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Vlak, který jel bez strojvedoucího z Martinic do 
Velkého Meziříčí, tedy asi šest kilometrů, a bez 
nehody překonal i mosty. Foto: Drážní inspekce

K zaplacenému plošnému inzerátu do tištěného týdeníku získáte zdarma banner na našem webu www.medricske-listy.cz

Více informací v redakci Náměstí 4, Velké Meziříčí nebo na e-mailu ivahorka@seznam.cz či telefonu 732 203 787

Poprask na dráze i mezi lidmi. 
Vlak jel bez strojvedoucího

Jedenáct cestujících, ale také samotný strojvedoucí vlaku, si prožili 
svoje minuty hrůzy. Strojvedoucímu, který vystoupil ze soupravy 
v Martinicích, aby se údajně věnoval opravě, vlak samovolně odjel. 
Zastavil se až ve Velkém Meziříčí. Nyní probíhá šetření, proč vůbec 
k incidentu došlo, a jak to, že nefungovala ani záchranná brzda, kte-
rou cestující zatáhli.

Tiskový mluvčí drážní inspekce k tomu uvedl:
„Dne 19. 2. 2019 v 9.20 hodin došlo mezi Martinicemi u Velkého Mezi-
říčí a Velkým Meziříčím k nezajištěné jízdě vlaku Os 24948 (Velké Me-
ziříčí z. - Křižanov) bez strojvedoucího s tím, že při této události nebyl 
nikdo zraněn a nevznikla žádná hmotná škoda. 
V době vzniku mimořádné události bylo ve vlaku celkem 11 cestujících. 
Provoz na trati byl omezen po dobu tří hodin. Drážní inspekce prováděla 
šetření příčin a okolností v místě vzniku mimořádné události a bude se 
touto dále zabývat a šetřit ji včetně zpracování závěrečné zprávy z šet-
ření, kde budou všechny příčiny a okolnosti rozepsány. V rámci šetření 
bude například zkoumán technický vlak soupravy, ale i postupy strojve-
doucího v době vzniku mimořádné události. Tedy i to, proč nebyl v době, 
kdy se souprava rozjela, ve vlaku. Vliv na zastavení vlaku měly mimo 
jiné i  sklonové poměry na trati. Co se přesně dělo ve vlaku, respektive 
jak reagovali cestující, bude zjišťováno při podávání vysvětlení všech zú-
častněných."
Zeptali jsme se tiskového mluvčího na pár dotazů: 
Jak probíhá šetření, a jak se vůbec taková věc může stát?
• Drážní inspekce například zajistí všechna potřebná data, provede 
výpovědi zúčastněných osob, komisionální prohlídky zúčastněných 
drážních vozidel. Celé šetření trvá několik měsíců a zabývat se po-
drobně všemi jeho částmi není možné. Proto pro získání lepšího 
obrazu doporučuji si přečíst nějakou závěrečnou zprávu z  našich 
webových stránek. 
                                                                                 Pokračování na straně 2

Nebezpečného pachatele 
hledal u Ořechova vrtulník
Cizinec ujížděl s kradeným vozidlem. 
Policie ho zadržela
Ve čtvrtek 21. února kolem půl dvanácté dopoledne policisté Krajské-
ho ředitelství policie kraje Vysočina začali pronásledovat osobní vozi-
dlo tovární značky Mercedes  Benz. Jednalo se o vozidlo, které mělo 
být odcizeno v přesně nezjištěné době v zahraničí a jeho odcizení bylo 
nahlášeno úřadům Lucemburského velkovévodství.  
Řidič s odcizeným vozidlem projížděl po dálnici D1 a ujížděl ve směru 
jízdy na Brno. Za Velkým Meziříčím na sjezdu na 146. kilometru z dál-
nice D1 sjel a poté pokračoval v jízdě po silnicích nižších tříd na Žďár-
sku, kdy projel přes Velké Meziříčí směrem na obec Dolní Radslavice 
a poté směrem k obci Březejc a Ronov. Svojí agresívní jízdou a ve vy-
soké rychlosti projížděl kruhovým objezdem ve městě v protisměru 
a bezprostředně tak ohrožoval ostatní účastníky silničního provozu.
Policisté pokračovali v pronásledování vozidla. Do akce byly zařazeny 
všechny dostupné policejní hlídky. Řidič nereagoval na opakované po-
kyny k zastavení vozidla. Jedna z hlídek se snažila ujíždějícího řidiče 
zastavit zahrazením cesty služebním vozidlem. Řidič ujíždějícího vo-
zidla sice nejprve zpomalil, ale poté znovu prudce zrychlil a snažil se 
služební vozidlo Škoda Octavia objet, aby se vyhnul silniční kontrole. 
Přitom do policejního vozidla narazil a toto vozidlo poškodil. Hmotná 
škoda na policejním vozidle byla odhadnuta na 30 000 korun. Při této 
události nebyl nikdo zraněn. Protože pachatel s poškozeným vozidlem 
dál ujížděl, policisté při dalším pronásledování použili donucovací 
prostředky - střelbu na vozidlo. 
Nedaleko obce Ronov pak řidič odcizené vozidlo odstavil a  z  místa 
utekl do lesa a před policisty se skrýval v lesním terénu na neznámém 
místě. Vzhledem ke členitosti a rozlehlosti terénu byly na místo a okolí 
k pátrání po tomto pachateli vyslány další dostupné policejní hlídky 
a do pátrací akce byl nasazen také policejní vrtulník a policejní kyno-
logové se služebními psy. Policisté měli v místě velice ztíženou práci, 
protože polní a lesní cesty byly rozbahněné a nesjízdné pro osobní vo-
zidlo, proto policisté lokalitu procházely také pěší hlídky.

Pokračování na straně 2

Láďa Hruška natáčel v Měříně, jak udělat babiččiny 
vdolky a ušít látkové tulipány či zajíce

Láďa Hruška představí ve svém pořadu um Josefa 
Matějíčka, který vyráběl vdolky podle babiččina 
receptu, ale šil také látkové zajíce. Foto: archiv JM

Termíny pouti a trhů ve 
Velkém Meziříčí 
Letošní pouť se ve Velkém Meziříčí koná od 13. do 16. června. Termín 
schválila rada města na svém zasedání. Stejně tak odsouhlasila termí-
ny řemeslných trhů, které se tradičně v našem městě konají zpravidla 
na jaře, v létě a v zimě. Letos připadnou na 15. 5., 16. 6. a 10. 12.

Právník vyčísluje škody 
způsobené při a-u soutěži

Kavárna v Jupiter clubu 
bude znovu otevřena
Zatímco restaurace v prvním patře Jupiter clubu je stále zavřená a spor 
bývalého nájemce s Jupiter clubem se stále řeší, alespoň kavárna v příze-
mí bude znovu otevřená. Novým nájemcem je podle sdělení místosta-
rostky Jiřiny Jurdové společnost Janed  s.r.o. z Ohrazenice, zastoupená 
jednatelem Janem Šimáčkem.
Vzhledem k tomu, že v centru města zavřela svůj provoz restaurace na 
Obecníku i v hotelu Pod zámkem, a také již zmíněná restaurace v JC, 
znovuotevření kavárny v JC jistě uvítají jak místní lidé, tak turisté.

Právní kancelář, která zastupuje město Velké Meziříčí v záležitosti ar-
chitektonické soutěže, v současné době vyčísluje škody, které vznikly, 
informovala na tiskové konferenci místostarostka města. Krom toho 
také právník určí, kdo je za škodu zodpovědný. 

Začátkem února natáčel Láďa 
Hruška další pořad s  Josefem 
Matějíčkem z  Velkého Meziří-
čí. Tentokrát se točilo v  Měříně, 
v bývalém statku  na náměstíčku 
č. 15, uvedl J. Matějíček.
Diváci tedy v pořadu Vychytávky 
Ládi Hrušky uvidí 31. 3., jak udě-
lat křupavé vdolky podle receptu 
Matějíčkovy babičky. Ty prota-
gonista smažil na  plotně, která 
ve starém domě - kromě dalších 
dobových věcí - je. 
„Moc děkuju svému tátovi, že 
v domě zatopil, jinak bychom tam 
zmrzli a těsto by možná ani nevy-
kynulo,“ oddychl si po  natáčení 
Matějíček, původem z  Měřína. 
Recept na vdolky čeká na divá-
ky v televizi. V jiném březnovém 
díle ještě diváci uvidí, jak se dají 
ušít látkoví velikonoční zajíci či 
jarní květiny, tulipány. Vhodná 
dekorace za okno či pro děti.
                                 Text: Iva Horká, 
             foto: archiv Josefa Matějíčka
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Vážení spoluobčané,
v souvislosti s připravovanými změnami ve Velkomeziříčsku  jste 
možná mohli zaslechnout „zaručené“ zprávy o tom, že končí, či 
se případně stane místem, kde bude dán prostor jen jednomu 
názoru, a kde budou potlačovány, případně neuvedeny,  kritické 
názory občanů nebo politiků. Rád bych vám sdělil, že tištěný zpra-
vodajský měsíčník bude od dubna nadále vycházet, a to ve stejném 
rozsahu a nákladu, na který jste zvyklí. 
To znamená,  že ho jako dosud najdete zdarma ve své schránce v prv-
ním týdnu měsíce a to nejen ve městě, ale samozřejmě i v jeho míst-
ních částech.  Stejně tak bude plynule navázáno na  webový portál, 
kde najdete aktuality z našeho města, které vám na vaše přání budou 
zasílány. 
Co tedy bude jiné? Kromě vydavatele, kde Jupiter club nahradí jeho 
zakladatel a  vlastník, tedy město Velké Meziříčí, se změní i  redakč-
ní tým. Jedním z hlavních důvodů, který vedl radu města k rozhod-
nutí o změně vydavatele, je snaha o zlepšení informovanosti o dění 
na radnici, včetně  organizací, které město zřizuje či zakládá. Neméně 
důležitým bude důraz na to, aby v tištěném Velkomeziříčsku byl dán 
ve stejném čísle prostor reagovat na článek i druhé straně, aby diskuze 
byla pokud možno vyvážená a objektivní. Vedení města nemá zájem 
potlačovat kritické názory kohokoli, pokud budou vedeny slušnou 
a kultivovanou formou.

Protože dochází ke  změně vydavatele, mění se i  zaměstnavatel re-
dakčního týmu. Z  tohoto důvodu bylo na konci minulého roku vy-
hlášeno výběrové řízení na pozici  šéfredaktora, který bude současně 
plnit funkci tiskového mluvčího a redaktora. Do něj se mohl přihlásit 
kdokoli, kdo splňoval nastavené podmínky. Protože se však nepři-
hlásil nikdo ze stávající redakce, byly vybrány dvě nové pracovnice 
- Mgr.  Michaela Hudková, která bude zastávat funkci šéfredaktora 
a  tiskového mluvčího a  Mgr.  Zuzana Najtová v  pozici redaktora. 
Budou mít na  starost nejen tištěné a  elektronické Velkomeziříčsko 
a zajištění povinností vyplývající z pozice tiskového mluvčího, ale ča-
sem přeberou i partnerskou spolupráci s městy jak v  tuzemsku, tak 
i  v  zahraničí. Nutnou změnou je pak i  jiné sídlo redakce. Samotná 
radnice v současné době nedisponuje odpovídajícími prostorami, které 
by byly pro občany snadno přístupné. Z tohoto důvodu jsme byli nuceni 
přistoupit k přechodnému řešení. Redakce bude od 1. března umístěna 
v prostorách bývalé restaurace  na Obecníku, kde v současné době je již 
dokončeno budování provizorního zázemí. Současně v přízemí  budovy 
bývalé spořitelny probíhají stavební úpravy pro potřeby služebny měst-
ské policie s  předpokládaným termínem dokončení v  květnu tohoto 
roku. Následně dojde k jejímu stěhování a poté se bude moci redakce 
Velkomeziříčská přemístit na své definitivní sídlo, a to do přízemí rad-
nice vedle informačního centra, kde dosud městská policie pracuje.
Velkomeziříčsko si za svoji existenci prošlo mnoha změnami, a to ne-
jen po svém založení, ale i po svém znovuobnovení v roce 1990. Mnozí 
si určitě pamatují, že to bylo zásluhou našeho muzea a  jeho ředitele 
Bohuslava Mikuláška. Následně vydavatelství převzalo město, a pro-
tože nějaký čas vycházel současně týdeník i  kulturní zpravodaj JKP 
(později Jupiter clubu), bylo rozhodnuto obě média spojit do  jedné 
redakce a  pod jednoho vydavatele. Nyní se tedy vydavatelství vrací 
tam, kde už v minulosti bylo, tedy pod město. To je běžná praxe, kdy 
radnice vydává svůj zpravodaj. 
Od roku 1990 se v redakci objevila celá řada šikovných lidí, kteří se 
snažili informovat o aktuálních a důležitých událostech, které zajímaly 
občany našeho města. Za to bych jim chtěl všem co nejsrdečněji podě-
kovat. Avšak bez pomoci celé řady obětavých přispěvovatelů by se jim 
jejich práce dělala mnohem obtížněji. Proto bych vás milí spoluobča-
né rád vyzval ke spolupráci i při tvorbě Velkomeziříčska na nastalém 
období, ať už v kultuře, sportu, dopravě, školství či v jiné oblasti.

