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Území Vysočiny se letos týkaly čtyři z šesti akcí modernizace 
dálnice mezi Prahou a Brnem. Opravované úseky D1 na Vysočině 
měří v součtu 43 kilometrů, a na všechny se stavbaři vrátí zjara. 

Provizorní dopravní značení tak zmizelo mimo jiné i mezi 144. až 148. 
kilometrem u Velkého Meziříčí. Od letošního jara stavbaři pracovali 
mezi Velkým Beranovem na  119. kilometru a  Měřínem na  134. ki-
lometru a mezi exity 141 a 146 u Velkého Meziříčí. Obě tyto stavby 
mají být dokončeny v roce 2021, dohromady budou stát 3,4 miliardy 
korun bez daně. Rekonstrukce D1 mezi Prahou a Brnem je rozdělena 
do 20 úseků, dokončeno je 13. Příští rok by měli být stavbaři na sed-
mi částech dálnice měřících dohromady 71 kilometrů. Bude to ale asi 
nejhorší stavební sezona celé modernizace. Podle vedení ŘSD se řidiči 
mají připravit na  ještě rozsáhlejší omezení, která překonají všechna 
dosavadní. V závěrečném roce 2021 by pak měli být stavbaři už jen 
na třech úsecích dálnice.                                     

Zákaz předjíždění pro kamiony inicioval 
loňský kolaps na dálnici na Vysočině
ŘSD rovněž rozmístilo elektronické dopravní značky, které ve  dvou 
úsecích D1 na  Vysočině upozorňují kamiony na  zákaz předjíždění 
v případě špatného počasí nebo husté dopravy. Opatření zatím platí 
od prosince do konce února příštího roku. A týká se směrů na Brno 
od  79. km  po  103,5 km a  na  Prahu od  133,5 km (sjezd u  Měřína) 
do 104. kilometru.
Loni dálnice na Vysočině v zimních měsících kolabovala, a proto zá-
kaz předjíždění kamionů byl jedním z opatření navrhovaných krajem 
po dobu rekonstrukce D1. Ministerstvo dopravy uvedlo, že jde o pře-
chodné omezení.
Značky se zákazem předjíždění pro nákladní auta s  hmotností nad 
3,5 tuny se budou rozsvěcovat jednak při zhoršení počasí se sněžením 
nebo pokud bude hrozit padání sněhu, anebo při zvyšování intenzity 
dopravy. Značky mají vlastní elektrické ohřívání informační plochy. 
„To znamená, že ani v případě hustého sněžení se nemůže stát, že by 
nebyla čitelná,“ slíbilo ŘSD. Při velmi špatné viditelnosti nebo vysoké 
hustotě dopravy budou na  značce navíc kvůli zvýraznění blikat dvě 
oranžová světla. V klidovém režimu bude plocha značky tmavá.
        Připravila: redakce ML (zdroj: ŘSD, Autorevue.cz, Deník.cz, ČTK)

Adventní světýlka 
ohlásila blížící se svátky

Ministr Zaorálek si prohlédl 
novou synagogu na Novo-
sadech ve Velkém Meziříčí 
a přislíbil pomoc, neboť její 
"využití" označil za barbarské. 

V  současnosti tuto historickou 
budovu totiž využívají vietnam-
ští obchodníci, kterým prostory 
pronajala Židovská obec, tedy 
její vlastník. A  právě o  převod 
do  majetku města se nyní snaží 
zástupci města. Iniciátorem byl 
zastupitel Tomáš Rapušák, který 
ministra v Meziříčí přivítal spolu 
se starostou Josefem Komínkem. 
Ministr si celou budovu včetně 
patra prohlédl osobně a její sou-
časné využití se mu pochopitel-
ně nelíbilo, jak ostatně kritizují i 
mnozí nejen místní lidé.
                   Pokračování na straně 2

Vietnamci v synagoze, již si prohlédl 
osobně i ministr kultury, končí v březnu

Dálnice je opět průjezdná. 
Příští rok však na ní 
budou  ještě větší omezení

Meziříčští navrhují 
zvýšení poplatků za psy

Služebnu policie bude 
stavět � rma Gremis

Parkoviště ve Svitu je 
opět v provozu

Od soboty 30. listopadu mohou řidiči opět parkovat v areálu bývalého 
Svitu ve Velkém Meziříčí. Stavební práce v ulici Pod Strání (foto), která 
byla uzavřena, jsou pro letošek u konce. Z provizorního parkoviště za 
řekou lze projít na náměstí přes galerii Svit.              -red, foto: měúvm-

Letošní zahájení adventu se jako 
v  minulých letech konalo na  vel-
komeziříčském náměstí. Kromě 
rozsvícení vánočního stromu před 
radnicí, byla zažehnuta i  ostatní 
vánoční výzdoba v  centru města, 
ale i v přilehlých ulicích, Novosady 
nevyjímaje (foto dole). 
Překvapení na  přítomné čekalo 

v podobě nových světýlek na slou-
pech veřejného osvětlení, jejichž 
představení vedení města nechá-
valo záměrně až na tuto příležitost 
v  neděli 1. prosince v  podvečer. 
Obyvatelům kromě starosty a mís-
tostarostky popřál klidný advent 
také velkomeziříčský děkan Pavel 
Šenkyřík: Nezapomeňte, že je po-
třeba vyřídit všechny účty, ale také 
je potřeba odpouštět, apeloval. 
Posléze pak na pódiu před radnicí 
potěšila svojí hudbou a zpěvem ko-
led skupina Bohužel se zpěvačkou 
Anetou Kapčukovou. Program 
uzavřela vánoční pohádka pro děti 
Jů a Hele v Jupiter clubu. Pro všech-
ny pak bylo k  dispozici svařené 
víno, vánoční punč anebo trdelník.

