
překvapení. Tím byla druhá 
účast Kristýny Homolové ve 
finále této deskové hry. Zatím-
co předloni skončila druhá, 
letošní finále již bylo pro ni 
vítězné. Doposud se nikomu 
nepodařilo svůj předchozí 
úspěch z minulých ročníků 
zopakovat.

Do místního kulturního domu 
se sjelo celkem 118 příznivců této 
společenské hry ve věku od 4 do 
89  let. Nejstarším účastníkem byl 
domácí hráč Jindřich Horký, jenž 
chyběl pouze v loňském roce, jeho 

14. místo je dokladem toho, že tato 
hra se dá hrát v každém věku. Na 
úvod všechny přítomné přivítal 
hlavní organizátor soutěže Franti-
šek Uhlíř ml., popřál všem úspěch 
a hlavně příjemnou zábavu. Než se 
rozběhla hra, padl z jeho strany do-
taz, zda si někdo věří, že skončí do 
čtvrtého místa, načež se přihlásilo 
pět účastníků. Poté dodal: „Jestli 
se vám to podaří, pozvu vás na ve-
čeři, kterou si vyberete a  tu zapla-
tím, pokud se to někomu nepodaří, 
tak tomu bude naopak, pozvete vy 
mě,“ řekl, že to není jeho nápad, 
ale přišla s  tím jedna členka z or-
ganizačního týmu, která se k tomu 
přihlásila.
Při prezentaci každý účastník ob-
držel číslo, z nich bylo vylosováno 

obsazení jednotlivých stolů a v ka-
ždé šestici sehráli hráči mezi sebou 
utkání o umístění v základní sku-
pině. 
Vítězové základních kol postoupili 
rovnou do druhého kola vyřazo-
vacích soubojů, ostatní v pořadí si 
už museli další postup vybojovat. 
Postupně se počet hráčů zužoval 
až zůstali čtyři hráči, kteří v  se-
mifinále bojovali o  velké finále. 
Do toho se, jak již bylo zmíněno, 
dostala podruhé Kristýna Homo-
lová z  Jívoví, která svoji soupeřku 
Kateřinu Šmídkovou z  Dlouhého 
porazila, a  tak se po předloňském 
druhém místě mohla radovat z ví-
tězství, za které dostala horské kolo. 
Její soupeřka si odvezla koloběžku. 
V utkání o třetí místo byl úspěšněj-
ší Daniel Bdinka z Velkého Meziří-

čí, který porazil domácí účastnici 
Anetu Smejkalovou. Daniel získal 
kolečkové brusle a  Aneta krásný 
dort znázorňující tuto hru i s figur-
kami. Pro všechny zúčastněné byly 
připraveny různé ceny. Navíc prv-
ních deset závodníků obdrželo po-
háry, jež věnovala obec Jívoví, která 
také poskytla sál kulturního domu 
a  další podporu této akci. Pro ty, 
komu po základním kole vytrávilo, 
bylo připraveno občerstvení. Spo-
kojený na závěr večera byl i  inici-
átor této akce František Uhlíř ml., 
neboť účast byla hojná, domácím 
se dařilo a navíc ho čeká pět večeří, 
protože nikomu z přihlášených se 
umístit do čtvrtého místa nepoda-
řilo, a všichni se k svému závazku 
přihlásili.

Text a foto: Antonín Horký

ŠIPKY

Los svedl nejen v základní skupině hráče různých 
věkových kategorií, ani ti mladší však své soupeře, 
mnohdy podstatně starší, nešetřili a figurky jim 
vyhazovali.

Druhá účast ve finále turnaje přinesla Kristýně 
Homolové vítězství, druhá skončila Kateřina 
Šmídková a třetí byl Daniel Bdinka.
Foto: Jiří Čech

Ukončení LŠ Ski klubu VM. V  neděli 26.  1.  2020 ukončili účastní-
ci Lyžařské školy výuku soutěží v projíždění branek na čas. Zvítězili 
všichni, zvláště ti nejmenší čtyřletí.                                          Petr Zezula

Lyžařská škola skončila

Kristýna podruhé ve finále
V Jívoví se konal 7. ročník hry Člověče nezlob se

V  lyžařském areálu zdejšího Ski 
klubu, který se, jak známo, nachá-
zí ve vrcholové části Fajtova kopce, 

byla po roce znovu uspořádána 
zabíjačka pro všechny příchozí, 
a  to i  s  hudebním doprovodem. 

Namísto obvyklé soboty šlo ovšem 
letos o neděli 26. ledna.
Od jedenácti hodin si lyžaři, auto-

turisté, pěší turisté i  obyčejní ne-
dělní vycházkáři, no prostě všichni 
návštěvníci, mohli dopřávat rozlič-
né vepřové pochoutky včetně tma-
vé polévky s  kroupami. A  k  nim 
pochopitelně i  něco tekutého na 
zahnání žízně anebo naopak pro 
zahřátí. K  dobré náladě jim hrála 
čtyřčlenná kutálka, a to především 
všeobecně známé a populární pís-
ničky – takže kdo chtěl, mohl si se 
členy tohoto hudebního uskupení 
klidně i zanotovat.
Počasí se sice dalo charakterizovat 
slovy „mlha jak ve staré prádelně, 
kde se zrovna vyvařuje bílé po-

vlečení“, ani to však na výborné 
atmosféře nemohlo pranic ubrat – 
akorát že toho dne tedy rozhodně 
nikdo nelezl na blízkou rozhlednu, 
poněvadž by z ní beztak skoro nic 
neviděl.
Posezení se nabízelo jak u venkov-
ních stolů a lavic, tak i např. ve Ski-
-baru a v restauraci.
Tento podnik byl velmi povedený. 
Činovníky místního Ski klubu, ja-
kož i mistry řezníky a paní prodá-
vající, je nutno zaslouženě pochvá-
lit. Přítomno bylo zejména velké 
množství rodičů s dětmi – a i pro 
tu drobotinu šlo určitě o mnohem 

lepší povyražení, nežli jen sedět 
doma a  koukat na odpolední te-
levizní pohádky. Mnozí totiž spo-
jili svůj nedělní pobyt na Fajťáku 
s  aktivním pohybem, zejména 
s lyžováním – a ti nejmenší capar-
ti i s docela obyčejným klouzáním 
po zadku či po zádech z vedlejšího 
svahu.
Totiž až na tu mlhu, za kterou po-
chopitelně vůbec nikdo nemohl, 
pro lidi zkrátka tuzevá moc pěkná 
akce! – A tak snad zase za rok na-
shledanou u  jitrniček a  jelítek na 
Fajtově kopci!
Text: Vladimír Pařil, foto Petr Zezula