 Samozřejmě i nadále počítáme s možností inzerce soukromé či firem-
ní, stejně tak se společenskou kronikou. 
Věřím, že se nová redakce svěřených úkolů ujme s nejvyšší odpověd-
ností a pečlivostí, a že Velkomeziříčsko bude i nadále jedním z hlav-
ních zdrojů informací pro vás, naše spoluobčany.                         
                                                                                   Josef Komínek,  starosta

Starostovo vyjádření k novému zpravodaji, který začne vydávat město VM

Zpravodaj města Velkomeziříčsko bude od 1. 
4. 2019 vycházet po křídly radnice. Oddělení 
komunikace v Jupiter clubu se ruší. Reprofoto: ML Zpravodaj města mění od 1. 3. 2019 tým i sídlo 

redakce. To bude dočasně na Obecníku, o čemž již 
nyní informuje cedule na dveřích. Foto: ML

Nebezpečného pachatele...
Dokončení ze strany 1
Vzhledem k tomu, že se pátrání týkalo nebezpečného pachatele, který 
najížděl na policisty a nereagoval na opakované výzvy k zastavení, navíc 
svojí agresivní jízdou ohrožoval všechny účastníky silničního provozu 
a navíc mohl být ozbrojený, bylo prvořadým úkolem ho co nejrychleji 
zadržet.  Policisté proto v místě jeho předpokládaného pohybu rozhodli 
o realizaci úplné uzávěry silnice I/37 mezi Osovou Bítýškou a Křižano-
vem a také uzávěru na silnicích v okolí obcí Kadolec, Ořechov, Heřma-
nov, Březejc a kontrolovali zde všechna projíždějící vozidla.  Rozsáhlá 
pátrací akce byla úspěšná a muže se policistům kolem patnácté hodiny 
podařilo vypátrat a zadržet. Pátrání a ostatní opatření v místě byly od-
volány. Zadržený muž byl umístěn do policejní cely a ve věci probíhaly 
procesní úkony, které pokračují také dnes. K osobě zadrženého muže lze 
uvést, že by se mělo jednat o devětadvacetiletého cizince, státního pří-
slušníka Litvy. Na definitivním ověření jeho totožnosti ale kriminalisté 
ještě pracují ve spolupráci s kolegy z odboru cizinecké policie.
Případem se zabývají kriminalisté oddělení obecné kriminality služby 
kriminální policie a vyšetřování územního odboru Žďár nad Sázavou. 
Kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spá-
chání zvlášť závažného zločinu násilí proti úřední osobě a přečinu ohro-
žení pod vlivem návykové látky. U zadrženého muže policisté provedli 
dechovou zkoušku na případnou přítomnost alkoholu s negativním vý-
sledkem. Pozitivní výsledek ale měl provedený test na případnou přítom-
nost omamných a psychotropních látek, který byl pozitivní na kokain.  
Odcizené vozidlo kriminalisté v místě, kde zůstalo odstaveno, důkladně 
ohledali a poté převezli k dalšímu opatření na vyhrazené policejní par-
koviště.
Muže, který s vozidlem ujížděl, jsme obvinili ze zvlášť závažného zločinu 
násilí proti úřední osobě a přečinu ohrožení pod vlivem návykové lát-
ky. Vyšetřovatel podal státnímu zástupci podnět na vypracování návrhu 
na jeho vzetí do vazby. Okresní soud ve Žďáře nad Sázavou podanému 
návrhu vyhověl a dnes odpoledne rozhodl o jeho vzetí do vazby. Devě-
tadvacetiletý cizí státní příslušník byl eskortován do  vazební věznice 
do Brna.              Dana Čírtková, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Část ulice Nábřeží ve Velkém Meziříčí bude od 4. března uzavře-
na kvůli opravě.

Městský úřad Velké Meziříčí, odbor dopravy a silničního hospo-
dářství vyhověl žádosti firmy BUILDINGcentrum – HSV, s. r. o., o 
úplnou uzavírku místní komunikace Nábřeží ve Velkém Meziříčí v 
období od 4. března do 31. května 2019. Uzavírka se týká úseku od 
křižovatky se silnicí II/360 v ulici K Novému nádraží až po komuni-
kaci U Tržiště.
Důvodem uzavírky je stavba opravy této komunikace, kterou není 
možné provést za plného provozu. Objížďka nebyla stanovena, stálý 
přístup osob k nemovitostem v lokalitě bude zajištěn.           -měú vm-

Poprask na dráze...Vlak jel bez strojvedoucího
A jaké následky mohly vzniknout? Je možné, že by mohl vlak spad-
nout z některého z mostů, které překonal bez obsluhy? 
• V tomto případě by se jednalo pouze o spekulace. V daném případě 
k žádným zraněním ani škodám nedošlo.
Je pravda, že jeden cestující se pokoušel zatáhnout brzdu a  prý 
ve vlaku brzda nefungovala?  
• Dle dosavadních informací se jedna z cestujících pokusila vlak zasta-
vit záchrannou brzdou, nicméně ta zaúčikovala jen částečně, a to díky 
spuštění elektrodynamické brzdy. 
Celé šetření může podle slov tiskového mluvčího Martina Drápala 
probíhat až několik měsíců.                            -red- Ilustr. foto: AD, MP-

Oprava smuteční síně 
bude probíhat na etapy

Jak jsme již informovali v minulém čísle, smuteční síň na velkome-
ziříčském hřbitově na  Karlově čeká oprava. Za  asi patnáct milionů 
korun bude provedena kompletní rekonstrukce. Opraveno bude jak 
zázemí pro pohřební službu, tak pro smuteční hosty.
V  minulém týdnu proběhla jednání, která upřesnila harmonogram 
prací. Prováděcí projekt by měl být hotov do  konce června, poté se 
bude konat výběrové řízení a na podzim se počítá se zahájením reali-
zace. Podle sdělení jednatele technickýh služeb Jaroslava Mynáře bylo 
dohodnuto, že oprava proběhne na etapy.
V letošním roce bude opravena zadní část budovy, kde se nachází zá-
zemí pro pohřební službu. Na jaře příštího roku potom dojde na de-
molici přední části budovy, i současných toalet a zázemí kameníků.
Obřady se budou tedy až do demolice přední části, tedy do jara příští-
ho roku, konat stále ve stávající obřadní síni. V době její rekonstrukce 
se pak civilní smuteční obřady přesunou do náhradních prostor v cen-
tru města, do tzv. Špitálku.                                     Text a foto: Iva Horká

Část ulice Nábřeží bude 
od 4. března uzavřena

Velkomeziříčská tištěná média
1) Medřičské listy – soukromý tištěný týdeník, vychází  od  1. 4. 
2015, vydává Ing. Bc. Ivana Horká (bývalá šéfredaktorka bývalého 
týdeníku Velkomeziříčsko, který byl zrušen v březnu 2015). 
Obsazení redakce: Ivana Horká, Aleš Horký
Sídlo redakce: Náměstí 4, VM (vedle Bioproduktu).

2) Velkomeziříčsko – tištěný měsíčník, vydává od 1. 4. 2019 
Město Velké Meziříčí. 
Obsazení redakce: od 1. 3. 2019 Mgr. Michaela Hudková, šéfredak-
torka a tisková mluvčí, a Mgr. Zuzana Najtová, redaktorka.
Prozatímní sídlo redakce: od 1. 3. Náměstí, VM, Obecník.      -ML-
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Blokové čištění bude probíhat na uvedených ulicích v uvedených 
dnech od 6.00 do 14.00. Žádáme řidiče, aby svá vozidla v uvedených 
dnech neparkovali na komunikacích a umožnili Technickým službám 
provést úklid, a to i na parkovištích.

Harmonogram blokového 
čištění jaro 2019

  Datum  Ulice

Sobota 9. 3.  Vrchovecká (vjezd k Náměstí), Radnická, Náměstí, Komenského, Kostelní,
  Rozkoš, U Bašty, Mlýnská (od 6.00)
Pondělí 11. 3.  Na Výsluní, Nad Gymnáziem, gen, Jaroše, Karla Pánka,
Úterý 12. 3.  Čechova, Boční, Krškova
Středa 13. 3.  Poštovní, Poříčí, Bezděkov
Čtvrtek 14. 3.  Nad Kunšovcem, Ve Vilách, Nad sv. Josefem, Kolmá
Pátek 15. 3.  Nová, Příční, Na Spravedlnosti, Křižní, K Buči, Slepá
Sobota 16. 3.  Poříčí, Hřbitovní, Moráňská, U Vody
Pondělí 18. 3.  Družstevní, Nad Plovárnou, Malá Stránka, V Jirchářích, spodní Nádražní
Úterý 19. 3.  Bezručova, horní Nádražní, Nad Tratí, Jižní, malý obchvat
Středa 20. 3.  Třebíčská, Oslavická, Školní
Čtvrtek 21. 3.  Mírová, Pionýrská, Markova, Demlova, Zdenky Vorlové
Pátek 22. 3.  Čermákova, Zelený kout, Habrová, Jedlová, Dubová, Čechovy sady,
Emilie Zachardové
Pondělí 25. 3.  Pod Strání, Ostrůvek, K Novému nádraží, Nábřeží, Lipnice, autobusové
  nádraží, vlakové nádraží
Úterý 26. 3.  Zámecká, Zámecké schody, K Rakůvkám, Obůrka, Hornoměstská
  (nad živými ploty), parkoviště Koníček
Středa 27. 3.  U Světlé, Sportovní, K Novému světu, Luční, J. Zahradníčka, Skřivanova
Čtvrtek 28. 3.  Pod Lesem, Nad Sýpkami, Pod Kaštany, Krátká, Ke Třem křížům, Lesní,
  Pod Sýpkami
Pátek 29. 3.  Záviškova, Fr. Stránecké, U Elektrárny, Na Pískách, Polní, Strmá
Pondělí 1. 4.  Zahradní, Na Hliništi, Nová Říše, U Statku, Tichá
Úterý 2. 4.  Arch. Neumana, Sluneční, Střední, za Kopcem, Zelená
Středa 3. 4.  Pod Hradbami, Podhradí, Nad Pilou, Karlov (i Bezejmenná)
Čtvrtek 4. 4.  Průmyslová, hřbitov Karlov, příjezd k Buildingu, příjezd k TS, Karlov
  (nad živými ploty)
Pátek 5. 4.  V Potokách, Příkopy, Palouky
Pondělí 8. 4.  Jestřabec, Fajťák, Loupežník
Úterý 9. 4.  Mostiště
Středa 10. 4.  Olší nad Oslavou
Čtvrtek 11. 4.  Lhotky, Kúsky, Dolní Radslavice
Pátek 12. 4.  Průtahy Karlov, Sokolovská, Novosady
Pondělí 15. 4.  Průtahy Hornoměstská, Jihlavská
Úterý 16. 4.  Průtahy Vrchovecká, Františkov

V případě nepříznivého počasí, bude blokové čištění provedeno v ná-
hradním termínu, což je následující sobota.                                          -ts-

Masopust proběhl v Mostištích, Oslavici i v Borech

Poškodil zaparkované 
auto Škoda Karoq
Policisté z obvodního oddělení Velké Meziříčí pátrají po neznámém 
pachateli, který v přesně nezjištěné době v období od 15. do 23. února 
na parkovišti před bytovým domem na ulici Nad Gymnáziem ve Vel-
kém Meziříčí poškodil zaparkované vozidlo Škoda Karoq.
Zatím nezjištěný pachatel nezjištěným předmětem poškrábal skleně-
nou výplň levých předních dveří, pravých zadních dveří a pátých dve-
ří, čímž způsobil majiteli vozidla hmotnou škodu ve výši nejméně 40 
000 korun. Policisté provedli na místě šetření a věc zadokumentovali. 
Po vandalovi pátrají. Ve věci policisté zahájili úkony trestního řízení 
pro podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci.                 -PČR-

Hasiči ve Velké Bíteši dostali defibrilátor a resuscitační figurínu

V pátek 22. 2. 2019 na hasičské 
stanici ve Velké Bíteši předal 
starosta Města Velká Bíteš 
ing. Milan Vlček jednotce SDH 
Velká Bíteš do užívání automa-
tický externí defibrilátor (AED) 
LIFEPAK 1000. Personální ma-
nažerka Markéta Macháčková 
předala resuscitační figurínu, 
sponzorský dar firmy ITW 
PRONOVIA s.r.o. 