Text Iva Horká, 
foto Antonín Dvořák a fcb DK

Pokud zastupitelé v prosinci schválí návrh na zvýšení poplatků ze psů, 
zaplatí majitelé rodinných domů za  jednoho psa více než doposud. 
Z nynějších 250 korun za jednoho psa a 350 Kč za dva a více psů by to 
mělo být 400 Kč ročně za jednoho psa, 600 Kč za dva a více psů. Maji-
telé psů v bytech nebudou muset sáhnout hlouběji do peněžek, neboť 
tam zůstává taxa na stejné úrovni, to znamená za jednoho psa ročně 
1000 Kč, za dva a více psů pak 1500 Kč.
Informoval o tom starosta města na tiskové konferenci minulý týden. 
Vyjmenoval také některé příklady z okolních obcí a měst, jak se kde 
poplatky pohybují. Podle jeho slov platí v bytech lidé v našem městě 
poměrně vysokou částku. 
V  případě, že návrh zastupitelstvem projde, přineseme podrobnější 
informace o všech taxách, které by měly platit od příštího roku.

Iva Horká

Výběrové řízení na výstavbu nové služebny pro policii ČR v bývalém 
areálu technických služeb ve Velkém Mezříčí vyhrála místní � rma Gre-
mis. Informoval o tom starosta města Josef Komínek minulý týden.

Smlouvu již zástupci Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina s � rmou 
Gremis podepsali.
Základní kámen, který už v areálu stojí, bude podle aktuální informace 
z radnice poklepán v úterý 10. prosince 2019 odpoledne.
Novostavba na Třebíčské ulici, která bude sousedit s věhlasným "esíčkem",  
přijde na několik desítek milionů korun (asi 60 mil. včetně DPH) a do pro-
vozu by měla být uvedena v roce 2021.
Podle smlouvy je jejím předmětem kompletní realizace akce podle zpraco-
vané projektové dokumentace na novostavbu obvodního oddělení policie. 
Navržená budova má tři podlaží, prostřední podlaží bude využívat bezba-
riérový vstup pro veřejnost. Součástí je i centrální parkoviště celé budovy, 
pracoviště nepřetržité dozorčí služby a další. V podzemním podlaží bude 
zázemí, převážně garáže, šatny, cely a technické zázemí. 
Realizace stavby má být provedena v jedné etapě.                           Iva Horká
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Pozor na svíce 
z adventního věnce

Interiér nové synagogy na historické fotce. Vpravo 
stav v roce 2019. Foto: Muzeum VM a Iva Horká

Mladý řidič nadýchal 
1,23 promile
Velkomeziříčští policisté zastavili 
ve středu 27. listopadu kolem je-
denácté hodiny večer v katastrál-
ním území obce Oslavice osobní 
automobil Ford, jehož řidičem 
byl sedmadvacetiletý muž.
Součástí silniční kontroly byla 
dechová zkouška, která vykáza-
la pozitivní výsledek. Naměřená 
hodnota činila 1,20 promile al-
koholu. Výsledky opakovaných 

měření byly 1,14 a 1,23 promile. 
Policisté muži na místě zakázali 
další jízdu a vše zadokumentova-
li. Zahájili úkony trestního řízení 
pro podezření ze spáchání pře-
činu ohrožení pod vlivem návy-
kové látky, za což lze uložit trest 
odnětí svobody až na jeden rok a 
zákaz činnosti spočívající v záka-
zu řízení motorových vozidel.

-pčr-

Minulou neděli se v mnoha domácnostech rozhořela první svíce na ad-
ventním věnci. Aby se rodinná  idyla nezměnila v neštěstí, ztráty na živo-
tech a majetku, je nutné, abychom dbali následujících rad.
Úplně nejdůležitější je zcela určitě výběr věnce. U kterých se svíce zapalu-
jí, je nezbytné, aby byly umístěny na nehořlavé podložce či v nehořlavém 
kalíšku. V okolí svíčky také nesmí být žádný hořlavý materiál – tím jsou 
myšleny stuhy, ozdoby atd. Nevhodnými místy jsou taková, kde je prů-
van – např. umístění u oken a v blízkosti záclon, vedle sedací soupravy či 
jiných textilií. Věnec také nedáváme do poliček nebo skříní, protože zde 
hrozí rychlé přenesení ohně na nábytek a zařízení bytu. Zapálenou svíčku 
rozhodně nenecháváme bez dozoru.                                                          -HZS-

Žďárským kriminalistům se na základě vlastní operativní činnosti 
podařilo odhalit dva dealery drog, které oba v jeden den zadrželi.
U jednoho z mužů zajistili více jak devadesát sáčků s pervitinem, 
a to bezprostředně poté, co ho přivezl na území města Žďár nad 
Sázavou. Policejní komisař zahájil jejich trestní stíhání, přičemž 
jeden z mužů byl obviněn ze spáchání zvlášť závažného zločinu.

Šestadvacetiletého muže zadrželi kriminalisté ve Žďáru nad Sázavou 
v odpoledních hodinách bezprostředně poté, co přicestoval na území 
města vlakem s novou zásobou drog. Policisté u něj zajistili dvaade-
vadesát sáčku s pervitinem. Muž byl obviněný z toho, že od srpna le-
tošního roku na Žďársku drogy prodával dalším osobám nebo je v ně-
kterých případech poskytl zdarma. V minulosti byl pro různorodou 
trestnou činnost odsouzen, a  to i  jako mladistvý. Poslední trest mu 
soud uložil v roce 2014 v souvislosti s majetkovou trestnou činností.
Druhého z obviněných mužů kriminalisté zadrželi ve stejný den ve ve-
černích hodinách na jedné z ulic ve Žďáru nad Sázavou. Dvaadvace-
tiletý muž byl obviněný z toho, že drogy distribuoval dalším osobám 
přinejmenším od  března letošního roku. Pervitin osobám prodával 
nebo je poskytoval výměnou například za různé elektronické spotřebi-
če. Muž byl za drogovou trestnou činnost odsouzen na konci loňského 
roku, kdy mu byl uložen podmíněný trest odnětí svobody.
Na  základě shromážděných důkazů policejní komisař zahájil trestní 
stíhání obou dealerů. „Šestadvacetiletý muž byl obviněn ze spáchání 
přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psycho-
tropními látkami a  s  jedy. Dvaadvacetiletý muž byl obviněn ze spá-
chání zvlášť závažného zločinu nedovolené výrovy a jiného nakládání 
s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.“, uvedl npor. Mgr. Ra-
dek Uhlíř, vedoucí oddělení obecné kriminality.
Případ kriminalisté dále vyšetřují. Obviněnému šestadvacetiletému 
muži za uvedenou trestnou činnost hrozí až pětiletý trest odnětí svo-
body. V případě dvaadvacetiletého muže se jedná až o desetiletý trest.