Na Fajťáku se opět uskutečnila zabíjačková akce pro veřejnost

13. kolo 1. ligy kraje Vysočina
Cerberos VM A vs Šipková Aka-
demie Dušejov A – výsledek ne-
byl známý do odeslání údajů

14. kolo 2. ligy Kraje Vysočina
NA Růžku Jihlava vs Cerberos 
VM B 13:5
Sestava a Body Cerberos

Buchtová Klára 0/4
Boháč Martin 2/2
Sedláček Pavel 1/4
Kunčar Leopold 2/3
Náhradníci
Milotová Daniela 0/2
Boháčová Lucie 0/1
Dvojice 0/2

NOHEJBALOVÝ TURNAJ
O POHÁR STAROSTKY

pořádá 1. února v 8.30 obec Osová Bítýška
v Centru kultury a sportu

Ohlášky Velké Meziříčí a okolí
Farnost Velké Meziříčí:
29. 1. 7.00 Za manžela, dvoje rodiče, dva syny, sestru, bratra, dva švag-
ry a živou a + přízeň. 17.00 Mše svatá Oslavice. 17.00 Mše svatá Vídeň. 
30. 1. 7.00, 16.45 nácvik zpěvů – dětská schola, 17.00 schůzka minis-
trantů, 18.00 Mše svatá pro děti: Za + Karla Čadu a živou a + rodinu. 
31. 1. – Památka sv. Jana Boska, kněze 8.00 Za rodinu Bojanovských, 
Pánkovu, Břendovu a Dufkovu a duše v očistci. 10.30 Domov senio-
rů. 11.00 Pohřební mše svatá: Za + Vladimíra Anderle. 14.00 – 16.00 
Svátost smíření. 17.00 Na vlastní úmysl. 1. 2. – 1. v měsíci 7.00 Za ro-
diče Pavelcovy a celou živou a + rodinu Pavelcovu a Štouračovu. 18.00 
Na  společný úmysl – Za  Stanislava Jašu a  živou a  + rodinu a  duše 
v očistci. 2. 2. – Svátek Uvedení Páně do chrámu/žehnání svíček 7.30 
Za farníky. 9.00 Za Josefa Střechu, rodiče a rodiče Motyčkovy. 10.30 
Mše svatá se křty dětí – Jindřich Vávra Za Josefa Janouška, rodiče Bar-
tuškovy, neteře Pavlu a  Marii, manžele Švíkovy a  živou a  + rodinu. 
18.00 Za Antonína Jana, Josefa Slabého, všechny živé a + z rodiny Ja-
novy, Jirákovy, Kadelovy, na poděkování a na vlastní úmysl.
Farní oznámení:
Klub – společenství maminek s  dětmi se bude scházet každý pátek 
od 8.30 ve farním sále. Maminky zvou další maminky, děti zvou děti. 
V pátek 31. ledna setkání maminek nebude. V sobotu 1. února je I. so-
bota v Netíně. Autobus pojede v 14.45 z Vídně a v 15.00 z VM od fary. 
Modlitby na úmysly Nového Jeruzaléma jsou v kostele od středy 15. 
ledna: pondělí, úterý, středa, čtvrtek, sobota, neděle v 17.00 a v pátek 
po večerní mši svaté. V sobotu 8. února od 20.00 zveme na Křesťanský 

ples ve  Vídni. Předprodej vstupenek bude v  Květiny Verunka. Dary 
do tomboly můžete nosit jak do Květiny Verunka, tak v úředních ho-
dinách na  faru ve  VM. Účastí podpoříte Domácí hospic Vysočina. 
Matice velehradská prosí své členy o  zaplacení členských příspěvků 
u paní Milady Burianové.
Farnost Bory:
30. 1. 17.00 Mše svatá pro děti v  Horních Borech: Za  Josefa Blahu, 
rodiče a živou a + přízeň. 31. 1. – Památka sv. Jana Boska, kněze 18.00 
Dolní Bory: Za Františka Zikmunda a rodiče Zikmundovy a Kadleco-
vy. 2. 2. – Svátek Uvedení Páně do chrámu 9.45 Mše svatá s žehnáním 
svíček: Za Radima Michala.
Farní oznámení:
V sobotu 1. února je I. sobota v Netíně. Autobus pojede v 14.45 z Víd-
ně a v 15.00 z VM od fary. V sobotu 8. února od 20.00 zveme na Křes-
ťanský ples ve Vídni. Předprodej vstupenek bude v Květiny Verunka. 
Účastí podpoříte Domácí hospic Vysočina.
Farnost Netín:
31. 1. – Památka sv. Jana Boska, kněze 18.30 Za rodiče Soškolovy a ro-
diče Vášovy. 1. 2. – 1. v měsíci 15.00 Svátost smíření. 16.00 Za poutní-
ky. 2. 2. – Svátek Uvedení Páně do chrámu 8.00 Mše svatá s žehnáním 
svíček: Za rodiče Smolíkovy, Sýkorovy a Jana Sýkoru.
Farní oznámení:
V sobotu 8. února od 20.00 zveme na Křesťanský ples ve Vídni. Před-
prodej vstupenek bude v Květiny Verunka. Účastí podpoříte Domácí 
hospic Vysočina.                                                          Farní úřad Velké Meziříčí

PŘÁTELSKÉ UTKÁNÍ VM-JIHLAVA
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O  víkendu 18. a  19.  ledna se zú-
častnili naši nejmenší házenkáři 
velmi kvalitně obsazeného turna-
je, který pořádal oddíl Kostelce 
na Hané. Hrálo se v místní školní 
hale, kde bylo ve třídách ubytová-
ní, a ve školní jídelně se moc dobře 
postarali i o naše bříška. Pořadatelé 
se turnaje zhostili na jedničku a za-
slouží velikou pochvalu. Turnaje se 
kromě českých a slovenských týmů 
zúčastnila i  chorvatská házenkář-
ská škola Vučiči Záhřeb. Celkem 
startovalo v  kategorii přípravky 
12  týmů a  v  kategorii minižactva 
20 týmů.
Náš oddíl reprezentovalo jedno 
družstvo minižáků a  jedno pří-
pravky.
Družstvo minižáků dokázalo 
v  základní skupině jednou vyhrát 
a jednou remizovat. Dva celky byly 
nad naše síly a ze třetího místa ve 
skupině jsme postoupili do bojů 
o 9. – 12. místo. Zde jsme dokáza-