Přístroj bude sloužit v rámci za-
jištění zdravotnických asistencí 
jednotnou SDH při kulturních 
a sportovních akcí města. Resus-
citační figurína bude používána 
k  odborné přípravě jednotky 
SDH Velká Bíteš a  k  edukacím 
kolektivu mladých hasičů.
Automatický externí defibrilátor 

je přístroj určený k laické kardio-
pulmonální resuscitaci, schopný  
obnovit správnou činnost srdce. 
Přibližně 40 % všech srdečních 
zástav je způsobeno zhoubnou 
srdeční arytmií (fibrilace/míhání 
komor, flutter komor a hemody-
namicky významná komorová 
tachykardie s bezvědomím), kdy 
se srdeční sval začne nekoordi-
novaně stahovat, čímž přestane 
fungovat jako pumpa. Stav vede 
k úplné srdeční zástavě a bez ne-
odkladného zásahu nevyhnutel-
ně ke  smrti. Princip defibrilace 
spočívá v  průchodu elektrické-
ho výboje pacientovým srdcem, 
který způsobí depolarizaci všech 
jeho vláken a  srdeční činnost se 
pak může plně obnovit. Defibri-
lace je velmi limitována časem 

a i při kvalitní KPR velmi rychle 
klesá šance na  úspěšnou defib-
rilaci. Po  10 minutách od  po-
čátku zástavy oběhu je šance 
na  úspěšnou defibrilaci kolem 
5 %. Naopak pokud postižený 
dostane výboj cca do 3 až 5 mi-
nut od vzniku komorové fibrila-
ce, šance na  úspěšné obnovení 
srdeční činnosti může být až 
okolo 50 až 75 %, v  závislosti 
na  příčině zástavy oběhu. Asi 
z  80 % je příčinou ischemická 
choroba srdeční, nejčastěji akut-

ní infarkt myokardu. Každou 
minutu od  vzniku zástavy obě-
hu se snižuje šance na  přežití 
o  10 až 15 %. Přístroj je určen 
pro zaškolené laiky, kteří prošli 
základním výcvikem v  provádě-
ní KPR s  AED. Zachránce pří-
stroj otevře a ten ho instrukcemi 
na  displeji či hlasovými pokyny 
provází celou akcí. Má naprogra-
movaný algoritmus, podle které-
ho zachránci radí, co má dělat. 
Zachránce nalepí na  pacientův 
hrudník elektrody, přístroj zana-

lyzuje jeho rytmus a  doporučí, 
popřípadě nedoporučí podání 
výboje. AED je schopno rozlišit 
mezi defibrilovatelnými a  nede-
fibrilovatelnými rytmy. Tam, kde 
je k dispozici AED, výrazně roste 
šance na  úspěch první pomoci. 
Naopak, bez defibrilace šance 
na  úspěšnou resuscitaci velmi 
rychle klesá. Pro včasnou defib-
rilaci před příjezdem ZZS lze vy-
užít veřejně dostupný AED, nebo 
AED vyslaný na místo. 
Text a foto: Mgr. David Dvořáček



strana 4 medřičské listy | číslo 8 | 27. února 2019

PRODÁM
* Prodám šicí stroj Minerva, 
funkční. Cena 700 Kč. A novou 
šatní (ještě zabalenou) skříň, (nut-
no složit). Š 80, hl. 50, v 185 cm. 
Barva světle hnědá. Cena 500 Kč. 
Tel.: 776 647 408.
* Prodám palivové dříví, 500 – 
650 Kč/m3. Tel.: 739 230 231.
* Prodám palivové, suché smr-
kové dřevo v  metrech. Cena 

590  Kč za rovnaný metr. Mož-
nost dopravy. Tel.: 731 457 371.
* Prodám Škoda Fabia 1,2 HTP, 
r.  v. 2006. Červená barva, najeto 
186  tis.  km, zachovalá, radio, zá-
věs, navíc sada kol. Cena 40 tis. Kč. 
Tel.: 605 578 865.

SEZNÁMENÍ
* Vdovec, důchodce, poho-
dář, 72  let, nekuřák, abstinent 
s vlastním bytem a autem z Vel. 
Meziříčí, by se rad seznámil 
s  ženou, vdovou, důchodkyní, 
pohodářkou, přiměřeného věku 
z Velkého Meziříčí nebo okolí. 
Mám rád procházky přírodou, 
výlety autem, dech. hudbu, jízdu 
na kole atd. Samota tíží a lás-
ka k druhému je tím největším 
a nejhezčím darem života. Budu 
se těšit a čekat. Pokud to též tak 
cítíš, ozvi se! Děkuji. Moje číslo: 
732 629 114.

KOUPÍM
* Koupím dřevo na stojato, 
stáří porostu: 70  let a více. Tel.: 
739 230 231.

* Do sbírky koupím a dobře 
zaplatím za staré láhve od piva, 
sodovky, sifonu a  mléka s li-
tými nápisy ve skle, reklamní 
cedule, výčep, pípu, stáčečku, 

špuntovačku, dřevěné sudy, piv-
ní sklenice s logy pivovarů… 
Cokoli ze starých hospod a  ko-
loniálů, za nabídky děkuji. Tel.: 
604 812 838.

Inzerce soukromáBlahopřání

Výrobce mobilních buněk

Své strukturované životopisy
posílejte na e-mail:

sedo@eurowagon.cz
Případně volejte na tel.: 

564 408 080

ELEKTRIKÁŘE
a

MONTÁŽNÍ
DĚLNÍKY

Přijme do pracovního poměru

(začínají nést)
prodej 30. 3.

od 11 do 14 hodin v Hrbově 42
Tel. 737 477 773

Radek Teplý – 50
Je to neuvěřitelné, jak ten čas běží. V pondělí 18. úno-
ra 2019 si podal ruku s Abrahámem pan Radek Teplý. 
Ke sportu jej přivedl táta a kamarádi na „plácku“ v ulici 

Krškova. A zde začal s teni-
sem, hokejem a fotbalem, 
u kterého nakonec i dodnes 
zůstal. Nejdříve za mlad-
ší žáky Spartaku KABLO 
Velké Meziříčí, v dorostu 
již v Jabloňově a také za 
muže, za které později hrál 
opět ve VELMEZU i když v B 
týmu.Ten později začal také 
trénovat. Nesmazatelnou 
stopu také zanechal v Křo-

ví s kamarádem a přítelem Rosťou Janštou. Po skončení 
aktivní činnosti hráče se dal na zatím úspěšnou kariéru 
rozhodčího. V ní pokračuje stále již v OP Žďárska. Obětavě 
se také věnuje jako rozhodčí, jak utkáním starých pánů 
VELMEZU, turnajům žáků a mužů a přátelským zápasům.
Po vyučení ve Zbrojovce Brno se stal, ale byl i před tím, 
skalním fanouškem BOBY Brno a také hokejové KOMETY 
Brno. Stále žije jejich výsledky a také veškerým sportem, 
nejen ve Velkém Meziříčí.
Životem jej stále provází jeho hezký úsměv a nenapodo-
bitelný smích. Ať Ti „LÁLO“, nejen to, vydrží co nejdéle, 
včetně Tvého optimismu a také víra ve štěstí. 

To Ti přejí – maminka Marie s Mirkem,
partnerka Jitka s dcerou Patricií, sestra Andrea s rodinou,

kamarádi a přátelé, výbor FC VM a také já Otto. Divadelní sezona jaro 2019
Pondělí 18. 3. JC VM v 19.30 TŘETÍ PRST NA LEVÉ RUCE
„Můžeme si vybrat svoje přátele, ale rodinu si člověk nevybírá.“ Třetí prst 
na levé ruce je skvěle vystavěné hořko-
sladké drama o  bezpodmínečné lásce, 
tanci a  odpuštění. Dvě sestry, Niamh 
a Grace k sobě měly kdysi velmi blízko. 
Když se setkávají nad krabicí fotografií 
z dětství a dospívání, dávno zasuté vzpo-
mínky znovu ožívají. Postupně nám roz-
krývají svůj komplikovaný vztah s autoritativním otcem, citlivé období se 
svoji milovanou maminkou, i to, proč se jejich cesty na čas rozešly. A přes-
tože jsou jejich vzpomínky mnohdy chvílemi bolestné, neopouští je pro ně 
tak typický svérázný smysl pro humor. A navíc, ať se děje cokoliv, existuje 
něco, co jim vždycky dává svobodu i na všechno zapomenout: tanec. Hrají: 
I. Pazderková, M. Randová. Uvede Divadlo na Fidlovačce.
Pátek 29. 3. JC VM v 19.30 ZAČÍNÁME KONČIT – Divadlo Kalich. Hrají: 
B. Hrzánová, R. Holub a další.
Čtvrtek 16. 5. JC VM v  19.30 SATURNIN – Divadlo Na Jezerce. Hrají 
M. Kern, J. Kretschmerová/J. Sedláčková a další.

Kino Jupiter 
club VM
ROBIN HOOD • 27. 2. 19.30. 
Vstupné 120 Kč, 117 minut, mlá-
deži přístupný od 12 let.
KURSK • 28. 2. 19.30. Vstupné 
100 Kč, 117 min., ml. příst. od 12 let.
EXPEDIČNÍ KAMERA 2019 • 
2. 3. 18.00. Vstupné 50 Kč. 190 min.
JAK VYCVIČIT DRAKA 3 • 3. 3. 
a 10. 3. 16.00. Vstupné 130  Kč, 
104 minut, ml. přístupný.
ÚHOŘI MAJÍ NABITO • 3.  3. 
18.30 Vstupné 120 Kč. 101 minut, 
mládeži přístupný od 12 let.
ZRODILA SE HVĚZDA • 5. 3. 
19.30. Vstupné 100  Kč, 136 mi-
nut, mládeži přístupný od 15 let.
PSÍ DOMOV • 6. 3. 17.00. Vstup-
né 100 Kč. 92 min., ml. přístupný.
VŠECHNO NEJHORŠÍ 2 • 6. 3. 
19.30. Vstupné 120 Kč. Mládeži 
přístupný od 15 let.
LEGO PŘÍBĚH 2 • 7. 3. 17.00. 
Vstupné 120 Kč. 100 minut, mlá-
deži přístupný.
ŽENY V BĚHU • 7. 3. 19.30, 
10. 3. 18.30, 14. 3. 17.30. Vstupné 
130 Kč, 93 min, ml. příst.

Vyrábíme kabely s úsměvem
NKT v číslech
1891  Založení společnosti

Hans Peter Prior založil Nordiske Kabel – og Traadfabriker A/S
1922  jako první začala vyrábět telefonní kabely 
1954  jako první vyrobila podmořský kabel, který spojil Gotland se švédskou pev-

ninou
1960  jako první vyvíjí metody recyklace kabelového odpadu
1986  jako první vyráběla 145 kV kabely s izolací ze zesítěného polyetylenu XLPE
2001  první společnost, která vyvinula supravodivý kabel
2012  společnost vyrobila největší podmořský kabel na světě o průměru 270 mm. 

Projekt na klíč v Dánsku
2017  společnost vyrobila nejvýkonnější podzemní kabelový systém pro přenos 

energie na světě a úspěšně vyzkoušela a kvalifikovala nový systém extru-
dovaných kabelů pro stejnosměrné napětí (DC) 640 kV. 

Rovněž zakoupila loď NKT (o ní bude uvedeno více v dalším pokračování)
2017  Přejmenování na NKT. Změna názvu z nkt cables na NKT a spuštění nové 

vizuální identity
NKT je se svými společnostmi v 18 zemích světa, 37 prodejními místy a výrobními 
závody v Německu, Švédsku, Polsku, České republice, Norsku a Dánsku světovým 
lídrem v kabelářské technologii. 
Svůj závod má také ve Velkém Meziříčí, kde zaměstnává kolem 160 zaměstnanců.
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Akce ve Velké Bíteši
KAPELA KOLLÁROVCI • 27. února 18.30. Slovenská kapela, která 
svým temperamentním zpěvem a humorným slovem vytváří neza-
pomenutelnou atmosféru, vyčaruje úsměv, nadšení a dobrou náladu. 
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš.
DĚTSKÝ KARNEVAL S KOUZELNÍKEM HARRYM • 3. března 14.00. 
Vstupné 50 Kč, maska zdarma. Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš.
CESTA NA MĚSÍC • 3. – 8. 3. Jarní prázdniny 2019 v DCZM Mamre 
v Osové Bítýšce.
TOULKY ČESKOU KANADOU • 4. března 17.00. Přednáška Mgr. Li-
bora Drahoňovského Velký výstavní sál městského muzea, Masarykovo 
náměstí 5, Velká Bíteš..
KURZ PEČENÍ CHLEBA S GABRIELOU HRADECKOU • 7. března. 
Velká Bíteš. Přihlášky na https://kurzypecenichleba.cz/kurzy-peceni-
-chleba/. Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš.
JSME MEZI VÁMI • 11. – 22. března. Výstava fotografií zachycující 
služby oblastní charity. Otevřeno v pracovní dny 8 – 15.30. Výstavní 
sín Masarykovo náměstí 5 Velká Bíteš.
SANTINIHO STAVBY • 12. března 17.00. Přednáška Mgr. Jany Mol-
nárové. Velký výstavní sál městského muzea, Masarykovo náměstí 5.
KAMELOT – KONCERT KAPELY S ROMANEM HORKÝM • 15. března 
15.00. Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru, Masary-
kovo náměstí 5 ve Velké Bíteši. Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš.