-pčr-

Dopadli dealery drog

Aktuální situace kolem synagogy 
Proběhla další jednání městské komise za  synagogu s  Židovskou obcí 
v Brně. Synagogu si přijel prohlédnout ministr kultury Zaorálek. To jsou 
nejaktuálnější novinky kolem této významné kulturní památky. Jednání 
o převedení památky na město Velké Meziříčí jsou na dobré cestě. Chystá 
se smlouva, kterou by měli doladit právníci obou stran. Ve hře je převedení 
za symbolickou cenu.
Současně probíhá mnoho schůzek a osobních jednání. Cílem je zajistit �-
nancování opravy synagogy z externích zdrojů. Máme příklad z Plzně, kte-
rý nám ukazuje cestu. V Plzni se opravuje třetí největší synagoga na světě. 
Investice je 100 milionů Kč a 90% �nancí je zajištěno pomocí programů 
Evropské unie a České republiky. Stejnou cestou chceme jít i my. Společně 
s hokejovou legendou Milanem Novým (na fotu dole vlevo - pozn. red.) se 
snažíme zajistit �nancování opravy synagogy. Milan Nový vytvořil trans-
parentní účet, kam začínají přicházet �nanční dary od různých lidí. Stejný 
transparentní účet bychom chtěli založit na Město Velké Meziříčí. Budou 
se pořádat různé bene�ční akce, z nichž první bude koncert Beatles revival. 
Ten se uskuteční 23. 2. 2020 v Jupiter clubu. Koncert bude pořádán pod 
záštitou Města VM.
Synagogu si prohlédl ministr kultury Zaorálek. Současné využití označil 
za „barbarské“. Věříme, že také pan ministr osobně nám pomůže s výbě-
rem vhodného dotačního titulu na opravu této významné památky.
Plánované využití synagogy je koncertní sál ZUŠ, který této škole chybí. 
Umělecká škola po něm dlouhodobě volá. Jako další využití jsou možné 
různé koncerty či výstavy. Chceme navázat úzkou spolupráci s Židovským 
muzeem v Praze. Sousední „starou synagogu“ bude opravovat Židovská 
obec Brno a chce z ní vytvořit „duchovní stánek“.
Město zároveň zadává stavební posudek, aby se analyzoval technický stav 
budovy a abychom znali odhad výše investic. A po nachystání smluv bude 
rozhodnutí na našich městských zastupitelích, zda tuto transakci schválí. 
Věřím, že zastupitelstvo převod synagogy do městských rukou schválí.

Tomáš Rapušák, foto archiv TR

Kromě křesťanského města existovala ve Velkém Meziříčí v minulosti také 
samostatná židovská obec. V polovině 19. století se obě obce administra-
tivně spojily. V té době měla židovská obec přes 1100 obyvatel. Protože 
stará synagoga k jejich shromažďování už nestačila, rozhodli se postavit 
novou budovu.
Nová synagoga vznikla za hranicemi bývalého židovského ghetta, na mís-
tě dvou křesťanských domů, které židovská obec již předtím zakoupila. 
Základní kámen byl položen 2. 7. 1868 a dne 7. 7. 1870, tedy za 2 roky, 
byla budova v pseudogotickém slohu zkolaudována. Autorem projektu byl 
vídeňský architekt August Prokop, stavbu postavil místní stavitel Václav 
Roučka za 25 tisíc zlatých.
Budova byla postavena z neomítnutých červených a v menším množství 
černých cihel. Okna zdobily barevné vitráže se symbolem Davidovy hvěz-
dy a ve dvou omítnutých pruzích nad vchodem byly umístěny hebrejské 
citáty z Bible. Vnitřek synagogy odpovídal již modernějšímu pojetí, kdy 
řečniště bylo přesunuto blíže ke svatostánku a lavice byly umístěny rov-
noběžně, podobně jako v křesťanských kostelích. Ze tří stran obklopovala 
chrám ženská galerie nesená litinovými sloupy. Zajímavý byl také zdobený 
strop ve tvaru nepravé klenby.
Synagoga plnila svůj účel do roku 1940, kdy byla poškozena nacistický-
mi vandaly. Od roku 1943 pak byla využita jako týlové skladiště německé 
armády. Po 2. světové válce se v jejím užívání sice postupně vystřídalo ně-

kolik subjektů, přesto však až do roku 1991 sloužila jako sklad. Do prosto-
ru chrámu byl na úrovni galerií vestavěn dělicí dřevěný strop, který je v 
budově dosud. Po restituci je budova pronajímána k obchodním účelům. 

-ripp-  Zdroj: web města VM

Vietnamci v synagoze ... končí v březnu

Dokončení ze strany 1
Proto přislíbil, že bude hledat možnosti, jak městu pomoci, neboť se ani 
jemu současný stav nelíbí. „Bolí z toho až srdce, že tak krásné prostory ne-
jsou využívány například pro knihovnu, přednášky �lozo�ckého festivalu či 
koncertní sál,“ narážel na fakt, že v synagoze se nachází vietnamská tržnice 
U Matesa. Tomu ale zdá se již brzy odzvoní a měla by v synagoze skončit 
koncem března příštího roku. „Současným majitelům, kteří v budově pro-
vozují asijskou tržnici, končí nájemní smlouva na konci března příštího roku 
a Židovská obec již neprojevila zájem o její prodloužení," upřesnil staros-
ta Komínek. Ten rovněž dodal, že si radní vyžádali zpracování stavebně 
technického průzkumu synagogy, aby město před případným převodem 
synagogy do  svého vlastnictví znalo přesný aktuální stavebně technický 
stav budovy. Hotov by mohl být nejpozději koncem ledna příštího roku. 
Předběžnou dohodu o případném převodu potvrdil dle ČT i předseda Ži-
dovské obce Brno Jáchym Kanarek.                                     Text a foto: Iva Horká

Synagoga plnila svůj účel do roku 1940S �nancováním oprav 
pomáhá hokejista Nový
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Michael Tini z Hotelové školy 
Světlá a Střední odborné školy 
řemesel, Velké Meziříčí je 
jedním z 15 �nalistů celostátní 
gastronomické soutěže Svačina 
roku s Rio Mare. 