li porazit dva týmy, nestačili jsme 
pouze na družstvo z Velké Bystřice. 
Kluci tak obsadili konečné 10. mís-
to na turnaji. Těžké zápasy kluky 
prověřily, ukázali nám trenérům, že 
se musíme zaměřit na obranné čin-
nosti jednotlivce a  celkovou sou-
hru týmu. Naopak je nutné kluky 
pochválit, že neztráceli v rychlosti, 
obratnosti a bojovnosti.
Naše přípravka v jedné ze dvou šes-
tičlenných skupin dokázala dvakrát 
zvítězit těsně o  gól, a  třikrát ode-
šla výrazně poražena. Ve skupině 
o 5. – 8. místo jsme jednou zvítězili 
a jednou prohráli. Na turnaji jsme 
tak obsadili 7. místo. Individuální 
ocenění získal Adrian Kadlec, kte-
rý byl vybrán na základě hlasování 
rozhodčích do sobotního večerní-
ho utkání All Stars.
Všechny kluky je však nutné po-
chválit, jejich bojovnost a nasazení, 
zlepšující se hra zápas od zápasu je 
příkladná.

Turnaj vyhrálo v kategorii příprav-
ky družstvo TJ Sokol Telnice, v ka-
tegorii minižactva domácí TJ Sokol 
Kostelec na Hané.
Největšího vítězství však dosáhla 
házená, kdy se po celý víkend ba-
vilo, a to doslova, tímto sportem na 
300 dětí.

Výsledky našich týmů:
Minižáci:

Základní skupina:
Velké Meziříčí  – HKM Šala (SK) 
19:22
Velké Meziříčí – Dukla Praha žlutá 
18:25
Velké Meziříčí – RŠ Vučiči Zagreb 
(HR) 13:13
Velké Meziříčí  – Sokol Sokolnice 
24:10
Skupina o 9. – 12. místo:
Velké Meziříčí – Dukla Praha čer-
vená 22:10
Velké Meziříčí – Házená Velká Bys-
třice 20:29
Velké Meziříčí – HC Zubří 18:16

Přípravka:
Základní skupina:
Velké Meziříčí – HC Zubří 9:16
Vel. Meziříčí – Tatran Litovel 11:10
Velké Meziříčí – TJ Sokol Telnice 
8:28
Vel. Meziříčí – HC TJ Náchod 9:21
Velké Meziříčí – Kostelec na Hané 
oranžová 11:10

Skupina o 5. – 8. místo
Velké Meziříčí  – HKM Šala (SK) 
8:17
Velké Meziříčí  – TJ Kostelec na 
Hané modrá 12:9
Hráli:
Minižáci  – Daniel Červený, To-
máš Klíma, David Bradáč, Niko-
las Fexa, Kryštof Havelka, Matyáš 

Fialka, David Ambrož, Stanislav 
Fňukal.
Přípravka  – Jakub Podsedek, Pa-
vol Živčic, David Stoklasa, Adrian 
Kadlec, Erik Fialka, Jakub Musil, 
Adam Buďa.
Trenéři – David Stoklasa, Petr Kaš-
tan, Vlaďka Kaštanová, Jiří Holý.

David Stoklasa

STOLNÍ TENIS VELKÉ MEZIŘÍČÍ

Minižáci házené se zúčastnili mezinárodního turnaje v Kostelci na Hané

Adrian Kadlec byl 
zvolen do All Star 
zápasu. 
Foto: David Stoklasa

Ve středu 22. 1. 2020 se na velko-
meziříčském zimním stadionu 
opět konala náborová akce Týden 
hokeje, pořádaná Horáckým ho-
kejovým klubem Velké Meziříčí ve 
spolupráci s Českým hokejem.
Program začal v 17 hodin, ale řada 
netrpělivých zájemců se u registra-
ce tvořila již před touto hodinou. 
Po registraci byli rodiče s  dětmi 
nasměrováni ke shlédnutí prezen-
tace, jejíž součástí bylo i seznáme-
ní přítomných s výstrojí jak hráče, 
tak i gólmana. Na ledě byl mezitím 
přichystán program pro téměř 20 
nově příchozích dětí. Bylo zde ně-
kolik stanovišť včetně velmi oblíbe-
né střelby na brankáře.

Vedle velkomeziříčských trenérů 
a  maskota Ťuka dětem přímo na 
ledě pomáhal i Petr Svoboda – ju-
niorský mistr světa a v současnosti 
asistent trenéra v  extraligovém 
Hradci Králové, který svoji trenér-
skou kariéru začínal právě ve Vel-
kém Meziříčí.
Po ukončení organizovaného pro-
gramu přišlo na řadu závěrečné 
focení. Mnohé děti odcházely s pří-
slibem návštěvy řádného tréninku 
Náboru, který náš klub vede 2× 
týdně.
Celá akce se velmi vydařila a  my 
věříme, že se všem zájemcům u nás 
líbilo a budou se k nám rádi vracet.
Hana Balgová, HHK VM, foto J. Mráz

Na velkomeziříčském zimním stadionu se konala náborová akce Týden hokeje

TJ Sokol Jemnice  – ST Velké 
Meziříčí 8:10
Body: Maštera Martin 3/1, Kam-
pas Jan 2/2, Klíma Petr 2/2, Šou-
kal Slavomír 2/2
Čtyřhra: Klíma, Šoukal
TJ Chmelná – ST Velké Meziříčí 
10:6
Body: Maštera Martin 3/1, Šou-
kal Slavomír 2/2, Klíma Petr 0/3, 
Kampas Jan 0/3
Čtyřhra: Klíma, Šoukal
TJ Žďár nad Sázavou D  – ST 
Velké Meziříčí B 10:6
Body: Bednář Ivan 2/1, Kupka 
Jiří 2/2, Vala Daniel 1/2, Holík 
Vratislav 0/4
Čtyřhra: Holík, Bednář
TJ Sokol Rovečné  – ST Velké 
Meziříčí B 10:1
Body: Vala Daniel 1/1, Bednář 
Ivan 0/2, Holík Vratislav 0/2, 
Kupka Jiří 0/3
ST Velké Meziříčí C – TJ Sokol 