Kulturní akce ve VM a okolí

19. CHARITATIVNÍ PLES VE STYLU 
PRVNÍ REPUBLIKY
1. března 2019 20.00, velký sál JC
Pořádá Centrum Kociánka pracovi-
ště Březejc, Základní škola a Střed-
ní  škola  Březejc,  Spolek  rodičů 
a přátel střediška Březejc a Jupiter 
club s. r. o. Velké Meziříčí.
Host  večera:  Sestry  Havelkovy. 
Hudba  NA  ŠIKMÉ  PLOŠE.  Mode-
rátoři  večera  Jiří  Doležal,  Jitka  Ja-
natová.  Krátký  kulturní  program. 
Bohatá  tombola. Tradiční půlnoční 
dražba březejckých výrobků.
Vstupné 170 Kč.  Prodej  vstupenek 
na program. oddělení Jupiter clubu. KATAPULT TURNÉ 2018

„ŠŤASTNÉ NAROZENINY!“
8. března 19.00
40 let od stříbrného alba.
Vstupenky jsou na sezení
Velký sál JC, Náměstí 17,
Velké Meziříčí

MODELOVÁ ŽELEZNICE TT
2. – 10. března 2019
14.00 –  18.00
Na XI. ročník zve Klub železničních 
modelářů
ZUŠ  Velké  Meziříčí,  Poříčí  808/7, 
Velké Meziříčí

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
NA OSTRŮVKU
5. – 7. března 2019 8.00 – 15.30
Třídenní příměstský tábor proběhne 
o jarních prázdninách na Ostrůvku 
ve Velkém Meziříčí.  Spolu  s  dětmi 
oživíme jarní tradice, vydáme se na 
farmu a ochutnáme jarní speciality. 
Kdo se přidá?
Cena 200 Kč/den, jídlo na celý den 
s sebou.
Chaloupky,  Ostrůvek,  Velké  Mezi-
říčí

VÝSTAVA SVĚT PANENEK
8. března – 26. května 2019 
15.00 – 16.00
Sbírka  Moniky  a  Nikol  Chmelařo-
vých čítá přes čtrnáct set panenek. 
Nacházejí  se  mezi  nimi  historické 
kusy z konce devatenáctého stole-
tí, krojované dámy, panenky z por-
celánu, biskvitu či vinylu. 
Vernisáž v pátek 8. března v 15.00, 
otevřeno  bude  až  do  26.  května. 
Informace  o  vstupném  a  otevírací 
době  budou  zveřejněny  na  webo-
vých stránkách muzea.
Muzeum,  Zámecké  schody,  Velké 
Meziříčí.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ZŠ PAVLÍNOV
12. března 2019 8.00 – 17.00
Po celý den lze navštívit školu, pro-
hlédnout si nově zrekonstruovanou 
školní  budovu,  vnitřní  prostory 
a nahlédnout do výuky žáků
ZŠ Pavlínov

6. 3. 7.30 – 15.30 část města Velká Bíteš – ulice Za Loukama č.p. 585, 583 (Hasičský 
záchranný sbor), 173, 174, 408. 13. 3. 7.30 – 12.30 obec Pavlov (mimo lokality nových 
RD směr Zahradiště).

2. 3. a 3. 3. MUDr. Ivo Chytrý, Libušina 174, Svratka, tel. 732 642 160
9. 3. a 10. 3. BLADENT s. r. o., Vratislavovo nám. 449, N. Město, tel. 566 616 904
16. 3. a 17. 3. MDDr. Věra Šírová, Vratislavovo nám. 12, N. Město, tel. 566 616 901
23. 3.a 24. 3. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., tel. 774 430 777
30. 3. a 31. 3. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár n. S., tel. 566 642 545
Aktuální změny sledujte také na webu Nemocnice Nové Město na Moravě.

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 ordi-
načních hodinách pátek 9.00 – 17.30 a sobota 9.00 – 17.30.

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

Datum  P/B/Z  Předmět přednášky – besedy  Kdo přednáší
5. 3.  přednáška  Izrael  Stanislav Lysák
12. 3.  přednáška  Pocta Liboru Smejkalovi – krátké filmy  členové VGS
19. 3.  přednáška  Krása vesmírná  Milan Salaš
26. 3.  zájezd  Náměšť n. Osl. – Sedlec (odj. 12.00 – st. Penny)  členové VGS

MASOPUSTNÍ PRŮVOD
Sobota 2. března.
Sraz v 8.30 před sokolovnou
Průvod od 9.00
Tasov

MASOPUSTNÍ PRŮVOD
KŘIŽANOVEM
Sobota 2. března 9.30
Sraz v 8.30 u hasičské zbrojnice
Pořádá SDH.

PLES SDH STRÁNECKÁ ZHOŘ
Sobota 9. března 20.00
Hraje Maraton, vstupné 100 Kč
Kulturní dům Uhřínov

DĚTSKÝ KARNEVAL
S KOUZELNÍKEM HARRYM

Neděle 3. března 14.00

Vstupné  50  Kč,  maska  zdarma. 
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká 
Bíteš.

BAZÁREK
DĚTSKÉHO OBLEČENÍ A HRAČEK

23. března 9.00 – 11.30
V  prostorách  Kulturního  domu 
ve Velké Bíteši

BABY CAFÉ  • 1. března 9.30. Posezení u kávy, čaje, herna, tělocvična. 
15. 3. jarní dekorace do oken; 22. 3. posezení u kávy, čaje, herna, tělo-
cvična; 29. 3 jarní dekorace na dveře. Přihlášení na www.dozavm.cz/
akce-tabory/. Dóza, Komenského 2, Velké Meziříčí.
PAVOL SERIŠ: ZO ZOO • 1. března 19.00. Energická pohybová kome-
die jednoho herce. Katolický dům Křižanov, Bezručova 274.
POHŘBÍVÁNÍ BASY • 1. března 20.00. Kapela Petrkyt, ochotnický 
soubor Béčko. Vstupné 60 Kč. Sokolovna Křižanov.
VIA DINARICA • 1. března 19.00. Beseda s Václavem Malinským. 
1400 km pěšky balkánskou divočinou. Zasedací místnost Bobrová.
19. CHARITATIVNÍ PLES VE STYLU PRVNÍ REPUBLIKY • 1. března 
20.00. Hudba Na šikmé ploše, host večera sestry Havelkovy. Vstupné 
170 Kč. Velký sál Jupiter clubu Velké Meziříčí.
MASOPUST • 2. března. Uhřínov.
MASOPUSTNÍ PRŮVOD KŘIŽANOVEM • 2. března. Pořádá SDH.
MASOPUSTNÍ PRŮVOD • 2. března. Sraz v 8.30 před sokolovnou. Tasov.
OSTATKOVÝ PRŮVOD MASEK • 2. března. Sraz masek v 11.00 hodin 
v místním kulturním domě. Průvod ve 12.00 hodin. Po ukončení ostatko-
vého průvodu následuje občerstvení v kulturním domě. Heřmanov.
VÝSTAVA MODELOVÉ ŽELEZNICE TT • 2. – 10. března 14.00. 
DÓZA – středisko volného času, Poříčí 808/7, VM.
POKÁČ • 2. března 20.00. Music club Panorama, Třebíčská 2212/68, VM.
JARO ZA DVEŘMI • 5. – 7. března. Jarní příměstský tábor na Ostrůvku. 
Ostrůvek 288/2, Velké Meziříčí.
VÝSTAVA SVĚT PANENEK • 8. března – 26. května 15.00 – 16.00. Sbírka 
Moniky a Nikol Chmelařových. Více na www.muzeumvm.cz. Muzeum, 
Zámecké schody, Velké Meziříčí.
KATAPULT • 8. března 19.00. Koncert. Vstupné 300 Kč předprodej / na 
místě 350 Kč. Jupiter club, Velké Meziříčí.
VEPŘOVÉ HODY TJ DRUŽSTEVNÍK • 9. března 20.00. Bory.
TANEČNÍ ZÁBAVA • 9. března. KD Netín.
PLES SDH STRÁNECKÁ ZHOŘ • 9. března 20.00. KD Uhřínov.
JARNÍ SPORTOVNÍ PLES • 9. března 20.00. Křižanov.
PLES BEATY RAJSKÉ – V ŽITĚ • 9. března. Dům kultury Žďár n. Sáz.
SCHŮZKA FILATELISTŮ • 10. března 8.00. Předsálí kina JC VM.
NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁLKA • 10. března 16.00. Divadelní soubor z Budi-
šova přijede do Měřína (náhrada za zrušené lednové představení).
ŠIBŘINKY • 10. března 14.00. Pořádá SDH v KD Mostiště.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZŠ PAVLÍNOV • 12. března 8.00 – 17.00. 
ZŠ Pavlínov. 
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Ohlášky Velké Meziříčí a okolí

Kdo chce být první

Farnost Velké Meziříčí
St 27. 2. 7  h za rodiče Novot-
ných, živé a † členy rodiny a duše 
v očistci. 17 h mše svatá Mostiště. 
18  h mše svatá Vídeň. Čt 28.  2. 
7  h za dar života, Boží požeh-
nání a  ochranu pro rodiny dětí 
a za † rodiče a prarodiče. 16.45 h 
nácvik zpěvů – dětská schola, 
17  h schůzka ministrantů. 18  h 
za manžela Jiřího, rodiče Chvá-
talovy a  Říhovy a  Boží ochranu 
celé rodiny. Pá 1. 3. 1. v  měsíci/ 
Celodennní a  celonoční adora-
ce. 8  h za  †  rodiče Vondráčkovy, 
4 syny a vnuka, † rodiče Drápelo-
vy a syna, Boží ochranu a požeh-
nání pro rodinu a štastnou hodinu 
smrti. 13.30 h Domov pro seniory. 
14 – 16 h svátost smíření. 17 h ke 
cti Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu 
a za dar uzdravení a dar živé víry. 

19 – 21 h svátost smíření. So 2. 3. 
1.  v  měsíci. 7  h za rodiče Pazde-
rovy, bratra Bohumila s  prosbou 
o požehnání a ochranu pro živou 
rodinu. 18  h na společný úmysl. 
1. Za Marii Chaloupkovu, Jiřinu 
Chalupovu a blízké zemřelé; 2. Za 
Marii a Josefa Solařovy, Miroslava 
Pechu, Jaroslava Dřímala, rodinu 
Solařovu a Vrbkovu a duše v očist-
ci; 3. za živou a † rodinu Janečko-
vu a  Pařízkovu, Boží požehnání 
a  duše v  očistci; 4. za rodinu ro-
dinu Konečných, prarodiče a děti; 
5. Aloise Smejkala, celou živou ro-
dinu a duše v očistci; 6. za † Marii 
Janákovu. Ne 3. 3. 8. v mezidobí. 
7.30 h za farníky. 9 h za rodiče Ka-
dlíkovy, sourozence a duše v očist-
ci. 10.30 h mše svatá se křty dětí 
– Natálie Kafoňková, Lucie Drá-
pelová a Michal Hladký. Za živou 

a  †  rodinu Švomovu a  Klímovu 
a duše v očistci. 18 h za † Hedvi-
ku a  Jiřího Bukovy, dvoje rodiče 
a Boží pomoc a ochranu pro živou 
rodinu.
Farní oznámení
* Ve čt 28. 2. v 8 h ve farním sále 
zveme na setkání seniorů na 
téma: 4. přikázání: „Úcta rodičů 
a  dětí.“ * V  so 2. 3. je I. sobota 
v  měsíci v  Netíně. Autobus po-
jede v  15  h od fary ve Velkém 
Meziříčí po obvyklé trase. * Zve-
me všechny děti ve věku od 7 do 
13  let na farní chaloupku s  ná-
zvem „Klíče od nebeské brány“, 
která se uskuteční od 28. 7. do 
4. 8. na faře v Měříně. Přihlašová-
ní probíhá přes internet, více in-
formací najdete na plakátku a na 
lístečcích, které jsou k rozebrání 
vzadu na stolku.

Farnost Bory
Čt 28. 2. 17 h mše svatá pro děti 
v Horních Borech: Za rodinu Vaň-
kovu, Vlachovu a duše v očistci. Pá 
1. 3. 1. v měsíci. 18 h Dolní Bory: 
Za rodiče Křížovy a † děti. Ne 3. 3. 
8. v mezidobí. 9:45 za rodinu Kel-
nerovu, rodiče Pavelkovy a  syna, 
manželku a rodiče Kujalovy.
Farní oznámení
* V pá 1. 3. bude dopoledne pravi-
delná návštěva nemocných. * V so 
2. 3. je I. sobota v měsíci v Netíně. 
Autobus pojede ve 14.40 h z Borů.
Farnost Netín
Pá 1. 3. 1. v měsíci. 18.30 h za Ja-
roslava Debefa, jeho rodiče a celou 
rodinu. So 2. 3. 1. v měsíci. 15 h 
svátost smíření. 16 h za poutníky. 
Ne 3. 3. 8. v mezidobí. 8 h za rodi-
če Bartůňkovy a dva zetě.