O  postup do  �nále usilovalo 
160 studentů. Finále se usku-
teční ve středu 4. prosince v ku-
linářském studiu Chefparade+ 
v  pražských Holešovicích. Sou-
těží se o ceny v celkové hodnotě 
45 000 Kč. 
I letos je do hlasování zapojena ve-
řejnost, která může hlasovat na FB 

Rio Mare o „Cenu veřejnosti".
Studenti odborných středních 
škol se zaměřením na  gastrono-
mii měli za úkol vymyslet origi-
nální recept pro zdravou a  mo-
derní svačinu za  použití rybích 
výrobků Rio Mare. Nyní úkolem 
�nalistů bude připravit živě před 
porotou, ve  stanoveném limitu 
20 minut, 5 porcí své originální 
svačinky z  prvního korespon-
denčního kola. Hodnotí se chuť, 
nápad, prezentace, ale také dodr-
žení časového limitu.
Finálové svačinky budou hodno-
tit dvě poroty. Odborná porota 
v čele s Mistrem kuchařem Vla-
dimírem Pickou doplněná o šéf-
kuchaře Jiřího Krále a Vladislava 
Stupariče. Druhou porotu tvoří 
zástupci pořadatele a známá food 
bloggerka Eva Ehrenbergerová, 
autorka blogu Moje barevná ku-
chyně. Finále bude moderovat již 
tradičně oblíbena herečka a  ku-
chařka Markéta Hrubešová.
„Těší nás stále rostoucí zájem 
studentů, kteří se do naší soutěže 
hlásí. Soutěž už slaví sedmé na-
rozeniny a  tak jsme pro letošní 

ročník připravili jednu novinku 
a rozšířili jsme portfolio hlavních 
surovin, ze kterých soutěžící sva-
činy připravují. Přidali jsme Rio 
Mare Grilované �lety markety 
v extra panenském olivovém oleji 
a Rio Mare Filety sardinek v oli-
vovém oleji," řekl Jan Jedlička, 
marketingový manažer Bolton 
Czechia.
Kuchař nejlepší svačinky získá 
poukaz v  hodnotě 7  000 Kč, au-
toři druhé a  třetí nejlepší svači-
ny vyhrají poukazy v  hodnotě 
5  000 Kč a  3  000 Kč. Porota po-
řadatele udělí „Zvláštní cenu Rio 
Mare" s  dárkovým poukazem 
v hodnotě 5 000 Kč.
 Vítěz „Ceny veřejnosti", autor 
svačiny s  největším počtem hla-
sů na  FB stránce Rio Mare, zís-
ká výrobky Rio Mare v hodnotě 
2  500 Kč. Navíc každá oceněná 
škola získá výrobky Rio Mare 
ve stejné hodnotě.
Soutěž již sedmým rokem orga-
nizuje společnost Bolton Cze-
chia, výhradní distributor rybích 
výrobků Rio Mare pro Českou 
republiku.

Michael Tini, Hotelová škola 
Světlá a  Střední odborná škola 
řemesel, Velké Meziříčí; Quesa-
dillas s tuňákem Rio Mare a raj-
čatovou salsou
Suroviny na 4 porce:
2 konzervy Rio Mare tuňáka v oli-
vovém oleji, 1 cibule, 1 feferonka, 
hrst nastrouhaného Cheddaru, 
hrst nastrouhané nivy, hrst na-
strouhaného sýru Brie, 2 stroužky 
česneku, 2 lžíce limetkové šťávy 
Limmi, hrst petrželové natě, 4 lží-
ce sterilované kukuřice, 8 cherry 
rajčat, 2 tortilly, sůl a pepř.
Postup:
Připravíme rajčatovou salsu: na-
krájíme rajčata a  cibuli na  kos-
tičky, přidáme utřený česnek, 
nasekanou feferonku, limetkovou 
šťávu Limmi, sůl a  pepř. Quesa-
dillas: Na  pánvičce nahřejeme 
tortillu, vložíme navrch strouhané 
sýry, tuňáka Rio Mare v  olivo-
vém oleji a  kukuřici. Přikryjeme 
druhou tortillou a  spojíme. Teplé 
quesadillas krájíme a  ozdobíme 
zelenými natěmi. Salsu dáme 
do mističek.

Táňa Nevrklová

Hotelová škola Světlá a SOŠ řemesel pořádá ve středu 4. prosince od 
8 do 16 hodin pro veřejnost, a především pro zájemce o studium, den 
otevřených dveří. I letos bude tradičně spojen s adventní a vánoční 
tematikou.
Zájemci o studium získají ve škole potřebné informace o možnostech 
studia a budou si moci vyzkoušet přijímací zkoušky nanečisto.
Pro všechny návštěvníky bude přichystána prezentace zahraničních 
praxí, ukázka barmanského umění, vyřezávání ovoce a zeleniny, mo-
delování a zdobení. Součástí dne otevřených dveří bude také prezenta-
ce speciálního inventáře a slavnostního stolování.
Program:
         Informace o možnostech studia ve škole
         Přijímací zkoušky nanečisto
         Prezentace zahraničních praxí
         Interaktivní činnosti a soutěže pro žáky základních škol
         Prohlídka školy – odborné učebny, pracoviště odborného výcviku,
         Ukázky barmanského umění, vyřezávání ovoce a zeleniny, mo-
delování, zdobení
         Občerstvení a ochutnávky z naší „kavárny“
         Prezentace speciálního inventáře a slavnostního stolování

Připravila: redakce ML

Hotelová škola pořádá 
den otevřených dveří

Budoucí kuchař z Velkého Meziříčí je ve �nále 
soutěže Svačina roku

Dakarským závodníkům požehnal na cestu děkan

Předají petici ministrovi 
zemědělství. Přijďte také

Na velkomeziříčském náměstí se v sobotu sešli příznivci darar-
ských závodníků Tomáše Ouředníčka z Velkého Meziříčí a jeho 
navigátora Davida Křípala, aby se rozloučili se závodním autem, 
které poputuje  lodí do Saúdské Arábie. U kostela také posádce 
a jejich Fordu požehnal velkomeziříčský děkan Pavel Šenkyřík.