Lhotky B 12:6
Body: Buk Martin 4/0, Kupka Jiří 
4/0, Bednář Ivan 1/2, Kořínek 
Stanislav 1/3, WO 1
Čtyřhra: Buk, Kupka
ST Velké Meziříčí C  – TJ Žďár 
nad Sázavou E 4:14
Body: Kupka Jiří 3/1, Dvořák 
František 1/3, Bradáč Petr 0/4, 
Kořínek Stanislav 0/4
TJ Sokol Polnička D – ST Velké 
Meziříčí D 15:3
Body: Suchánek Petr 3/1, Hed-
vábný Lukáš 0/4, Kališ Pavel 0/4, 
Blažek Filip 0/4
TJ Spartak Velká Bíteš C  – ST 
Velké Meziříčí D 10:8
Body: Pavelec Radek 2/1, Blažek 
Filip 1/2, Blažek Pavel 0/3, Dvo-
řák Martin 0/3, WO 5
Áčko jednou zvítězilo a  jednou 
prohrálo. V  Jemnici se zadařilo 
všem našim hráčům zabodovat. 
Navíc jedna vyhraná čtyřhra 

výhru jenom potvrdila. V odpo-
ledním střetnutí ve Chmelné už 
síle pomalu docházely a  domá-
cí nás přehráli. Bodovala pou-
ze dvojička Maštera a  Šoukal. 
V utkání se nám podařilo vyhrát 
ještě jednu čtyřhru. To bylo bo-
hužel vše a na bodový zisk jsme 
mohli zapomenout. Po shrnutí 
áčko dovezlo jednu výhru z ven-
kovních střetnutí a to se rozhod-
ně cení. Béčko bohužel utrpělo 
dvě porážky. V  Rovečném byl 
tým bez šance. Ve Žďáře už byl 
souboj celkem vyrovnaný. Na-
konec se však z  výhry radovali 
soupeři. Je všem jasné, že rezerva 
bude bojovat o udržení v soutěži 
KP 3. Céčko senzačně vyhrálo 
nad Lhotkami 12:6. Plné bodové 
zisky, včetně čtyřhry se podařilo 
uhrát dvojici Kupka, Buk. Náš 
poslední tým hrál v Polničce, kde 
nestačil na soupeře. Body uhrál 

jenom Suchánek. O týden pozdě-
ji hrálo déčko ve Velké Bíteši, kde 
smolně podlehlo 10:8. V  utkání 
hrál nejlépe Pavelec, další bod 
přidal Blažek Filip. Po sečtení zá-
pisu to však nestačilo. Za čtrnáct 
dní hraje áčko s  béčkem doma. 
Soupeři přijedou z Kamenice nad 
Lipou, Polesí a Třeště.                -pk-

VEŘEJNÉ
BRUSLENÍ

So 1. 2. 14.15 – 15.45
Ne 2. 2. 13.30 – 15.00
So 8. 2. 16.00 – 17.30
Ne 9. 2. 13.45 – 15.15
So 15. 2. 14.00 – 15.30
Ne 16. 2. 14.30 – 16.00
So 22. 2. 13.15 – 14.45
Ne 23. 2. 13.45 – 15.15
So 29. 2. 14.00 – 15.30
Ne 1. 3. 14.15 – 15.45

Vstupné	–	bruslící	25	Kč,	doprovod	10	Kč

Krajská soutěž Vysočiny / 
7. kolo,

neděle 26. 1.
Jiskra Havlíčkův Brod B – Spartak 
Velká Bíteš 4:4
Za hosty usedli ke stolům tito 
hráči: Gubáš 0 b.  – kapitán Voj-
těch 1 b. – Nedoma (VM) 0,5 b. – 
Kincl 1 b. – Šilhan 0,5 b. – Zeman 
(VM) 1 b.  – Bárta R.  0 b.  – Valeš 
0 b.
Celková remíza je docela přijatel-
ná, ale výhra by pochopitelně byla 
ještě mnohem lepší. Velká Bíteš si 
však přesto svoje druhé místo v ta-
bulce udržela.
V 8. kole pojedou Bítešané 9. úno-
ra do Jihlavy na zápas s  tamějším 
družstvem Gambit C.

Ostatní výsledky:
SŠK Cejle  – Gambit Jihlava C 
5:3; TJ Žďár n. S. C  – Caissa 
Třebíč B 3,5:4,5; Světlá n. S. B – 
Jiskra Humpolec B 4:4; Spartak 
Pelhřimov B – Gambit Jihlava D 
6,5:1,5

Tabulka:
	 1.	ŠK	Světlá	n.	Sáz.	B	 7	6-1-0	39,0	19	(15,5)

	 2.	SPARTAK	VELKÁ	BÍTEŠ	7	5-1-1	35,0	16	(12,0)

	 3.	SŠK	Cejle	 7	4-1-2	30,0	13	(10,0)

	 4.	Jiskra	Havl.	Brod	B	 7	4-1-2	29,5	13	(11,5)

	 5.	Caissa	Třebíč	B	 7	4-0-3	30,5	12	(10,5)

	 6.	Gambit	Jihlava	C	 7	2-2-3	27,0		 8	(7,0)

	 7.	Spartak	Pelhřimov	B	 7	2-1-4	27,0		 7	(7,5)

	 8.	Jiskra	Humpolec	B	 7	1-4-2	26,0		 7	(8,5)

	 9.	TJ	Žďár	n.	Sáz.	C	 7	1-1-5	20,0		 4	(5,0)

10.	Gambit	Jihlava	D	 7	0-0-7	16,0		 0	(4,0)

Vladimír Pařil

K bojům na 64 polích 
putovali Bítešští do 
Havl. Brodu

Vysočina si z olympiády přivezla osmé místo. Úspěšní byli i Meziříčští
Sportovní výprava Kraje Vysočina 
si z  IX. Olympiády dětí a  mláde-
že v  Karlovarském kraji přivezla 
domů ze čtyř závodních dní cel-
kem osmnáct medailí: šest zlatých, 
sedm stříbrných a pět bronzových. 
Dařilo se především skicrossařům, 
kteří získali dvě zlata a po jednom 
stříbru a bronzu. Na výsledkových 
listinách figurovala například vy-
sočinská jména Tomáše Tůmy, 
který na snowboardu vybojoval 
zlato a  stříbro, nebo rychlobrus-
lařky Madlen Chladové, která má 
stejnou sbírku medailí a  navíc 
brala další stříbro ve štafetě, nebo 

dvakrát stříbrného alpského lyžaře 
Daniela Ryšky.
Historicky první zlato pro tým 
si připsala Vysočina ve skicros-
su, a  to díky skvělé formě zlatého 
Pavla Bartoše, dále už zmíněného 
stříbrného Daniela Ryšky, stříbrné 
Dany Harvey a bronzového Tadeá-
še Bíbra. Karolína Slámová nenašla 
přemožitelku ve slopestylu. Biatlo-
nový kraj hrdě reprezentovala Ka-
teřina Holková, která si ve sprintu 
na 4 km volně dojela pro stříbro, ve 
stejné disciplíně byl bronzový Ma-
rek Ambrož a Vladimír Kocmánek. 
Krásně dvakrát bronzový doběhl 

na trati 3 km klasicky a 4 km vol-
ně Roman Janeček, Marek Ambrož 
má biatlonový bronz ve sprintu na 
4 km volně.
Bramboroví skončili hokejisté, kteří 
obhajovali zlato. Ve skupině ztratili 
jen jednou a následně v semifinále 
padli na nájezdy s pozdějším vítě-
zem z  Moravskoslezského kraje. 
V souboji o třetí místo byl o jediný 
gól úspěšnější zase ten Olomouc-
ký. Další vynikající výsledky téměř 
stovky vysočinských sportovců 
v  konečném bodovém hodnoce-
ní vynesly Vysočině celkem osmé 
místo.                                    -zdroj: krú-