Farní úřad VM

Celkem už 1 648 084 průjezdů nebo průchodů zaznamenalo 12 automa-
tických sčítačů, které Kraj Vysočina osadil postupně od roku 2016 na cy-
klotrasách a cyklostezkách. „Historicky nejvyšší denní návštěvnost v počtu 
2779 průjezdů nebo průchodů zaznamenal sčítač na cyklostezce Pilák u Žďá-
ru nad Sázavou 5. července 2016. Na cyklostezkách v Lukách nad Jihlavou 
a Přibyslavi, kde monitoring běží od srpna 2017, to bylo shodně 29. dubna 
2018, kde sčítače evidují 1801 resp. 1960 záznamů,“ informovala náměstky-
ně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče, cestovní-
ho ruchu a mezinárodních vztahů Jana Fischerová.
Za údaji komentovanými Janou Fischerovou hledejme loňské krásné jarní 
počasí s teplotami kolem 25 st. Celsia, které tehdy naplnily rekreační stez-
ky tak, že v těchto lokalitách rekordní dubnová denní dubnová maxima 
už nepřekonaly ani letní dny. Na číslech roku 2018 je dobře patrné, že se 
abnormálně hezké jaro promítlo nejen do dubnových, ale i květnových 
celkových čísel, která byla v absolutních číslech lepší než výsledky sčítání 
v poměrně proměnlivém červnu. „Od července 2018 monitoruje sčítač i vy-
tíženou nábřežní cyklostezku v Havlíčkově Brodě, kde byl rekordní počet za 
sledované období nasčítán v neděli 16. září 2018, a to 2062 průjezdů cyklistů 
a průchodů chodců. V této lokalitě, kde se jedná o městskou stezku se smíše-
ným provozem cyklistů a pěších, je zajímavé i procento cyklistů z celkového 
počtu záznamů v průběhu jednotlivých měsíců. Až do září je to téměř polovi-
na uživatelů a ještě v listopadu tvoří téměř čtvrtinu záznamů právě cyklisté. 
Dokazuje to, že městská cyklistika se stává téměř celoroční záležitostí. Tato 
čísla mohou pomoci obcím i při obhajobě žádostí o financování dopravní 
infrastruktury např. ze Státního fondu dopravní infrastruktury,“ říká Petr 
Stejskal, cyklokoordinátor Kraje Vysočina.
Kraj Vysočina nabízí městům a obcím prostřednictvím své dotační poli-
tiky možnost spolufinancovat projekty v  oblasti základní a  doprovodné 
infrastruktury pro cykloturistiku a cyklodopravu. Podávat žádosti v rám-
ci vyhlášeného programu „Cyklodoprava a cykloturistika 2019“ s alokací 
11 miliónů korun je možné od 5. do 15. 3. 2019. Oprávněným příjemcům, 
zejména obcím, nabízí ve třech podprogramech možnost získání dotace 
na rozvoj doprovodné infrastruktury, zpracování projektové dokumen-
tace a možnost spolufinancování údržby, oprav, rekonstrukcí a výstavby 
obecně místních a  účelových komunikací určených pro cykloturistiku 
a cyklodopravu vč. cyklostezek příp. objektů podmiňujících jejich funk-
ci. Znění výzvy, formulář žádosti a  další dokumenty najdete na webu 
https://www.fondvysociny.cz/dotace/ . Příkladem stavby před dokonče-
ním, podpořené Krajem Vysočina v rámci Fondu Vysočiny, je podchod 
a podjezd pro cyklisty pod frekventovanou silnicí I/23 v Třebíči na ul. Su-
cheniova. „Podjezd bezpečně propojuje centrum města s oblíbeným Libuši-
ným údolím a dále se rozvíjející městskou část Borovina. Současně je přínos-
ným řešením v rámci cyklotrasy Jihlava – Třebíč – Raabs. Spojení aspektu 
městské cyklodopravy a cykloturistiky je ideálním příkladem synergie inves-
tovaných prostředků v této oblasti,“ uzavírá Petr Stejskal.                          -KÚ-  

Cyklistické trasy jsou 
v obležení

FANTA MUSER TOUR
Pátek 5. dubna 17.00
Nejúspěšnější  museři  Česka  spolu 
na  jednom pódiu!   Mína * Adam 
Kajumi*  Naty  a  další  speciální 
hosté + moderátor PJAY! Součástí 
každé  akce  je  velká  autogramiá-
da  všech  muserů!  Více  informací 
o všech zastávkách najdete na fan-
tamusertour.cz.  Prodej  vstupenek 
na  programovém  oddělení  zahá-
jen! Vstupné 250 Kč k sezení bez 
určení místa.
Velký  sál  JC,  Náměstí  17,  Velké 
Meziříčí

KDO NEPLÁČE, NENÍ ČECH!
Pátek 15. března 2019 19.00
Lukáš Pavlásek – stand-up comedy 
speciál.  One  man  show  známého 
komika  Lukáše  Pavláska  s  podti-
tulem  „Češi,  alkohol  a  Rock  and 
roll“, ve které se dozvíte, který ná-
rod je nejlepší na světě, kde začíná 
zóna debilů, proč pití prospívá naší 
civilizaci, co pít když chcete aby se 
vám  narodil  Václav  Klaus.  Prodej 
vstupenek zahájen!
Velký  sál  Jupiter  clubu,  Náměstí 
17, Velké Meziříčí.

TOMÁŠ  KLUS  S  KAPELOU  SPOLU 
TOUR 2019

Sobota 23. března 2019 v 19.00

Vstupenky  v  prodeji  na 
www.ticketbox.cz.

Vstupenky  na  program.  oddělení 
JC v prodeji

Velký sál JC Velké Meziříčí

Když Ježíš pověděl nejbližším 
o své cestě – že 
jde do Jeruza-
léma a  že ho 
tam čeká kříž, 
učedníci to ne-
přijali. Copak 

ten, kdo je vede, zmaří svůj pro-
gram? Napodruhé to nedopadne 
lépe: sotva Ježíš domluví, učed-
níci vedou mezi sebou hovor na 
téma, kdo z  nich je větší. Mluví 
o  úspěchu a  prvenství, ve chvíli, 
kdy je Ježíš připravuje na to, co 
bude z pohledu společnosti krach, 
selhání, neúspěch. Zase nepocho-
pili. A nejsme v tom jiní – zase ne-

chápeme. Vzpíráme se představě 
trpícího Božího syna. Odmítáme 
věřit v to, co zvenčí viděno vypadá 
jako totální zmar.
Pak se ten nepochopený Ježíš po-
sadí, zavolá si všechny. Je to slav-
nostní chvíle. A v ní slyšíme jednu 
dobře zapamatovatelnou větu: 
Kdo chce být první, buď ze všech 
poslední a  služebních všech. 
A pak doprostřed postaví dítě, vy-
zdvihne do úrovně očí, obejme je 
a poví trochu záhadně, že v dítěti 
přijímáme Ježíše a  v  Ježíši toho, 
který ho poslal…
Děti v  Ježíšově době rozhodně 
nebyly v  centru pozornosti, jak 

je tomu dnes. Často měly rodiny 
mnoho dětí a  ty byly považová-
ny za nehotové, odkázané, nedo-
konalé – tak jak naše společnost 
třeba často vnímá lidi nemocné, 
staré, nevzhledné, pomalé…
Kdo chce být první, buď ze všech 
poslední a  služebník všech. Hie-
rarchie ve společnosti má svůj 
význam. Dítě nemůže být hlavou 
rodiny. Podnik by neměl řídit 
kdokoliv (výjimky žel existují). 
Stát by neměl vést kdokoliv (vý-
jimky žel existují). Jakási hierar-
chie je dobrá, potřebná, žádoucí, 
funkční.
Ježíš ale vnáší důležitý posun: 

dobrým rodičem, dobrým vedou-
cím, dobrým učitelem, dobrým 
lékařem, dobrým farářem může 
být jen ten, kdo svou roli nechápe 
mocensky, ale jako odpovědnost 
a  péči/službu. Řečí těla: kdo 
umí být s  druhým opravdově, 
ne povýšeně a  přezíravě, ale na 
úrovni očí. Kdo umí naslouchat. 
Kdo nerozhoduje o  druhém bez 
druhého (o  nás bez nás). A  kdo 
také ví, co znamená pozdvihnout, 
povzbudit, obejmout nebo tře-
ba upřímně promluvit či laskavě 
napomenout. To by mohlo zna-
menat přijímat druhé v  Kristově 
jménu.                  Markéta Slámová

PÓDIUM MLADÝCH & ALEŠ TVRDÍK 
A TRIA LIGNA
Středa 13. března 2019 19:00
Aleš  Tvrdík  –  klarinet,  Kateřina 
Trumpešová  –  hoboj, Adam  Pešek 
–  fagot.  Dechové  trio  Tria  Ligna 
vzniklo před 2 lety a jedná se o trio 
seložené  ze  studentů  Gymnázia 
a  hudební  školy  hlavního  města 
Prahy a Pražské konzervatoře.
Platí  abonentní  předplatné.  Jed-
notlivé  vstupné:  150/120  Kč  (děti, 
studenti, senioři).
Koncertní sál JC, Náměstí 17, VM.

O uplynulém víkendu navštívil naši farnost salesiánský kněz Ladislav He-
ryán; člověk, jehož život je bohatý na setkávání s lidmi i na své vlastní zku-
šenosti. Při mších hraje na kytaru, ovládá 7 jazyků, vyjadřuje se k věcem, 
které ho trápí. Jeho skromnost a pokoru vyjadřují slova: „Já jenom přijedu, 
něco řeknu, udělám mši a zase odjedu.“ 
Miluje nás, lidi a snaží se nás pochopit. Možná právě proto, že i on sám pro-
šel ve svém životě těžkými obdobími. Z nich vykrystalizovala zkušenost, že 
i když je člověk ‚rozlámaný’, může právě tuto bolest použít pro svůj další 
růst. A tím dát naději i dalším lidem. Jím pronášená slova nám pomáhají 
uvědomit si, kdo doopravdy jsme a co s tímto poznáním můžeme dělat.
                                                                   Římskokatolická farnost Velké Meziříčí

Navštívil nás kněz Heryán

Na Lipnici se opět 
uskuteční turnaj v "prší"
V pivnici Lipnice na Sokolovské ulici se bude v sobotu 23.března konat v 
pořadí již sedmý velký turnaj v karetní hře "prší". Zatím se hrálo pětkrát na 
počátku jara a jednou na podzim. Vítězi dosavadních jarních ročníků se 
stali Michal Babák (VM), Olga Pivovarníková (Žďár nad Sáz.), Zdeněk Bo-
bek (VM), Jiří Savvin (VM) a Jiří Bula (VM), podzimní soutěž pak vyhrál 
Jiří Vaňkát (VM). Pořadateli jsou již tradičně Lenka Marková, Stanislav 
Dočkal a Vladimír Pařil.
Startovné činí 80 Kč, v jeho ceně je však zahrnuto i občerstvení, a sice klo-
bása s chlebem. Po dobu konání je povolena konzumace jakýchkoliv nápo-
jů. Akce je určena pouze pro osoby starší osmnácti let, ženy i muže. Maxi-
málně možná kapacita: 40 předem přihlášených zájemců. Včasné závazné 
přihlášky u hostinské Lenky Markové až do naplnění početního limitu.
Prezence účastníků od 16 hodin, následuje rozlosování do skupin k jed-
notlivým stolům; start 1.kola soutěže v 17 hodin. Předpokládaný konec ve 
20 až 21 hodin.
Pro nejúspěšnější karbaníky jsou připraveny diplomy a hodnotné věcné 
ceny. 
Hraje se nejprve v základních skupinách, poté v postupových skupinách 
podle systému "pavouk". Skupinu tvoří 4 osoby; je ale možné, že kvůli li-
chému počtu bude někdy hrát i trojice anebo pětice. Pravidla jsou zvolena 
základní čili klasická: na pikového krále se tedy nic nebere, na sedmu pak 
dvě karty, dáma mění barvu, na eso se stojí. Tzv.renonsy budou bodově 
trestány, a to aby se předešlo různým podvodům a všemožnému fixlová-
ní. Trestají se tudíž i omyly a neúmyslná přehlédnutí. Při dosažení či při 
překročení stanovené bodové hranice hráč v příslušném kole úspěšně 
končí (postupují základně vždy první dva + tzv.šťastní poražení na tře-
tích místech).
Zájemce srdečně zveme k účasti.                                        Vladimír Pařil
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BK Zubři Bystřice n.P. – HHK VM „B“ 4 : 6 (1 : 0, 0 : 3, 3 : 3 ). 
Diváků: 150. Rozhodčí: Fiksa,Balcar. Branky: 9. Šimon ( Ludvík,Musil ), 
45. Škorpík ( Ludvík,Klíma ), 47. Ludvík ( Svoboda,Klíma ), 48. Bednář 
Daniel ( Peňáz,Šimon ) – 24. Dundálek ( Karásek,Doležal ), 26. Bednář 
Dominik ( Dundálek ), 32. Štěpánek ( Chlubna,Kudláček J. ), 53. Šoukal 
( Chlubna,Kudláček J. ), 54. Bednář Dominik (Smejkal), 60. Kudláček J.
Vyloučení: 3 : 4.Využití: 0 : 1.Oslabení: 0 : 1.Střely na branku: 34 : 33
Zubři : Beno ( Dinga ) – Kintr,Ludvík,Šimon,Dudák,Čejka,Škorpík,Jakeš,-
Peňáz,Musil,Pavelka,Svoboda,Mach,Bednář Daniel,Zítka,Klíma
HHK „B“: Šeba ( od 48.´ Štourač ) – Pokorný,Chlubna – Buďa,Burian Mar-
tin – Doležal,Karásek - Kudláček Jiří,Štěpánek,Šoukal – Tůma Libor,Bará-
k,Tůma Martin – Bednář Dominik,Smejkal,Dundálek
Potřetí za sebou skončilo utkání meziříčského béčka výsledkem 6 : 4.Ale 
až tentokrát to bylo v jejich prospěch.Opět se jeho hráči museli posílit svý-
mi kolegy z juniorky a udělali dobře.Jejich mladší spoluhráči se postarali 
o rovnou polovinu branek!
Od začátku zápasu se hrál svižný a bojovný hokej.Ani jeden z týmů na nic 
nečekal a oba se snažili vytvářet tlak na soupeřovu bránu.Zatímco však u té 
domácí zazvonili pouze dvě tyčky,tak do té druhé padl v deváté minutě gó-
l.K bystřickému Šimonovi se šťastně odrazil Šebou vyražený puk po střele 
Ludvíka.A snad i proto,že se úvodní část obešla bez vyloučení,tak do jejího 
konce už žádná další branka nepadla.
První zvrat v utkání načal po čtyřech minutách prostřední třetiny Dundá-
lek.Po nahrávce Doležala jej vyslal do útočného pásma kolmicí Karásek.
Po Dominikově střele si Beno na svém betonu zacouval s pukem až do sí-
tě.O dvě minuty později přidala třetí lajna hostů svůj druhý gól.Po asistenci 
Dundálka využil přesilovku jeho jmenovec Bednář.Ve 32. minutě zvýšili 
hráči HHK už na 3 : 1.Po pěkné kombinaci Chlubny a J. Kudláčka zavěsil 
při hře 4 : 4 do odkryté brány Štěpánek.
Začátek poslední části byl rozkouskován několikerým ošetřováním hrá-
čů a tempo zápasu značně opadlo.A tak z ničeho nic,po nedůrazu hostů 
před vlastní bránou,snížil ve 45.´ Škorpík na jednobrankový rozdíl.A když 
stejnou chybu meziříčští zopakovali v dalších dvou následujících minu-
tách,bylo to najednou 4 : 3 pro Zubry.Po oddechovém čase se hráči béčka 
HHK uklidnili a znovu začali dobývat útočné pásmo.Vyplatilo se jim to 
v 53. minutě.Chlubna vyslal do nájezdu po levém křídle J. Kudláčka,kte-
rý naservíroval před prázdnou Šoukalovi.O rozhodující gól se o minutu 
později postaral Dominik Bednář.Po náhře Smejkala nahodil zpoza brány 
puk do Benovy výstroje a domácí brankář si dal svůj druhý vlastní gól.Mi-
nutu před koncem šli bystřičtí do přesilové hry,kterou ještě vylepšili odvo-
láním Bena.Jejich soupeř se při bránění výhry notně zapotil,ale konec měl 
šťastnější.Do střely od modré se položil J. Kudláček.Od něj se puk odrazil 
do středního pásma,Jiří se ještě stačil zvednout a vteřinu před koncem se 
trefil do prázdné.Tímto si béčko HHK zajistilo 3. místo po základní části.
Další výsledek : Náměšť – Zastávka 6 : 2. V. Bíteš „B“ - volno
V posledním zápase základní části vylepšíme pro HHK bítešský týden.
K možná až třem vzájemným due-
lům áček v play – off JM kraje při-
dáme i ten náš,s béčkem Spartaku.
Odehrajeme jej v sobotu 2.3. doma 
od 17.30.                          Vladimír Hort