Tomáš Ouředníček, pilot závodního speciálu, který se vydá na závod 
Dakar 2020 do Saudské Arábie, dorazil se svým navigátorem Davidem 
Křípalem se zpožděním. To omluvil náročnými přípravami na auto-
mobilu, kterému se věnují vpodstatě nepřetržitě, neboť musí být per-
fektně vyladěné.
Ouředníček, držitel pěti dakarských medailí, se v těchto dnech připra-
vuje na svůj sedmý a třetí společný Dakar s navigátorem Davidem Kří-
palem. Přestěhováním do Saudské Arábie otevírá dakarská rallye další 
kapitolu. Posádka si také zvolila velkou změnu: po  třech úspěšných 
sezonách v globálním týmu South Racing se dvojice vrací ke starono-
vému názvu vlastního týmu Ultimate Dakar Racing.
Tomáš Ouředníček se připojil k dakarské rodině v roce 2009, kdy se 

rallye přesunula z Afriky na  jihoamerický kontinent. Nyní se Dakar 
opět stěhuje na jiný kontinent a Ouředníček také čelí zásadním změ-
nám. „Musím říct, že to pro mě byla ta nejnáročnější příprava na Dakar. 
Je to poprvé, kdy všechno řešíme sami, a  v  posledních týdnech to byl 
neustálý boj. Po třech úspěšných sezonách jsme se rozhodli neprodloužit 
smlouvu s německou stájí South Racing a pokračovat pod staronovým 
jménem vlastního týmu Ultimate Dakar. Globální tým South Racing se 
nyní plně zaměřuje na kategorii SSV, ve které již dvakrát Rallye Dakar 
vyhrál. Jsme velmi vděční Scottu Abrahamovi za příležitost být součástí 
velkého mezinárodního týmu. Nyní, když Rallye Dakar otevírá novou 
kapitolu, my přijímáme zbrusu novou výzvu a  jsme velmi rádi, že se 
můžeme zúčastnit prvního saúdského Dakaru na vlastní pěst.“ řekl To-
máš Ouředníček.
Rallye Dakar 2020 bude zahájena v neděli 5. ledna v Jeddah v Sa-
údské Arábii. Po  téměř dvou závodních týdnech, včetně dne volna 
v hlavním městě Riyadh, mohou závodníci oslavit svůj úspěch v pátek 
17. ledna v Al Qiddiyah.

Připravila Iva Horká, foto Antonín Dvořák

Pohádka o líném Kubovi diváky pobavila

Pohádku o líném Kubovi sehrál ochotnický divadelní 
soubor Špatně namíchaný bublifuk v Jupiter clubu.

Původně plánované představení v pátek bylo zrušeno, 
a tak se hrálo pouze v sobotu. Foto: Antonín Dvořák

Ocenění Klasa získal olej 
z Petrávče
Ocenění kvality KLASA převzalo včera 14 tuzemských producentů 
z rukou ministra zemědělství Miroslava Tomana a generálního 
ředitele Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) Mar-
tina Šebestyána. Na slavnostním večeru v pražském paláci Žofín 
získalo tuto prestižní značku celkem 34 výrobků.

Značku KLASA uděluje ministr zemědělství od  roku 2003, její ad-
ministraci provádí SZIF. Výrobce ji získává na  tři roky. Spotřebite-
lům umožňuje značka lepší orientaci mezi potravinami v prodejnách 
a  usnadňuje nákup kvalitních českých potravin. V  současnosti mo-
hou spotřebitelé nalézt logo KLASA na obalech celkem 930 produktů 
od 228 českých a moravských výrobců.
Nově oceněnými výrobky jsou (vybrán pouze region VMsko): 
Kmínovo světlicový olej z Petrávče
Výrobce: Biogas Bohemia spol. s r.o.
Tento olej v sobě ukrývá neobvyklé spojení tradičního českého kmínu 
kořenného z  Vysočiny a  světlice barvířské, vypěstované taktéž v  tu-
zemsku. Jejich lisováním vzniká olej s lehce oříškovou chutí a přede-
vším typickou intenzivní vůní a chutí dvouletého kmínu. Lisuje se při 
teplotě do 40 °C. Je vhodný pro ochucení brambor, polévek, zeleniny, 
salátů a masa. Olejový mlýn Petráveč je také držitelem ocenění Regio-
nální potravina Kraje Vysočina z roku 2018 pro výrobek Kmínový olej
.                                                                                         -red, zdroj: měúvm-

Všichni, kteří chtějí rozdávat radost, mohou navštívit programové 
oddělení Jupiter clubu a do úterý 17. prosince 2019 splnit přání jed-
nomu z dvaceti sedmi dětí z Dětského střediska v Březejci.
Tradiční vánoční strom splněných přání vyrostl v Jupiter clubu v 
pondělí 25. listopadu 2019 a dělá radost dětem již podeváté.
„Věříme, že tuto akci podpoříte a bude stejně úspěšná jako v minulých 
letech,“ dodávají zaměstnankyně programového oddělení Jupiter 
clubu.
Mezi dětskými přání naleznete například knížku, plyšovou hračku, 
kalendář nebo kosmetický balíček.                                   -zdroj: měúvm-