Přehled medailistů Kraje Vysočina 
na IX. Zimní olympiádě dětí a mládeže:

zlatá	 Bartoš	Pavel	 Akrobatické	lyžování	 skicross	 mladší	chlapci
zlatá	 Chladová	Madlen	 Rychlobruslení	 333	m	 mladší	dívky
zlatá	 Krejčí	Michaela	 Hra	na	el.	klávesové	nástroje	 soutěž	jednotlivců	 soutěž
zlatá	 Slámová	Karolína	 Snowboarding	 slopestyle	 starší	dívky
zlatá	 Tůma	Tomáš	 Snowboarding	 paralelní	obří	slalom	starší	chlapci
zlatá	 VYS	 Akrobatické	lyžování	 skicross	team	 soutěž	družstev
stříbrná	 Chladová	Madlen	 Rychlobruslení	 500	m	 mladší	dívky
stříbrná	 Harvey	Dana	 Akrobatické	lyžování	 skicross	 starší	dívky
stříbrná	 Holková	Kateřina	 Biatlon	 sprint	4	km	volně	 starší	dívky	W15
stříbrná	 Ryška	Daniel	 Alpské	disciplíny	 obří	slalom	 starší	chlapci
stříbrná	 Ryška	Daniel	 Alpské	disciplíny	 slalom	 starší	chlapci
stříbrná	 Tůma	Tomáš	 Snowboarding	 snowboardcross	 starší	chlapci
stříbrná	 VYS	–	dívky	 Rychlobruslení	 štafeta	16	kol	 dívky
bronzová	 Ambrož	Marek	 Biatlon	 sprint	4	km	volně	 starší	chlapci	M15
bronzová	 Bíbr	Tadeáš	 Akrobatické	lyžování	 skicross	 starší	chlapci
bronzová	 Janeček	Roman	 Běžecké	disciplíny	 3	km	klasicky	 starší	chlapci	r.	2006
bronzová	 Janeček	Roman	 Běžecké	disciplíny	 4	km	volně	 starší	žáci	r.	2006
bronzová	 Kocmánek	Vladimír	 Biatlon	 sprint	4	km	volně	 starší	chlapci	M15

Snowboardista Tomáš 
Tůma po vítězném 
závodě.
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26. 1. 2020 – neděle – junioři
Vajgar Jindřichův Hradec  – 
HHK VM 4:5 (1:3, 1:1, 2:1)
Góly a  asistence: 09:31 Březina 
(Brázda), 29:02 Březina (Kup-
ka), 40:25 Štrajt (Brázda), 43:54 
Glejtek (Kupka)  – 03:23 Švejda 
(Karásek), 05:42 Karásek (Buri-
an  M.), 13:30 Karásek (Švejda), 
22:08 Havliš (Šandera, Úlo-
vec), 59:24 Báňa. Sestava Vaj-
gar Jindřichův Hradec: Urban 
(Pachmann)  – Kocar, Cerhán, 
Dúška, Novák  – Tržil, Kupka, 
Brázda, Březina, Štrajt, Glejtek, 
Kalaj. Sestava HHK Velké Me-
ziříčí: Svoboda (Pestr)  – Báňa, 
Kuřátko, Kameník, Pacalová, 
Úlovec, Daňhel – Karásek, Buri-
an M., Švejda, Procházka, Havliš, 
Šandera, Zacha, Klár, Bartošek. 
Rozhodčí: Hamr – Soukup, Ma-
rek. Vyloučení: 5:2, využití: 0:0, 
v oslabení: 0:0. Střely na branku: 
45:40 (15:13, 16:16, 16:11). Divá-
ci: 45.

Mladší a starší žáci 
prohráli v Jihlavě
25. 1. 2020 – sobota – starší žáci
HC DUKLA JIHLAVA – HHK 
VM 6:0 (2:0, 3:0, 1:0)
Sestava HHK Velké Meziříčí: 
Mašek  – Karásek, Vejmola, Ně-
mec, Hammer, Krejčí, Jašek, Bíbr, 
Vrzal, Katolický Michal, Karma-
zín, Strnad, Jurný. Rozhodčí: Su-
chý  – Kouba, Žižka. Vyloučení: 
14:14, využití: 0:0, v oslabení: 0:0. 
Diváci: 55.
Hodnocení utkání hlavním tre-
nérem Liborem Maškem: první 
třetina zápasu s Jihlavou byla vy-
rovnaná, neproměnili jsme naše 

šance a  po vlastních chybách 
dvakrát inkasovali. Od druhé 
třetiny už byla Jihlava lepším tý-
mem, potrestala každé naše zavá-
hání a zaslouženě vyhrála.
25. 1. 2020 – sobota – mladší žáci
HC DUKLA JIHLAVA  – HHK 
VM 9:0 (1:0, 5:0, 3:0)
Sestava HHK Velké Meziříčí: 
Brož, (Antalík), Černá, Nesvad-
ba, Havlásek, Valík, Zeman, Ra-
šovský, Pavlidis, Doležal, Matus-
zek, Čížek, Katolický. Rozhodčí 
: Kouba, Žižka. Vyloučení: 4:6, 
využití: 1:0, v  oslabení: 0:0. Di-
váci: 55.

Hodnocení utkání 
hlavním trenérem 
Ivo Dostálem: 
Dukla byla po všech stránkách 

lepší. V první třetině jsme doká-
zali síle soupeře odolat. Ve druhé 
se domácí dokázali herně prosa-
dit a  rozhodnout utkání. Našim 
hráčům nelze vytknou bojov-
nost, ale i to nestačilo.