Velká Bíteš – Brno – Velká Bíteš
31. března 2019
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
Organizuje: TJ Favorit Brno pod záštitou starosty 
města Velká Bíteš Ing. Milana Vlčka

se bude konat ve čtvrtek 21. 3. 2019 v 18 hodin 
v  sídle  společnosti  –  Vrchovecká  1091/37  –  Zimní 
stadion Velké Meziříčí.
Program valné hromady:
1. Úvod
2. Zpráva o činnosti a sportovní výsledky za sezonu 2018/2019
3. Výsledky hospodaření za rok 2018, schválení účetní závěrky 2018
4. Volba členů výkonného výboru
5. Diskuze
6. Závěr
Srdečně zve výkonný výbor.

Horácký hokejový klub Velké Meziříčí, spolek – tímto oznamuje, že

Výsledky 16.kola první a  druhé 
ligy kraje Vysočina v šipkách 
26ERS Jihlava vs CERBEROS VEL-
KÉ MEZIŘÍČÍ A 3:15 
Naše áčko zajíždělo k  utkání ne-
tradičně ve čtvrtek. Soupere svého 
jasně přehráli a zaslouženě zvítězi-
li 15:3.Po této výhře už je Áčko 4. 
v první lize. 
Body Cerberos A 
Kúřil Stanislav 4/4 
Doležal Jan 1/4 
Kotrba Radek 4/4 
Vondrák Miroslav 4/4 
dvouhry 2/2 
Cerberos B vs Asfaltéři Jihlava 10:8 

Béčko čekal další nepříjemný sou-
peř.Hraci ovšem nechtěli prodlou-
žit sérii proher na  dva a  tak zod-
povědným výkonem vyhráli 10:8 
když za stavu 9:5 rozhodl o výhře 
Kunčar. 
Body Cerberos B 
Kunčar Leopold 3/4 
Boháč Martin 2/3 
Buchtová Klára 2/4 
Kampas Jan 2/4 
náhradníci 
Sedláček Pavel 0/1 
Boubal Petr 0/0 
dvouhry 1/2

Leopold Kunčar

šipky

Tabulka soutěže po 19. kole :
1. TJ Náměšť nad O.  16 13 1 0 2 90:34 41
2. HC Zastávka u Brna   15 9 0 3 3 73:53 30
3. HHK V. Meziříčí „B“   15 5 3 1 6 60:65 22
4. BK Zubři Bystřice n/P   15 5 0 1 9 62:66 16
5. Spartak V. Bíteš „B“   15 1 1 0 13 24:91 5

HHk „B“ Tým

Výsledky 10. kola městské hoke-
jové ligy.
O vítěze městské ligy
SK Omega VB – SK Mostiště 0:3
Plhák M. 2, Krejčí V. st.
SPL Radostín – HC Lukáš 3:13
Váša, Němec, Dvořák – Sláma 4, 
Jánský 4, Novák 3, Bláha, Vaněk
ICE VM – Agromotor VM 10:3
Janda 4, Bukáček 2, Dvořák 2, Ptá-
ček, Hanus – Syrový, Toman, Kade-
la E. ml.
1.  ICE VM  10  9 0 1  93:29  18
2.  HC Lukáš  10  6 1 3  74:45  13
3.  SK Omega VB  10   5 1 4  52:45  11
4.  Tech. služ. VM   9  5 0 4  58:47  10
5.  Agromotor VM  10  5 0 5  67:79  10
6.  SK Mostiště  9  4 1 4  38:45  9
7.  H. Heřmanice  10  2 0 8  39:79  4
8.  Radostín n.O.   10  1 1 8  32:84    3

O postup do extraligy
HC Křižanov – SK Lavičky 1:2
Komínek – Nevěčný 2
SK Vídeň – Auto Dobrovol. 10:1
Vyhlídal 2, Vídeňský 2, Střecha 2, 
Janák 2, Vávra, Pekárek - Šefčík
HC Ořechov – HC Ducks 4:9
Dvořák P. 2, Dvořák J., Třeštík – 
Kesner 3, Krumpholz, Sobotka, Pe-

likán, Paliga, Beránek, Drápela
HC Benetice – HC Pikárec 6:4
Rygl 3, Doležal, Juřica, Sysel – Ven-
truba, Jaša, Chrást, Broža
1.  HC Ducks  10  10 0 0   108:28   20
2.  SK Lavičky  10  7 0 3  62:64  14 
3.  HC Benetice  10  5 2 3  49:42  12
4.   HC Křižanov  10   5 2 3  52:46  12
5.  Auto Dobrovolný  10  3 0 7  50:76  6
6.  HC Ořechov  10  3 0 7  50:78  6
7.  HC Pikárec  10  2 1 7  48:62  5 
8.  SK Vídeň  10  2 1 7  35:58  5

O konečné umístění v 1. lize (1.–
7. místo)
NHÚ Balinka VM – River VM 4:7
Navrátil 2, Necid, Jelínek – Ondrá-
ček, Koudela, Vrtal 3, Zelený 2
Farma Měřín – SK Str. Zhoř 4:3
Kocanda, Tesař, Půža, Šilpoch – 
Kazda, Sedláček, Necid
HCF Dráhy VM – HC Bory 7:1
Sysel 2, Širhal 2, Hamřík, Tomšík, 
Láznička – Sokol
1.  NHÚ Balinka  8  6 0 2  65:29  12
2.  HCF Dráhy  8  4 1 3  39:32  9
3.  Ligno VM  7  4 1 2  40:38  9
4.  River VM  7  4 0 3  39:31  8
5.  HC Bory  9  3 0 6  31:45  6
6.    SK Str. Zhoř   9  3 0 6    33:51    6

7.  Farma Měřín  8  3 0 5  21:48  6

Karel Vidlák

Hokej – městská liga Házená muži

Boccia
Velké Meziříčí je již tradičním místem pořádání turnajů v boccie, letošní 
první se uskuteční 16. a 17. března v tělocvičně ZŠ Školní. Boccia je para-
lympijský sport, obdoba petanque, který se hraje na rovném povrchu se 
speciálními koženými míči a je určen pro lidi s tělesným postižením včetně 
vozíčkářů s těžkým tělesným postižením.
Turnaj, konaný 16. a 17. března 2019 v tělocvičně 3. ZŠ, je otevřen pro cca 
60 hráčů národní soutěže v boccie. Na turnaj míří hráči ze sportovních 
klubů z Prahy, Plzně, Havířova, Teplic, Liberce, Jánských Lázní, Košum-
berku, Březejce a Velkého Meziříčí. Turnaj se koná za podpory města velké 
Meziříčí, charitativního projektu Sporťáček a firmy KBB Velké Meziříčí.
Boccia je jediný sport, který mohou provozovat i těžce tělesně postižení 
lidé. Hráči jsou zařazeni do čtyř kategorií podle stupně postižení. Nejsou-li 
schopni odhodu, je součástí jejich hry rampa a sportovní asistent, za jehož 
pomocí vypouštějí míče a regulérně hrají (kategorie BC3). Hráči ostatních 
tří kategorií jsou schopni odhodu. V kategorii BC 1 mají hráči asistenta 
na podávání míčů či manipulaci s vozíkem před odhodem. Do posledních 
dvou kategorií BC 2 a BC 4  patří hráči, kteří zvládnou samostatně celou 
hru včetně pohybu v odhodových boxech.                                             -modo-

Starší žáci v  předehrávce deklasovali bystřické Zubry a  posunuli 
se na první místo v tabulce. Mladší žáci nastříleli Zubrům patnáct 
gólů, gólmani HHK si připsali čisté konto.
24. 2. – neděle – starší žáci
HHK VM – BK Zubři Bystřice n. P. 22:1 (6:0, 7:0, 9:1)
Góly a asistence HHK: 02:10 Katolický Š. (Vrzal), 03:22 Bíbr (Jašek), 
07:33 Bíbr (Jašek), 12:24 Karmazín P.  (Hammer, Jašek), 17:35 Vrzal 
(Karmazín P., Katolický M.), 19:13 Vrzal (Vejmola), 22:35 Jašek (Kará-
sek), 25:40 Bíbr, 26:07 Vrzal (Katolický M.), 31:12 Karmazín P. (Vrzal), 
35:47 Musil (Vrzal, Hammer), 37:16 Katolický M. (Jašek), 38:02 Kar-
mazín P. (Vrzal), 40:31 Hammer (Vrzal, Katolický M.), 42:01 Karásek 
(Vrzal), 43:49 Katolický Š. (Hammer), 44:25 Jašek, 49:17 Jašek (Bíbr), 
54:13 Vrzal (Musil), 55:25 Vrzal (Karmazín P., Vejmola), 55:56 Bíbr, 
59:37 Vrzal (Karmazín P.)
Sestava HHK Velké Meziříčí: Mašek – Karásek, Musil, Vejmola, Ham-
mer, Krejčí – Jašek, Strnad J., Bíbr – Katolický Š., Karmazín P., Vrzal – 
Katolický M. Rozhodčí: Strádal, Pacalová. Vyloučení: 2:5, využití: 2:0, 
v oslabení: 0:1. Diváci: 35
24. 2. – neděle – mladší žáci
HHK VM – BK Zubři Bystřice n. P. 15:0 (6:0, 1:0, 8:0)
Góly a asistence HHK: 06:20 Zeman (Ostrý), 11:02 Pavelka, 13:22 Os-
trý (Zeman), 14:42 Pavelka (Mátl, Petrčka), 18:42 Ostrý (Černá), 19:54 
Pavlidis (Rašovský), 24:28 Ostrý (Zeman), 40:44 Ostrý (Černá), 44:20 
Zeman (Doležal), 47:50 Zeman (Ostrý), 53:29 Ostrý (Zeman), 55:01 
Petrčka (Mátl), 55:24 Zeman (Ostrý), 56:55 Černá, 59:56 Petrčka (Čer-
ná). Sestava HHK Velké Meziříčí: Brož (21. Antalík) – Navrátil, Černá, 
Nesvadba, Caha, Doležal T. – Ostrý, Mátl, Čížek – Zeman, Rašovský, 
Petrčka – Pavelka, Pavlidis. Rozhodčí: Tichý, Strádal. Vyloučení: 2:3, 
využití: 1:0, v oslabení: 0:0. Diváci: 53
Program: Pondělí 25. 2. HHK VM starší žáci – HC Dukla Jihlava, za-
čátek utkání v 17.30 hod. (zimní stadion Velké Meziříčí)
Čtvrtek 28. 2. SK HS Třebíč – HHK VM přípravka 2009, začátek utká-
ní v 18.15 hod. (zimní stadion Třebíč)
Pátek 1. 3. HHK VM přípravka 2009 – HC Ledeč n. S., začátek utkání 
v 17.00 hod. (zimní stadion Velké Meziříčí)
Sobota 2. 3. HC Světlá n. S. – HHK VM mladší žáci, začátek utkání 
v 11.30 hod. (zimní stadion Světlá n. S.)
Sobota 2. 3. TJ Náměšť n. O. – HHK VM starší žáci, začátek utkání 
v 10.00 hod. (zimní stadion Náměšť n. O.)
Neděle 3. 3. HHK VM přípravka 2009 – BK Havlíčkův Brod, začátek 
utkání v 11.45 hod. (zimní stadion Velké Meziříčí)
Neděle 3. 3. Turnaj přípravek 2010, pořadatel Světlá n. S., začátek utká-
ní v 10.00 hod. (zimní stadion Světlá n. S.)                        Jaroslav Juda