Vánoční strom 
splněných přání vyrostl 
v Jupiter clubu

Více než 50 000 lidí se postavilo za petici Vraťme život do krajiny, 
která upozorňuje na to, jak česká krajina trpí vinou intenzivního 
zemědělství a žádá ministra zemědělství o vytvoření podmínek pro 
zemědělce, aby mohli hospodařit s ohledem na krajinu a život v ní. 
„Ministr Miroslav Toman nás přijme 6. prosince v 8.00, abychom mu pe-
tici předali. Přijďte nás podpořit před ministerstvo zemědělství -Těšnov 
65/17, Praha,“ vyzývají ornitologové a myslivci, „předáním petice naše 
práce rozhodně nekončí. I dál budeme prosazovat myšlenku zdravého 
zemědělství a pestré krajiny. Čekají nás jednání s politiky včetně euro-
poslanců a dál budeme pokračovat v našich aktivitách jako jsou školení 
vlastníků půdy, hospodářů a zemědělců, jak udělat krajinu přátelskou 
pro ptáky a další živočichy a efektivně v ní zadržovat vodu. Je to pro nás 
především velký závazek do budoucna.“
Rádi bychom, aby pan ministr viděl, kolik je těch, kterým záleží na 
naší zdravé krajině, a proto vás chceme na předávání přizvat. Zároveň 
chceme, abyste u předání byli i vy, protože úspěch petice je z velké 
části zásluha vás všech, našich podporovatelů. Přineste si transparenty 
a plakáty, které vyjadřují váš vztah ke zdravé přírodě.  -red, zdroj: čso-
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PRODÁM
* Prodám Škodu 120L, 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 
vesta – dl. rukáv – s potahem – na 
postavu 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 vlaš-
ské – 50  Kč/1  kg. El. brojler 80  l 
– 1 200 Kč. Tel. 725 955 665, Velké 
Meziříčí.
* Prodám pozemek ke komerční-
mu využití na Karlově ve VM. Pro-
dej pouze vcelku, výměra 3 780 m2, 
cena 1 400 Kč/m2. Tel. 776 886 576.
* Prodám Škoda 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 m2 – 4 500 Kč. Beránčí kožich 
– ¾, zel. potah – 400 Kč. Beránčí 
vesta – dl. rukáv – s potahem – na 
postavu 160  cm – 300  Kč. Lyže 
sjezd. s bezpeč. váz. – 250 Kč. Lyž. 

boty – celokož. v.  40  – 200  Kč. 
Mycí stůl – 2 dřezy – 110 × 90 cm – 
150 Kč. Dět. kožíšky – 3 ks – 2 – 
4 – 6R – 250  Kč kus – dubeňák. 
Asfalt vč. sudu – 150 Kč. Mrazák 
170  l – 1500 Kč. Stojan na elektr. 
vrtačku – 400  Kč. Ořechy vlaš-
ské – 50 Kč/1 kg. El. bojler 80 l – 
1200  Kč. Tel. 725  955  665. Velké 
Meziříčí.
* Prodám palivové dřevo – suché, 
smrkové. Možnost dopravy. Tel.:  
731 457 371.
* Prodám zateplenou chatu 4+1 
k  celoročnímu bydlení na Fajtově 
kopci, nad dálnicí, ve VM. Voda, 
elektřina. Cena 2 490 000 Kč. Tel.: 
731 457 371.

KOUPÍM
* Koupím vojenskou výstroj 
z  vašich půd, sklepů a  stodol do 
roku cca 1950: německé, sovět-
ské, rumunské, italské a  české 
armády. Pro potřebu plánované 
výstavní expozice VELKOMEZI-
ŘÍČSKO ZA PROTEKTORÁTU 
1939 – 1945. Například výstroj 
z  bývalé BE KOV KY Feldbeklei-
dungsamt der Lu� wa� e 1/XVII 
(nyní Motorpal): vysouvací nože 
i  poškozené a  součástky k  nim; 
tropické klobouky; blůzy, košile; 

kalhoty, kraťasy pískové, zele-
né a  modré barvy; čepice, kšil-
tovky a  lodičky; okované boty 
s  koženou podrážkou, holínky, 
12 dírkové kanady boční i  před-
ní šněrování, boty kombinované 
s plátnem nízké i vysoké; skládací 
příbory; chlebníky, ruksaky, taš-
ky, brašny, batohy s  telecí kůží, 
pytle; oranžové bakelitové dózy; 
ochranné brýle; kukly a  ušanky; 
chrániče kolen; plynové masky; 
polní lahve; helmy; celty; obou-
stranné maskované vaťáky; pro-
šívané vaťáky; hliníkové nádoby 
na vodu, várnice, kanystry; polní 
lopatky; lékárničky; ešusy; ho-
dinky; kompasy; rádio-techniku; 
letecké bundy, kalhoty a  kombi-
nézy s  kožichem; výstroj se zipy 
značky ZIPP, RAPID, ELITE, 
Ri-Ri; výstroj s  cvoky značky 
PRYM, STOCK; rukavice, pásky 
přezky, řemínky, postroje; munič-
ní bedýnky plechové a  dřevěné; 
nášivky; vyznamenání a medaile; 
zbytky z techniky jako pásy, kola, 
součástky, tachometry a přístroje, 
optiku, puškohledy, dalekohle-
dy, nářadí, zbraně a  části zbraní, 
dýky, šavle a  bodáky, svítilny, 
baterky, karbidky; náboje a  ná-
bojnice; kno� íky; nitě a  kusy 

látek; dokumenty, pohlednice 
a  pracovní knížky adresované 
na Bekovku, fotogra� e z  období 
protektorátu Velkého Meziříčí 
a  okolí, noviny z  období protek-
torátu; rád si i  poslechnu zají-
mavé příhody a  historická fakta 
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 trojúhel-
níkové krabice na olej 
MOBILOIL, SHELL atd.
Staré pivní lahve s  odli-
tým nápisem pivovaru např: 
GROSS MESERITSCHER, 
L. HEIDE a  jiné pivovary.
Stará jízdní kola, veterány, moto-
cykly a veškeré součástky k nim.
Věci pomohou rozšířit sbír-
ku a  plánovanou expozici.
VOLEJTE, NEBO STAČÍ PRO-
ZVONIT A  ZAVOLÁM ZPĚT 
NA TEL.: 732 400 672.

RŮZNÉ
* Výkup palivového dřeva. Odvoz 
zajištěn. Tel.: 605 054 470.
* Půjčky před výplatou, do 
5.000 Kč. Tel.: 720 115 003.

Inzerce soukromá

Dne 6. prosince 2019 si 
připomeneme 10. výročí 
úmrtí pana

Karla Šoba
z Měřína.

Vzpomíná manželka a děti 
s rodinami.

Čas plyne a nevrátí, co vzal…

Dne 27. listopadu 2019 by se dožil 100 let náš drahý 
a milovaný tatínek, pan

Josef Trojánek ze Lhotek.

Dne 6. prosince 2019 by se dožila 98 let naše drahá 
a milovaná naše drahá a milovaná maminka, paní

Marie Trojánková ze Lhotek.

S láskou a úctou vzpomíná dcera Eva s rodinou.

Vzpomínáme

do ateliéru v Osové Bítýšce
Výstava potrvá do 10. prosince 2019, nutno se přihlásit	předem.