Program mládeže 
na tento týden:

Sobota 01.  2.  Turnaj ročníku 
2010 v Chotěboři, začátek turna-
je ve 13.55
Sobota 01.  2.  HC Chotěboř  – 
HHK VM junioři, začátek utkání 
v 17.00 (zimní stadion Chotěboř)
Neděle 2. 2. Turnaj ročníku 2011 
v Třebíči, začátek turnaje v 11.15

Jaroslav Juda
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TJ Sokol Březina – HHK VM 2:8 
(1:0, 1:3, 0:5)
Góly a  asistence: 05:32 Hroudný 
(Pokorný), 26:50 Dupljaku (Šve-
jda, Pokorný)  – 29:06 Vlašín  M. 
(Paták), 31:55 Strnad (Křenek), 
37:38 Paták (Vlašín M., Střecha F.), 
44:35 Střecha T. (Křenek, Báňa), 
45:29 Vlašín M. (Střecha F.), 52:07 
Hrbatý (Rozmarín, Vondráček), 
56:45 Střecha T. (Křenek, Strnad), 
56:58 Báňa (Paták, Vlašín M.). Se-
stava TJ Sokol Březina: Hynšt (Ja-
kubčík)  – Pokorný, Švejda, Beutl, 
Štěrba  – Nevřela, Malíř, Jarolím, 
Kozel, Dupljaku, Václavík, Boček, 
Hroudný, Beneš. Sestava HHK 
Velké Meziříčí: Slavíček (Svobo-
da  I.)  – Kadela, Vlašín P., Báňa, 
Ambrož, Burian  V., Vondráček, 
Salát  – Strnad, Křenek, Střecha 
T. – Paták, Střecha F., Vlašín M. – 
Pejchal, Matov, Sobotka – Hrbatý, 
Rozmarín, Maštera. Rozhodčí: 
Volf – Halás, Šico. Vyloučení: 1:6, 
využití: 0:0, v  oslabení: 0:0. Střely 
na branku: 31:37 (7:12, 15:12, 9:13) 
Procentuální úspěšnost brankářů: 
Hynšt (BŘZ)  – 78,38  %  – 29 zá-
kroků  – 60 min. Slavíček (HHK) 
– 93,55 % – 29 zákroků – 60 min. 
Diváci: 87.
V dalším kole krajské ligy zajížděli 
velkomeziříčští hokejisté do Vy-
škova, kde má domovský stánek 
tým TJ Sokol Březina. Náš sou-
peř se nachází na poslední příčce 
tabulky krajské ligy. Přesto jde 
o nepříjemného soupeře, který nás 

v minulé sezoně na svém stadionu 
dokázal porazit. Naši hráči potře-
bovali, po domácí prohře s  Blan-
skem, zase naplno bodovat, aby si 
udrželi první příčku v KL.
Utkání začalo velmi opatrně 
z obou stran. V polovině 6. minuty 
se dočkali domácí fanoušci, když 
se dostali hráči Sokola do přečís-
lení. Následovala křižná přihrávka 
na Hroudného, který prostřelil 
našeho brankáře – 1:0. První střela 
zaměstnala domácího gólmana až 
v  7. minutě. V  10. minutě zavezl 
kotouč do útočného pásma Lukáš 
Paták, za modrou ho přenechal 
Michalovi Vlašínovi. Ten vyslal na 
Hynšta přízemní střelu, kterou gól-
man vyrazil betonem. V 11. minu-
tě měli hráči Březiny první přesilo-
vou hru. V této početní nevýhodě 
hráči HHK dobře bránili, soupeře 
do žádné velké šance nepustili. Ve 
14. minutě zaměstnali Hynšta stře-
lami od modré lajny, Lukáš Paták 
a Pavel Ambrož. V 16. minutě po 
křižné přihrávce střílel „z  první“ 
Václavík. Brankář HHK kotouč 
ukryl v lapačce. V 19. minutě pu-
toval na trestnou lavici, za příliš 
mnoho hráčů na ledě, domácí 
útočník Malíř. Největší šanci v pře-
silovce měl Tomáš střecha, který 
z  mezikruží vyslal kotouč k  levé 
tyčce. Gólman v poslední chvíli vy-
razil puk betonem.
Na začátku druhé třetiny měli 
početní výhodu domácí hráči. Po 
jedné z  akcí v  našem obranném 

pásmu nastřelili domácí tyčku naší 
branky. Ve 27. minutě přišla špatná 
rozehrávka HHK po které vstřelil 
Dupljaku další branku  – 2:0. Na 
začátku 30. minuty se konečně 
dočkali i  naši hráči. Lukáš Paták 
zavezl kotouč do útočného pásma, 
kde přenechal touš, v tandemu je-
doucímu, Michalovi Vlašínovi. 
Ten přes clonící domácí hráče po-
slal puk na vzdálenější tyč  – 2:1. 
Na konci 32. minuty se hráči HHK 
dočkali vyrovnání. Po střele Davi-
da Křenka se kotouč v brankovišti 
dostal k Milanovi Strnadovi, kte-
rý svým důrazem poslal puk za 
Hynštova záda – 2:2. Ve 34. minutě 
měli domácí možnost strhnout ve-
dení opět na svoji stranu. Měli totiž 
k dispozici 72 vteřin dvojnásobnou 
přesilovou hru. V této početní ne-
výhodě vytáhl Zdeněk Slavíček 
zákrok utkání. Po střele jednoho 
z  domácích obránců byla naše 
brána úplně volná. Náš brankář 
byl po předešlém zákroku mimo 
brankoviště a  tak po kotouči vy-
mrštil lapačku. Domácí hráči se již 
radovali, že dali gól, ale kotouč měl 
Zdeněk bezpečně ukryt v  lapač-
ce. Ve 38. minutě orazítkoval puk 
spojnici tyčky a  břevna po střele 
Tomáše Střechy. Ještě v téže minutě 
se ale mohla naše lavička radovat. 
Kotouč po přihrávce Michala Vla-
šína nasměřoval z  mezikruží tvr-
dou střelou k levé tyčce Lukáš Pa-
ták – 2:3. Závěr druhé třetiny hrál 
náš tým opět v oslabení, ve kterém 