Hokej mládež

O  víkendu pokračovaly krajské 
přebory. V  divizi jsme nastoupili 
proti Chmelné, kde nás soupeř po-
razil 10:4. Jakýkoliv bodový zisk byl 
nad naše síly.
TJ Chmelná – ST VM 10:4
Body: Šoukal Slavomír 2/1, Maš-
tera Martin 1/2, Kampas Jan 0/3, 
Řikovský Aleš 0/3
Čtyřhra: Šoukal, Klíma
SKST Třešť – ST VM 6:10
Body: Kampas Jan 3/0, Maštera 
Martin 3/1, Šoukal Slavomír 2/1, 
Klíma Petr 1/3
Čtyřhra: Kampas, Maštera
TJ Sokol Brtnice – ST VM B 1:10
Body: Skryja Marek 3/0, Holík 
Vratislav 2/0, Buk Martin 2/0, Vala 
Daniel 1/1
Čtyřhry: Buk, Holík; Skryja, Vala
SKST Třešť B – ST VM B 10:2
Body: Holík Vratislav 1/2, Skryja 
Marek 1/2, Vala Daniel 0/2
ST VM C – SK Vídeň 15:3
Body: Holub Štěpán 4/0, Kupka 
Jiří 4/0, Holík Vratislav 3/1, Bednář 
Ivan 2/2
Čtyřhry: Kupka, Bednář; Holík, 
Holub
ST Velké Meziříčí D – TJ Sokol 
Malá Losenice B 10:8
Body: Klíma 4/0, Suchánek Petr 

2/2, Bradáč Petr 1/3, Motáček To-
máš 1/3
Čtyřhry: Klíma, Suchánek; Motá-
ček, Bradáč
V utkání hrál nejlépe Šoukal, uhrál 
dva body ze třech dvojher. Dalším 
bodem přispěl Maštera a  posled-
ním ziskem byla vyhraná čtyřhra 
dvojice Klíma, Šoukal. To bylo 
bohužel z  utkání vše. V  odpoled-
ním střetnutí jsme nastoupili proti 
Třešti. Toto utkání bylo pro nás klí-
čové. Domácí naštěstí pro nás v ne-
kompletní sestavě prohráli. Mírné 
vedení jsme si drželi po celou dobu 
zápasu. Nejlépe ze všech hrál Kam-
pas. Po třech hodinách jsme si na-
konec odvezli důležitou výhru 10:6. 
Do konce krajských přeborů zbývá 
odehrát čtyři kola. 
Okresní soutěže zakončí svoji sezo-
nu posledním kolem v neděli. Re-
zervní tým splnil povinnost vyhrát 
v poslední Brtnici. 
Céčko v páteční předehrávce pora-
zilo Vídeň 15:3. Kluci drží společ-
ně se Žďárem první místo v OP 1. 
Déčko si po dlouhé době připsalo 
výhru, když doma porazilo Jámy 
B 10:8. V utkání vypomohl Klíma 
a  svými čtyřmi body měl největší 
podíl na výhře.                     Petr Klíma

Po zimní pauze se opět rozběhly souboje ve druhé házenkářské lize. Naši 
muži se doma postavili proti aktuálně 9. celku tabulky – brněnskému So-
kolu Juliánov.
2. liga mužů Morava Jih – 12. kolo
TJ Sokol Velké Meziříčí – Sokol Juliánov 31:27 (15:15)
Před zápasem byly papírové předpoklady na naší straně. Bohužel vstup do 
utkání jsme naprosto nezvládli. Velké množství technických chyb vedlo k 
tomu, že nás soupeř trestal a hned v úvodních minutách si vypracoval ná-
skok 1:6. Po oddechovém čase se ale naše hra již srovnala a dokázali jsme 
srovnat vývoj utkání (8:9). Od této chvíle se hrála vyrovnaná partie a týmy 
se neustále střídaly ve vedení. Po první třicetiminutovce tak na tabuli svítila 
remíza 15:15.
Do druhé půle jsme vstoupili s jiným rozestavením obrany, které soupeři 
dělalo problémy. Navíc v této pasáži vytáhl několik důležitých zákroků náš 
brankář, a tak jsme postupně soupeři odskočili (25:20). Bohužel nás ne-
ustále trápila častá vyloučení a následné sedmimetrové hody, po kterých 
soupeř opět dokázal korigovat skóre. Když 8 minut před koncem soupeř 
sérií tří branek snížil na 28:26, bylo zaděláno na závěrečné drama. To na-
štěstí naši hráči nepřipustili a zvítězili 31:27 a připsali si tak první jarní 
body. V příštím kole tým mužů zajíždí na palubovku předposledního KP 
Brna „B", kde budeme chtít naplno bodovat.
7m hody: 2/2:7/9, vyloučení 6:2, diváků 53
Sled branek: 1:2, 1:6, 8:9, 15:14, 20:17, 25:20, 28:26, 31:27
Sestava a branky: O. Poul, Libor Kotík – Vítězslav Večeřa (7), Pavol Živ-
čic (7), Pavel Roub (5), Ladislav Šidlo (4/2), Jakub Bezděk (4), Jiří Kaštan 
(2), David Kubiš (1), Jan Lečbych (1), Tomáš Pažourek, Dominik Buchta, 
Pavel Křibala, trenér Ladislav Šidlo, odpovědný vedoucí Michael Bezděk                                                                                                   
Tabulka a výsledky na webu: http://www.muzi.chf.cz                Ondřej Poul

stolní tenis

Krajská liga starších žáků – VYS
po 23. kole

  Z  V  R  P  Skóre  B
1.  HHK Velké Meziříčí  21  16  2  3  196:54  34
2.  HC Dukla Jihlava  19  16  2  1  183:42  34
3.  SKLH Žďár nad Sázavou 20  15  1  4  166:53  31
4.  SK HS Třebíč  21  12  3  6  135:50  27
5.  BK Havlíčkův Brod  19  10  0  9  164:120  20
6.  BK Zubři Bystřice n. P.  21  8  1  12  105:165  17
7.  HC Ledeč nad Sázavou  18  5  1  12  80:142  11
8.  HC LM Pelhřimov  20  2  0  18  50:144  4
9.  TJ Náměšť nad Oslavou 19  0  0  19  24:333  0

RL juniorů sk. V – nadstavba
Tabulka RLJ po 17. kole

  Z  V VP PP P  Skóre  B
1.  HC Chotěboř  15 10 1  2  2  70:41  34
2.  HC Lední medvědi Pelhřimov 14 10 0  0  4  57:34  30
3.  HC DDM České Budějovice  14  7 0  1  6  55:38  22
4.  HHK Velké Meziříčí  13  5 2  0  6  43:46  19
5.  HC Strakonice  14  6 0  0  8  53:81  18
6.  HC Slavoj Český Krumlov  15  3 2  1  9  60:82  14
7.  HC Hlinsko  13  2 1  2  8  48:64  10

Krajská liga mladších žáků – VYS
po 23. kole

  Z  V  R  P  Skóre  B
1.  SKLH Žďár nad Sázavou 20  20  0  0  290:41  40
2.  HC Světlá nad Sázavou  21  15  0  6  180:72  30
3.  HC Dukla Jihlava  19  14  0  5  165:77  28
4.  HHK Velké Meziříčí  21  12  1  8  126:95  25
5.  SK HS Třebíč  21  9  1  11  154:158  19
6.  HC LM Pelhřimov  21  7  3  11  126:204  17
7.  HC Ledeč nad Sázavou  20  6  2  12  109:168  14
8.  BK Havlíčkův Brod  20  5  1  14  112:163  11
9.  BK Zubři Bystřice n. P.  21  0  0  21  18:302  0

taBulky 
Hokej mládež Kraj. soutěž družstev 9. kolo, 24. 2.

Humpolec B - Velká Bíteš 4 : 4
Ostatní utkání:
Caissa Třebíč C - TJ Žďár n.S. C 3 : 5
Gambit Jihlava C - Pelhřimov B 3,5 : 4,5
Gambit JI D - ŠK Světlá n.S. B 3 : 5
SŠK Cejle - Jiskra Havl.Brod B 2 : 6
Konečná tabulka krajské soutěže
1. Jiskra Havl.Brod B
9 9-0-0 51,0 27 19,0
2. ŠK Světlá nad Sáz. B
9 6-1-2 43,5 19 14,5
3. Jiskra Humpolec B 
9 6-1-2 37,5 19 14,0
4. SPARTAK VELKÁ BÍTEŠ
9 5-1-3 40,0 16 14,0
5. TJ Žďár nad Sáz. C
9 4-1-4 37,0 13 12,5
6. SŠK Cejle 
9 2-3-4 35,0 9 11,5
7. Spartak Pelhřimov B 
9 3-0-6 28,5 9 8,5
8. Caissa Třebíč C
9 2-1-6 29,0 7 9,0
9. Gambit Jihlava C
9 2-0-7 34,0 6 9,5
10. Jihlava D 9 2-0-7 24,5 6 7,0      -vp-

šacHy
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HHK VM – HC Štika Rosice 12:3 
(1:1, 6:0, 5:2)
Góly a asistence: 18:16 Matov (Stře-
cha T., Vondráček), 21:03 Vlašín P. 
(Peschout, Matov), 22:14 Mašte-
ra (Vlašín M.), 31:46 Vlašín M. 
(Rozmarín, Strnad), 32:21 Matov 
(Vlašín P., Sobotka), 37:09 Střecha 
T. (Slabý), 39:59 Střecha T. (Roz-
marín, Strnad), 45:55 Ambrož (Pej-
chal, Burian), 48:29 Matov (Maš-
tera, Vlašín M.), 50:18 Střecha T. 
(Peschout, Roupec), 52:17 Maštera 
(Pejchal), 55:10 Vlašín M. (Mašte-
ra, Střecha F.) – 09:02 Dobiáš (Pol-
zer), 45:19 Čtvrtníček (Lučivňák), 
54:13 Polzer (Kůst)
Sestava HHK Velké Meziříčí: 
Šoustal (32. Svoboda) - Slabý, Vla-
šín P., Burian, Ambrož, Kochánek, 
Šimka, Vondráček, Šerý - Peschout, 
Matov, Střecha T. – Maštera, Stře-
cha F., Vlašín M. – Pejchal, Roupec, 
Sobotka – Rozmarín, Strnad. Roz-
hodčí: Honza – Halás, Prokš.
Vyloučení: 1:2, využití: 1:0, v osla-
bení: 1:0. Střely na branku: 45:28 
(16:6, 18:12, 11:11). Diváci: 215
V posledním kole základní části se 
ve Velkém Meziříčí představil tým 
HC Štika Rosice, který je v tabulce 
krajské ligy na posledním místě. 
Přesto to na hře soupeře nebylo v 
první části vůbec vidět. Rosičtí na 
tom byli bruslařsky dobře a po ce-
lou první třetinu byli našemu týmu 
vyrovnaným soupeřem. Byly to 
Štiky, které zásluhou rychlého pře-
číslení vstřelily úvodní gól utkání. 
V závěru první třetiny se našemu 
týmu podařilo vyrovnat. Od druhé 
třetiny se začalo prosazovat naše 
mužstvo. Hned v úvodu druhé 
periody se střelecky prosadili Petr 
Vlašín a Vojta Maštera. Potřebný 
náskok mužstvo nakopl. K vidění 
bylo několik přečíslení i přihrávek 
na jeden dotek. Brankář Rosic se 
měl v brance co činit. V polovině 
utkání vyměnili oba trenéři bran-
káře. Za domácí tým šel do branky 
Ivo Svoboda a do rosické svatyně se 
postavil Petr Nos. Podstatně více 
práce měl brankář soupeře, který 
do konce třetiny lovil ze sítě kotouč 
celkem třikrát. Ve třetí části přidali 

domácí hráči dalších pět gólů. Na 
druhou stranu nutno pochválit 
i soupeře, který za nepříznivého 
stavu nesložil zbraně a několikrát 
prověřil našeho brankáře. Od-
měnou za předvedenou hru byly 
hostujícímu celku i dva góly, které 
v třetí části vstřelil. Poslední utkání 
skončilo jednoznačným vítězstvím 
domácího týmu, který se již muže 
chystat na čtvrtfinálové boje, které 
začnou ve středu 27. února. 
Ostatní výsledky 26. kola: HC 
Uh.Hradiště – SKMB Boskovice 
4:5, HC Spartak Uherský Brod – 
Dynamiters Blansko HK 9:1, HK 
Kroměříž HC Uničov 6:7PP, Hokej 
Uh. Ostroh – HC Spartak Velká 
Bíteš 9:2, HC Brumov-Bylnice – TJ 
Sokol Březina 6:5, SHKM Hodonín 
– HC Lvi Břeclav 5:2. 
PLAY OFF : 1 HHK VELKÉ ME-
ZIŘÍČÍ  vs.  8 HC SPARTAK VEL-
KÁ BÍTEŠ
2 SHKM HODONÍN  vs.  7 HC 
ORLI UNIČOV
3 HOKEJ UHERSKÝ OSTROH  
vs.  6 HC SPARTAK Uh. BROD
4 SKMB BOSKOVICE vs. 5 HK 
KROMĚŘÍŽ
Program mužů: 1. čtvrtfinálové 
utkání play off krajské ligy: Stře-
da 27. 2. HHK VM – HC Spartak 
Velká Bíteš, zač. v 18.00 (ZS VM).
2. čtvrtfinálové utkání play off 
krajské ligy: Pátek 1.3. HC Spartak 
VB – HHK VM, v 18.00, (zimní 
stadion Velká Bíteš) PŘÍPADNÉ 3. 
čtvrtfinálové utkání play off KL:
Neděle 3.3. HHK VM – HC Spar-
tak VB, v 17.30, (zimní stadion 
VM).                                     Jaroslav Juda
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veŘejnÉ
BRuslení

Hokej a

Uzávěrka přihlášek je
1. 5. 2019. www.kameveda.com.