Tel.: 777 204 924

9. 12. a 10. 12. MUDr. Fráňa (alergologie) – neordinuje • 2. 12. a 9. 12. MUDr. Svo-
bodová (alergologie) – DOVOLENÁ • 18. 12. MUDr. Pařízek (ortopedie) – DOVO-
LENÁ • 19. 12. a 20. 12. MUDr. Nechvátalová – DOVOLENÁ • 27. 12. MUDr. Pe-
ňáz (urologie) – DOVOLENÁ • 27. 12. MUDr. Krejčí (chirurgie) – DOVOLENÁ • 
Od 20. 12.–1. 1. MUDr. Šajnar (interna) – DOVOLENÁ • 27. 12. MUDr. Šurda – 
DOVOLENÁ • Od 27. 12.–1. 1. MUDr. Ryšanová (gynekologie) – DOVOLENÁ • 
27. 12.–1. 1. MUDr. Bednářová (neurologie) – DOVOLENÁ • 27. 12. REHABILITA-
CE+VODOLÉČBA – DOVOLENÁ • 31. 12. MUDr. Nohelová (psychiatrie) – DOVO-
LENÁ • 30. 12. MUDr. Mráz (ORL) – DOVOLENÁ • 30. 12. MUDr. Zemanová (in-
terna) – DOVOLENÁ • 30. 12. MUDr. Novotný (ortopedie) – DOVOLENÁ • 30. 12. 
MUDr. Maleček (chirurgie) – DOVOLENÁ • 31. 12. MUDr. Kadlec (chirurgie) – DO-
VOLENÁ • 31. 12. MUDr. Jašová (urologie) – DOVOLENÁ • 31. 12. MUDr. Konečný 
(ortopedie) – DOVOLENÁ • 31. 12. MUDr. Šurda – DOVOLENÁ • 19. 12. – 5. 1. 
MUDr. Fikrová (interna+ endokrinologie) – DOVOLENÁ • 27. 12. – 5. 1. MUDr. Frá-
ňa (alergologie) – DOVOLENÁ • 30. 12. MUDr. Svobodová (alergologie) – DOVO-
LENÁ • Od 27. 12.–1. 1. dentální hygiena – DOVOLENÁ • MUDr. Jiří Šurda ukončí 
praxi k 31. 12. 2019 • MUDr. Hana Urbánková ukončí praxi k 31. 12. 2019. Vzhle-
dem k čerpání dovolené bude ambulance otevřena do 12. prosince 2019 včetně. 
• 23. 12. bude budova Domu Zdraví uzavřena z důvodu pravidelné inventarizace 
majetku a skladových zásob • 30. 12. a 31. 12. MUDr. Doležal – DOVOLENÁ • 
31. 12. MUDr. Dvořáková (ORL) – DOVOLENÁ. • 31.12. REHABILITACE + VODO-
LÉČBA – DOVOLENÁ • 2. 1. MUDr. Maleček (chirurgie) – DOVOLENÁ

• ZMĚNY ORDINAČNÍCH HODIN

11. 12. 7.30 – 12.30 Křižanov – Šibeník, Pod Šibeníkem, Meziříčská od křiž. s ul. 
Pod Šibeníkem sm. V. Meziříčí; 12.00 –15.30 ul. Dlouhá, Ořechovská, Polní, část 
Meziříčské (mezi Dlouhou a Polní). 12. 12. 7.30 – 10.30 Křižanov – Masarykovo 
nám., Budín, část Benešova nám. od Meziříčské po Ořechovskou, ul. Meziříčská po 
Dlouhou, restaurace a krejčovství na Benešově nám. č.p. 449; 10.30 – 13.30 ul. Na 
Zahrádkách směrem od hřiště až po č.p. 361,196, VAS a.s. Meziříčská od č.p. 234 po 
263, Na Zahrádkách; 13.00 – 15.30 ul. Sychrov, Nová, Zahradní, vrchní část Benešo-
va náměstí. 16. 12. 7.30 – 11.30 Bytovky u Nemocnice Mostiště, chaty u Nemocnice 
Mostiště, Rybářský svaz, Povodí Moravy RD u mlýna Vídeň, Středisko Povodí Moravy 
pod hrází přehrady Mostiště a chaty. 

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

Datum P/B/Z Předmět přednášky – besedy Přednáší
10. 12. přednáška 100 let ženské politiky ve Velkém Meziříčí Mgr. Martin Štindl, Ph.D.
17. 12. přednáška Francouzské Alpy Mgr. Tomáš Fiala, Roman Hnízdil

Kino Jupiter club VM

Změna programu vyhrazena!

Akce ve Velké Bíteši
PRODEJNÍ VČELAŘSKÁ VÝSTAVA • 5. – 10. prosince. Otevřeno den-
ně od 9 do 17 hodin. Výstavní síň Klubu kultury ve Velké Bíteši.
VÁNOČNÍ AKADEMIE • 6. prosince 17.00. Vstupné dobrovolné. 
Sportovní hala TJ Spartak Velká Bíteš.
BÍTEŠSKÁ AKADEMIE – NORSKO OČIMA MLADÝCH ČECHŮ • 
8. prosince 18.00. Bítešáci Lukáš Kratochvíla a Eliška Brázdilová ab-
solvovali studijní pobyt v Norsku. Přijďte si poslechnout a seznámit se 
prostřednictvím fotek s krásami této severské země. ZUŠ Velká Bíteš.
VYCHÁZKA DO LESA • 14. prosince 14.00. Seznámíme se s vývojem 
kůrovce v lesích. Povede emeritní revírník Josef Kalina. Délka vycház-
ky 2 km (cca 1,5 hodiny). Sraz u hasičského domu v Košíkově.
VÁNOČNÍ KONCERT V ČIKOVĚ • 14. prosince 16.00. Kapely: Sou-
mrak, Bohumilové, Litrpul, Standaband. Host Starý Fóry. KD Čikov.

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II • 4. 
a 11. 12. 17.00. 130 Kč, 96 minut, 
ml. přístupný od 12  let.
ŽENSKÁ NA VRCHOLU • 5. 12. 
19.30. 130 Kč, 105 minut, mládeži 
přístupný.
SNOW FILM FEST VELKÉ ME-
ZIŘÍČÍ • 7. 12. 17.00. Ty nejlepší 
zimní cestovatelské a  sportovní 
� lmy z celého světa i  z domácí 
produkce. Občerstvení zajištěno. 
Vstupné 100 Kč, mládeži přístup-
ný od 12 let.
PAT A MAT: KUTILSKÉ 
TRAMPOTY • 8. 12. 16.00. 
120 Kč, 60 min., mládeži přístupný.