výborně napadal soupeřovu roze-
hrávku a  prakticky ho k  ničemu 
nepustil.
Ve třetí části už byli naši hráči 
v herní pohodě. Zejména po dvou 
slepených gólech ze 45. a 46. minu-
ty. Nejprve nás do dvougólového 
vedení poslal Tomáš Střecha, který 
využil zmatku při střídání domá-
cích a prakticky nikým neatakován 
prostřelil Hynšta – 2:4. Následova-
la přihrávka Filipa Střechy, mezi 
kruhy sjíždějícímu Michalovi 
Vlašínovi, který střelou „z první“ 
nedal brankáři Sokola žádnou šan-
ci – 2:5. V 53. minutě založil akci 
z  hloubi obranného pásma Vašek 
Vondráček, který křižným pasem 
našel ve středním pásmu Petra 
Rozmarína. Ten si po levé straně 
nabruslil do útočného pásma a po-
slal přes dvě bránící hole soupeře 
pas na Adama Hrbatého, který 
překonal nešťastného gólmana 
Březiny – 2:6. O minutu později si 
sjel na pravý kruh Viktor Burian, 
který dostal přesnou přihrávku na 
hůl. Následnou tvrdou střelu Hynšt 
vyrazil. Další dva góly padly v zá-
věru zápasu, a to v rozmezí 13 vte-
řin. Nejprve David Křenek proho-
dil kotouč přes obránce na Tomáše 
Střechu, který si vybruslil až do 
předbrankového prostoru a  pře-
konal domácího brankáře  – 2:7. 
Po vyhraném buly nabruslil Lukáš 
Paták do útočného pásma, zde pře-
nechal kotouč Michalovi Báňovi, 
který střelou k pravé tyčce stanovil 

výsledku konečnou podobu – 2:8.
Hodnocení utkání asistentem tre-
néra Michalem Krčou: k  utkání 
jsme přistoupili lehkovážně, čehož 
soupeř využil a  první třetinu po 
našich neproměněných šancích 
zaslouženě vyhrál. Druhá třetina 
začala stejně, jako první skončila, 
houževnatí a  dobře pohybující se 
hráči soupeře zvýšili na 2:0 a to byl 
pro nás impulz něco změnit. Zlep-
šili jsme pohyb, kombinaci a začali 
se dostávat více do šancí, které jsme 
využili a do konce třetiny skóre ob-
rátili. Třetí třetinu jsme si pohlídali, 
a i když soupeř byl nepříjemný až 
do konce, tak jsme skóre postupně 
navyšovali a zaslouženě vyhráli.
Ostatní výsledky dvacátého dru-
hého kola: Dynamiters Blansko 
HK  – SKMB Boskovice 3:5, HC 
Štika Rosice  – SHKM Hodonín 

4:6, HC Spartak Uherský Brod  – 
Hokej Uherský Ostroh 3:4, HK 
Kroměříž  – HC Lvi Břeclav 0:3, 
HC Brumov -Bylnice – HC Uher-
ské Hradiště 2:6, HC Uničov – HC 
Spartak Velká Bíteš 5:3.

Program mužů na tento týden:
Sobota 1. 2. HHK Velké Meziříčí – 
HC Uničov, začátek utkání v 17.30 
(zimní stadion – Velké Meziříčí)

AUTOR: HHK VM

HOKEJ – MĚSTSKÁ LIGA
6. kolo nadstavbová část

O vítěze městské ligy
Horní Heřmanice – ICE VM 5:20
Mejzlík 4, Horký – Dvořák 6, Trej-
bal 3, Janda 3, Hanus 3, Černý 3, 
Ptáček 2
SK Mostiště – HC Ducks 0:17
Beránek 3, Svoboda 2, Mička 2, 
Nabytý 3, Sobotka, Marek, Paliga 
2, Kesner 2, Pelikán, Mejzlík
1.	Tech.	služby	VM	 6	5	1	0	43:20	11
2.	ICE	VM	 6	4	1	1	62:20		 9
3.	HC	Lukáš	 5	4	0	1	33:20		 8
4.	HC	Ducks	 6	2	0	4	44:46		 4
5.	Horní	Heřmanice	 6	2	0	4	23:45		 4
6.	SK	Omega	VB	 5	1	0	4	19:34		 2
7.	SK	Mostiště	 6	1	0	5	16:55		 2

O postup do extraligy
HC Křižanov – SK Vídeň 2:11
Klobása, Šíma – Robotka 2, Stře-
cha 2, Drápela 2, Pospíšil 3, Ja-
nák 2
HCF Dráhy VM – River VM 8:7
Vozarský 4, Sysel, Šilpoch, Hamřík, 
Slavík – Havlíček 3, Dobrovolný 2, 
Vrtal, Koudela
SPL Radostín nad Osl.  – Ligno 
VM 9:4
Váša  M. 3, Váša J., Láznička 2, 
Váša L. 2, Barták – Sysel 2, Komí-
nek, Hamáček
SK Lavičky – HC Ořechov 1:5

Štěpánek  – Dvořák, Smutný, Ze-
man, Karmazín, Třeštík
1.	SK	Vídeň	 6	5	0	1	47:9	 	10
2.	SPL	Radostín	 6	5	0	1	45:25	10
3.	HC	Ořechov	 6	5	0	1	27:18	10
4.	HCF	Dráhy	VM	 6	3	0	3	25:28		 6
5.	SK	Lavičky	 6	3	0	3	34:40		 4
6.	Ligno	VM	 6	2	0	4	21:43		 4
7.	River	VM	 6	1	0	5	26:34		 2
8.	HC	Křižanov	 6	0	0	6	22:50		 0

O konečné umístění v 1. lize
(1. – 8. místo)

Auto Dobrovolný VM  – NHÚ 
Balinka VM 12:8
Oliva 4, Hanák 4, Novák 2, Šefčík, 
Rašner  – Strádal  D. 3, Navrátil 3, 
Strádal M., Rous
HC Bory – Plums VM 3:8
Kadlec, Chmelař, Smejkal – Bajer 5, 
Brychta Petr, Brychta Pavel, Puffer
NHÚ Balinka VM – HC Trnava 
3:12
Rous 3  – Malý 3, Nožička 3, Ne-
chvátal 2, Zoufalý, Hladík, Spilka, 
Čapek                                    K.Vidlák
1.	HC	Trnava	 6	3	2	1	37:23	8
2.	NHÚ	Balinka	VM	 6	4	0	2	39:43	8
3.	Opel	VM	 5	3	1	1	38:29	7
4.	SK	Stránecká	Zhoř	6	2	1	3	28:25	5
5.	Plums	VM	 6	2	1	3	36:36	5
6.	Farma	Měřín	 5	2	1	2	26:27	5
7.	HC	Bory	 6	1	0	5	26:37	2