So  2. 3. 13.00 – 14.30
Ne  3. 3. 14.00 – 15.30
Po  4. 3.  9.30 – 11.00
Po  4. 3. 13.15 – 14.45
Út  5. 3.  9.30 – 11.00
Út  5. 3. 13.45 – 15.15
St  6. 3. 9.30 – 11.00
St  6. 3. 13.45 – 15.15
Čt  7. 3. 9.30 – 11.00
Čt  7. 3. 13.45 – 15.15
Pá  8. 3. 9.30 – 11.00
Pá  8. 3. 13.45 – 15.15
So  9. 3. 14.00 – 15.30
Ne 10. 3. 14.15 – 15.45
So 16. 3. 11.30 – 13.00
Ne 17. 3. 14.15 – 15.45
So 23. 3. 14.00 – 15.30
Ne 24. 3. 14.30 – 16.00
So 30. 3. 14.15 – 15.45
Ne 31. 3. 14.00 – 15.30
Vstupné – bruslící 25 Kč, 
doprovod 10 Kč

Házená doRost

Dorostenci si na úvod jarní části zastříleli proti Juliánovu
23. února/2. liga mladší dorostenci Morava Jih – 11. kolo
TJ Sokol Velké Meziříčí – TJ Sokol Juliánov 40:19 (19:7)
Proti družstvu ze spodní části tabulky byla od začátku patrná převaha na naší 
straně a postupně jsme si budovali náskok až na poločasový výsledek 19:7. Sna-
žili jsme se po celé utkání praktikovat aktivní obranu a získávat míče soupeře a 
z toho přecházet do rychlého útoku. V útočné části hry si hráči vyzkoušeli ně-
které nacvičené herní situace. Hráči podali kolektivní výkon. V příštím utkání 
nás čeká, Handball KP Brno, o poznání kvalitnější soupeř, který nás maximál-
ně prověří. Sestava a branky: Lukáš Deraha –Tomáš Rosa (2), Martin Chalupa 
(6), Kocourek Radim (2), Jakub Russ (1), Vojtěch Svoboda (9), Alex Kuřátko 
(11), Štěpán Fiala (2), Jakub Strýček (3), Štěpán Klapal (4), trenér Ladislav Šidlo, 
vedoucí družstva Pavel Svoboda.  Výsledky a tabulka: http://www.muzi.chf.cz 
                                                                                       Text: Ladislav Šidlo, foto: Jaroslav Hugo

volejBal

V sobotu 23. 2. vyrazili mladí házen-
káři na turnaj do Litovle. Turnaje se 
zúčastnilo 6 družstev, včetně jednoho 
družstva ze Slovenska. Hrací systém 
byl každým s každým 2x 12 minut.
Na turnaji jsme se potkali se třemi 
týmy, se kterými jsme ještě nikdy ne-
hráli a nevěděli jsme, do čeho jdeme. 
Kluci se však těchto soupeřů nezalek-
li, všechny zápasy dovedli do vítězné-
ho konce a zaslouženě mohli slavit 
prvenství na turnaji. Největší pochva-
lu od nás dostali za vyhrocený zápas 
s Litovlí, kde se museli vypořádat 
nejen se soupeřem, ale i s bouřlivým 
povzbuzováním fanoušků domácího 
týmu. Velice pozitivní je, že se do zá-
pasů zapojili všichni kluci a každý z 

nich si na turnaji dal gól. Na závěr tur-
naje byl nejlepším střelcem vyhlášen 
Robin Koudela. Děkujeme rodičům, 
kteří přijeli naše borce podpořit.
Výsledky:
VM - THA Martin „SK" 24:10
VM - Kopřivnice 21:9
VM - Litovel 16:12
VM - Horka nad Moravou 18:11
VM - Trnávka 22:12
Sestava: Ondřej Trifanov, Martin Bor-
kovec – Vojta Bradáč, Lubomír Izdný, 
Adam Jaša, Robin Koudela, Adam 
Krejčí, Ben Rosa, Marek Sedlák, Ja-
kub Uchytil, Denis Vik, Jiří Winter-
ling, Petr Zezula.
Trenéři: Petr Kavka, Martin Krejčí.
                                                Martin Krejčí

Házená mladší žáci

JEDEN VYHRANÝ 
SET JE MÁLO!
Junioři se letos trápí. Je téměř jis-
té, že nás čeká baráž o  samotné 
udržení extraligy. Trápíme se celý 
rok a  nejinak tomu bylo z  větší 
části při posledním dvojzápase 
v Příbrami. Přijeli jsme na půdu 
asi nejlepšího celku a  favorita 
na  jednu z medailí, neřku-li zla-
té. Soupeř nastoupil kompletní 
se všemi reprezentanty a  hráči, 
kteří již úspěšně hrají i dospělou 
extraligu. To vše je fakt. My celý 
rok hledáme tu nejlepší sestavu. 
Ta loňská, úspěšná, celá skonči-
la a přešla do družstva mužů. Ta 
současná hraje bez větších zku-
šeností. Samozřejmě, mohli jsme 
na to myslet loni, ale ono to zase 
tak ideálně nefunguje. Dokud si 
hráč nevyzkouší nést zodpověd-
nost za  výsledek týmu, potom 
může dostávat příležitostí ne-
spočet, ale tahouny se stanou jen 
výjimeční hráči. Na druhé straně 
zase naše velice mladé družstvo 
se snad rychle otrkává a na  jeho 
výkonu je to znát. V  Příbrami 
to rozhodně nebyl souboj lídra 
s outsiderem. Alespoň ne v dru-
hém zápase. Vždy záleží kdo 
koho dostane pod tlak. V prvním 
zápase jsme ještě nestačili odolá-
vat, dělali jsme chyby, neusmečo-
vali a  ani neublokovali výborně 
hrajícího soupeře. Druhý zápas 
byl trochu jiný. Dva sety jsme dr-
želi krok. V prvním jsme zasko-
čili Příbram hlavně dobrými blo-
ky a  vytvořili si poměrně dobrý 
náskok místy až 5 bodů. Zkušení 
domácí však dokázali výsledek 
zkorigovat, takže do  koncovky 
se šlo za vyrovnaného stavu. V ní 
jsme byli úspěšnější a  nakonec 
rozhodl náš blok. Druhý set byl 
podobný. V  koncovce pro změ-
nu úspěch slavili domácí. Potom 
to již bylo v jejich režii, my jsme 
jen dotahovali. Co nás nyní čeká 
dál. V posledním kole přivítáme 
v neděli 10. 3. družstvo Dukly Li-
berec. Pravděpodobně i v přípa-
dě vítězství nás baráž o extraligu 
nemine. Nemáme to již ve svých 
rukou, neboť Prosek nad námi 
vede o 4 body a jen asi zázrak by 
nás mohl  od kvalifikačních bojů 
zachránit. . Barážové boje by byly 
na pořadu 19. a 20. dubna.
Příbram – VELMEZ 
3:0 (15,17,22)  
3:1 (-29,23,19,16)

TABULKA:
1.  Příbram   18  17  1  51:13  48
2.  Lvi Praha  16  12  4  39:18  35
3.  Liberec  16  8  8  28:28  26
4.  Č. Budějovice  16  8  8  30:31  23
5.  Prosek  16  4  12  18:42  11
6.  VELMEZ  18  1  17  19:53  7

ŽÁCI PŘEKVAPILI 
HROU 
I VÝSLEDKY
Mám tím na mysli hlavně B tým 
žáků bojující v krajském přeboru. 
A tým suverénně kráčí k vítězství 
v této soutěži a zatím ztratil pou-
ze jediný set. Nejinak tomu bylo 
i na 8. turnaji pořádaném ve Žďá-
ře nad Sázavou. Ve čtyřech zápa-
sech naši starší žáci nezaváhali 
a vévodí tabulce. B tým sestavený 
z mladších žáků nejprve jako je-
diný potrápil A  tým a  v  prvním 
setu se dostal přes 20 bodů. Po-
tom porazil družstvo Žďáru n.S., 
čímž vybojoval své třetí vítězství 
v  této soutěži. Ovšem důležitější 
je předvedená hra. Musím říct, 
že obě naše družstva předváděla 
volejbal, který již snese i přísnější 
měřítka. 
Starší jsou již ostřílení z  České-
ho poháru, tam se to již očekává, 
ale co předváděli mladší, tak to 
klobouk dolů. Již všichni věděli, 
kde mají stát, jak se hraje příjem 
podání, kdo přihrává, co má dě-
lat nahrávač a  nakonec nejlépe 
vyzněl útok. Technika rozběhu 
a úderu do míče byla již většinou 
dobře zvládnuta a  podle toho 
vypadalo i útočení. Žádný odraz 
z jedné nohy, žádné podskaková-
ní nahrávek. Čistě smeč, i  když 
mnohdy neúspěšná, ale technic-
ky správná. V  tom jsme udělali 
pokrok a jen tak dál.
Výsledky: VELMEZ A  – VEL-
MEZ B 2:0 (22,6), - Žďár n.S. 2:0 
(16,18), - H.Brod 2:0 (11,18),  – 
H.Brod 2:0 (13,20) dohrávka
VELMEZ B – H.Brod 0:2 (-18,-
18), - Žďár n.S. 2:0 (18,22)
TABULKA:
1.  VELMEZ  A  16  16  0  32:1  47
2.  H.Brod  21  15  6  30:12  45
3.  Žďár n.S.  20  10  10  21:21  30
4.  VELMEZ B  18  3  15  7:30  10

5.  Pelhřimov  17  2  15  5:31  6  

V  sobotu a  neděli hrají své ex-
traligové zápasy kadeti. Turnaj 
druhé výkonnostní skupiny se 
uskuteční v  Kolíně a  postupně 
se utkáme v  sobotu se Svita-
vy a  Novým Jičínem a  v  neděli 
s Hradcem Králové a s domácím 
Kolínem.

 Text: Petr Juda, foto: archiv

5. ročník memoriálu STANISLAVA OCHRANY
Sobota 16. 3. a neděle 17. 3. 2019, zač. od 8.00

Pořádá TJ Družstevník Bory

Házená staRší žáci
STARŠÍ ŽÁCI HÁZENÉ ODEHRÁLI 3. KOLO ŽÁKOVSKÉ LIGY
 V neděli 17. února jsme odcestovali do našeho hlavního města ke 3. 
kolu žákovské ligy. Pořadatelství se ujal v nové překrásné školní hale 
záložní tým Dukly Praha. Kromě domácích nám byly za soupeře celky 
z horních pater tabulky. Hrací doba byla 2x 18 minut.
Náš tým byl oslaben z  důvodu nemoci o  dva stabilní hráče, navíc 
spousta dalších byla po  nemoci a  bez tréninkového zatížení. To se 
na  hře samozřejmě projevilo a  proti základním sestavám soupeřů 
jsme se těžko prosazovali. Ani obrana nebyla schopná zastavit herně 
a fyzicky lépe disponované hráče soupeřů. Pokud soupeři prostřídali, 
hra se vyrovnala. Do tabulky žákovské ligy jsme si tak připsali pouhý 
bod za remízu s domácími a v  tomto zápase jsme určitě měli podat 
lepší výkon. Proti ostatním celkům jsme neměli šanci a spíše získávali 
zkušenosti. 
Přesto se ve hře z naší strany objevila spousta pěkných momentů a po-
kud se hráči dají zdravotně dopořádku a kvalitně potrénují, určitě ještě 
nějaký ten bod do žákovské ligy přidáme. 
Pochvalu zaslouží za zlepšené výkony Jakub Russ, dobrý turnaj ode-
hrál Radovan Škoda. Spolehlivě opět chytal Lukáš Deraha.
Utkání:
Velké Meziříčí - SKKP Handball Brno 14:24 (10:13)
Velké Meziříčí - Dukla Praha B 20:20 (11:9)
Velké Meziříčí - HC Zubří 14:25 (6:15)
Velké Meziříčí - Sokol Telnice 16:23 (6:11)
Hráli:Lukáš Deraha, Radim Kocourek, Tomáš Rosa, David Dřímal, 
Martin Chalupa, Jakub Russ, Filip Čížek, Jakub Mach, David Slabý, 
Adam Požár, Radovan Škoda. 
Trenér: David Stoklasa, vedoucí družstva: Tomáš Krčál, Jakub Strýček 

David Stoklasa

Krajská liga mužů – JM a ZL
Konečná tabulka Krajské ligy 

po základní části
  Z  V  VP PP  P  Skóre  B
  1. HHK Velké Meziříčí  26  23  0  0  3 166:61  69
  2. SHKM Hodonín  26  20  2  0  4 163:98  64
  3. Hokej Uherský Ostroh  26  18  1  1  6 125:67  57
  4. SKMB Boskovice  26  17  1  0  8 131:97  53
  5. HK Kroměříž  26  14  0  2  10 136:110 44
  6. HC Sp. Uherský Brod  26  12  1  3  10 110:111 41
  7. HC Uničov  26  10  3  2  11 112:114 38
  8. HC Spartak Velká Bíteš  26  9  5  1  11 114:102 38
  9. Dynamiters Blansko HK 26  10  3  1  12  90:108 37
10. HC Uherské Hradiště  26  7  1  4  14  88:131 27
11. HC Brumov-Bylnice  26  8  1  1  16  88:148 27
12. TJ Sokol Březina  26  7  1  2  16 100:116 25
13. HC Lvi Břeclav  26  3  2  3  18  99:163 16
14. HC Štika Rosice  26  2  1  2  21  65:161 10