Velkomeziříčští hokejisté porazili Sokol Březinu

KRAJSKÁ	LIGA	MUŽŮ	–	JM	A	ZL
TABULKA	KRAJSKÉ	LIGY	PO	DVACÁTÉM	DRUHÉM	KOLE
	 Z	 V	 VP	PP	 P	 Skóre	 B
	 1.	HHK	Velké	Meziříčí	 22	16	 1	1	 4	120:55	 51
	 2.	SKMB	Boskovice	 22	16	 0	0	 6	126:63	 48
	 3.	Hokej	Uherský	Ostroh	 22	14	 1	1	 6	108:63	 45
	 4.	SHKM	Hodonín	 22	13	 1	0	 8	 97:87	 41
	 5.	HC	Uničov	 22	10	 3	4	 5	 98:89	 40
	 6.	HK	Kroměříž	 22	12	 1	1	 8	 86:77	 39
	 7.	HC	Lvi	Břeclav	 22	 9	 3	2	 8	 99:96	 35
	 8.	HC	Sp.	Uherský	Brod	 21	10	 1	0	10	 89:91	 32
	 9.	HC	Uherské	Hradiště	 22	 9	 2	0	11	 90:102	31
10.	HC	Spartak	Velká	Bíteš	22	 9	 0	3	10	 74:81	 30
11.	Dynamiters	Blansko	HK	22	 6	 1	3	12	 74:103	23
12.	HC	Štika	Rosice	 22	 4	 1	3	14	 72:111	17
13.	HC	Brumov	-Bylnice	 21	 3	 3	1	14	 63:117	16
14.	TJ	Sokol	Březina	 22	 3	 1	0	18	 58:119	11

V sobotu 25. 1. náš klub uspořádal 
házenkářský turnaj Zimní pohár. 
Turnaje se zúčastnilo naše A  i  B 
družstvo. Do naší haly zavítalo 6 
týmů. Vytvořili se dvě skupiny po 
čtyřech, kde hrál každý s každým. 
Následně probíhaly zápasy o  cel-
kové umístění.
Našemu A  týmu se nakonec po-
dařilo vybojovat první místo ve 
své skupině. I když to se následně 
v  dobře rozehraném finále ne-
podařilo potvrdit. A  družstvo se 
tedy umístilo na pěkném druhém 
místě.

Výsledky týmu A:
VM A – Ivančice 6:9
VM A – Kutná hora 18:3
VM A – Úvaly 11:2
Finále:
VM A – Újezd 10:14
Pro náš B tým byl turnaj o  sbí-
rání nových herních zkušeností, 
někteří hráči si zahráli svůj první 
opravdový zápas. Proto nikomu 

moc nevadilo, že se nám žádný 
zápas nepodařilo vyhrát. Přesto si 
za předvedený výkon i  bojovnost 
chválu zaslouží všichni kluci.

Výsledky týmu B:
VM B – Kuřim 6:8
VM B – Litovel 0:10
VM B – Újezd 8:12
o 7. místo:
VM B – Kutná Hora 2:6
Nejlepším střelcem turnaje se 
stal Velkomeziříčský Štěpán Fiala 
s  15  brankami. Nejlepším bran-
kářem turnaje pak trenéři zvolili 
velkomeziříčského Martina Bor-
kovce.
Hráči VM: Borkovec, Trifanov  – 
Badalík, Blažek, Fexa R., Fiala Š., 
Herman, Hradecký, Fiala M., Jelí-
nek T., Kocourek, Krejčí A., Navrá-
til D., Navrátil O., Sedlák, Smejkal, 
Svoboda, Strýček Š..
Trenéři: Krejčí M., Navrátil R., Živ-
čic.

-pž-

Mladší žáci na domácím 
turnaji druzí

Junioři HHK si od Vajgaru dovezli plný počet bodů

KRAJSKÁ	LIGA	STARŠÍCH	ŽÁKŮ	–	VYS
TABULKA	KL	STARŠÍCH	ŽÁKŮ	PO	DVACÁTÉM	KOLE

	 Z	 V	 R	 P	 Skóre	 B
1.	 HC	Dukla	Jihlava	 16	15	 0	 1	185:24	 30
2.	 SK	HS	Třebíč	 18	14	 2	 2	148:38	 30
3.	 HHK	Velké	Meziříčí	 18	12	 2	 4	130:48	 26
4.	 ICE	DRAGONS	Telč	 17	10	 0	 7	 96:74	 20
5.	 HC	Ledeč	nad	Sázavou	16	 5	 2	 9	 77:122	 12
6.	 HC	LM	Pelhřimov	 17	 5	 1	11	 76:161	 11
7.	 BK	Zubři	Bystřice	n.	P.	 17	 4	 2	11	 50:103	 10
8.	 BK	Havlíčkův	Brod	 18	 4	 1	13	 68:139	 9
9.	 SKLH	Žďár	nad	Sáz.	 17	 2	 2	13	 34:155	 6

REGIONÁLNÍ	LIGA	JUNIORŮ	SK.	V	–	NADSTAVBA
TABULKA	RLJ	PO	TŘINÁCTÉM	KOLE

	 Z	 V	VP	PP	 P	 Skóre	 B
1.	 HC	Slavoj	Český	Krumlov	13	 9	 0	 0	 4	65:41	 27
2.	 HHK	Velké	Meziříčí	 13	 8	 1	 0	 4	58:42	 26
3.	 Vajgar	Jindřichův	Hradec	13	 6	 0	 3	 4	53:43	 21
4.	 HC	DDM	Č.	Budějovice	 13	 5	 2	 0	 6	44:46	 19
5.	 HC	Chotěboř	 13	 4	 0	 0	 9	35:57	 12
6.	 HC	Strakonice	 13	 4	 0	 0	 9	35:61	 12

KRAJSKÁ	LIGA	MLADŠÍCH	ŽÁKŮ	–	VYS
TABULKA	KL	MLADŠÍCH	ŽÁKŮ	PO	DVACÁTÉM	KOLE

	 Z	 V	 R	 P	 Skóre	 B
1.	 ICE	DRAGONS	Telč	 18	17	 1	 0	171:49	 35
2.	 HC	Dukla	Jihlava	 17	14	 1	 2	164:41	 29
3.	 BK	Havlíčkův	Brod	 18	10	 3	 5	143:78	 23
4.	 SK	HS	Třebíč	 17	 9	 1	 7	123:90	 19
5.	 HHK	Velké	Meziříčí	 18	 9	 0	 9	 92:97	 18
6.	 HC	Ledeč	nad	Sázavou	18	 7	 1	10	121:133	 15
7.	 SKLH	Žďár	nad	Sázavou	18	 5	 2	11	 97:127	 12
8.	 HC	LM	Pelhřimov	 17	 2	 1	14	 67:232	 5
9.	 BK	Zubři	Bystřice	n.	P.	 17	 1	 0	16	 28:159	 2