ŠPINDL 2 • 8. 12. 18.30, 21. 12. 
19.30 130 Kč, 107 minut, mládeži 
přístupný od 12 let. 
JUMANJI: DALŠÍ LEVEL • 
12. 12. 18.00, 27. 12. 16.00 120 Kč. 
123 minut, mládeži přístupný.
STAR WARS: VZESTUP SKY-
WALKERA • 19. 12. 18.00, 20. 
12. 19.30, 130 Kč, 155 minut, mlá-
deži přístupný od 12 let. 
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK • 27. 12. 
19.30, 29. 12. 18.30 130 Kč, 90 mi-
nut, mládeži přístupný od 12 let. 
ŠPIÓNI V PŘEVLEKU • 29. 12. 
16.00, 130 Kč, 100 minut, mládeži 
přístupný.

na středisku Měřín

Pravidelná	pracovní	doba.

Požadujeme	vzdělání
odpovídajícího	zaměření.

Bližší	info:
Stanislav	Sysel				602 757 216  
Ing.	Pech				723 682 526

Nabídky	možno	zasílat	také
na	agro@agro-merin.cz

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

7. 12. MUDr. Andrea Stalmachová, Vír 201, tel.: 605 151 774
8. 12. MDDr. Lenka Hamáková, Žďárská 73, N. Město, tel.: 566 618 060
14. 12. MUDr. Petr Filla, Střední 5, Velké Meziříčí, tel.: 566 524 275
15. 12. BLADENT, s. r. o. Štursova 111, 592 31 N. Město, tel.: 566 616 904
21. 12. MUDr. Jiřina Foltanová, U Zbrojnice 404, Svratka, tel.: 608 069 430
22. 12. Lékař stomatolog Fiodor Gonchar, Dům zdraví, VM, tel.: 728 638 632
24. 12. MDDr. Radka Prouzová, Radostín nad Oslavou 71, tel.: 799 505 925
25. 12. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár nad Sáz., tel.: 566 642 545
26. 12. MDDr. Jiří Simon, Studentská 1697/7, Žďár n. Sáz., tel.  603 298 447
28. 12. MUDr. Marie Havlíčková, Nám. Rep. 63, Žďár n. S., tel.: 774 084 064
29. 12. MUDr. Michaela Kaletová, Strážek 80, tel.: 566 567 332
1. 1. MUDr. Andrea Stalmachová, Vír 201, tel.: 605 151 774

Víkendová pohotovost Nový Telečkov MUDr. Zuzana Moravusová, pá + so 9.00 – 18.00, 
mobil 737 585 224. Pátek 9.00 – 17.30 a sobota 9.00 – 17.30.



strana 5 medřičské listy | číslo 43 | 4. prosince 2019

Kulturní akce ve VM a okolí

Změna programu vyhrazena!

VÝSTAVA BETLÉMŮ • Do 8. ledna. Muzeum VM, výstavní sál, zámek.
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ LUBOŠE PROCHÁZKY • Do 31. prosince 
20.00. Café Panther, Rozkoš 2, Velké Meziříčí.
VÝSTAVA OBRAZŮ ANETY KAPČUKOVÉ • Do 30. ledna 2020. Kavár-
na a Bistro termoska, Náměstí, Velké Meziříčí.
VÁNOČNÍ JARMARK V ČESKÉ SPOŘITELNĚ • 4. prosince 13.30 – 
17.00. Česká spořitelna, Náměstí 22/24, Velké Meziříčí.
GRANDE MORAVIA • 4. prosince 18.00. Pro malý zájem se koncert 
ruší. Zakoupené vstupenky vraťte na program. oddělení JC Velké Meziříčí.
PŘEDVÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA VÝROBKŮ DENNÍHO STA-
CIONÁŘE NESA • 6. prosince 9.00 – 16.00. Vánoční zpívání s Radkou 
Uchytilovou ml.: 10.00, 12.00, 14.00. Po celý den čerstvě napečené cukroví 
a vánoční punč. Nesa – denní stacionář, Čechova 1660/30, Velké Meziříčí.
PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA • 6. prosince 12.00 – 19.00, 7. prosince 
9.00 – 19.00. Tradiční vánoční výstava v budově bývalé MŠ v Radostíně n. O.
BAREVNÝ PLES • 6. prosince 19.00. Hudba: M.E.Š., reprodukovaná. 
Vstup pouze ve společenském oděvu! Vstupné pro veřejnost 130 Kč včetně 
místenky, účastníci kurzu mají vstup zdarma. Velký sál JC Velké Meziříčí.
VANLIFE NA ZÉLANDU • 6. prosince 19.30. Rub i líc života v dodávce 
v jednom z nejkrásnějších koutů světa podle Venduly Žákové. Vstupné 
60 Kč. Katolický dům, Bezručova 274, Křižanov.
PLES STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY • 6. prosince. Dům kultury 
Žďár nad Sázavou, Dolní 182/30.
KRAMPUS ČERTI V PANORAMĚ • 6. prosince 21.00. Music club Pa-
norama, Velké Meziříčí.
VÁNOČNÍ VÝSTAVA MORAVEC • 7. a 8. prosince 9.00 – 17.00. Také 
tvořivé dílny a kavárnička s chutným občerstvením. KD Moravec.
ADVENTNÍ KONCERT • 7. prosince. Bory.
VÝSTAVA BETLÉMŮ • 7. prosince. Od 15.00 do 16.00, 8. 12. od 13.00 do 
15.30. Vánoční výstava v obecním muzeu Bory.
VÁNOČNÍ VÝSTAVA • 7. a 8. prosince. V sobotu 17.00 – 20.00, v neděli 
14.00 – 20.00. Tradiční vánoční výstava v Kulturním domě Mostištích.
3. SPOLEČENSKÝ A TROCHU MYSLIVECKÝ PLES • 7. prosince 
19.30. Moderuje Aleš Háma, účinkuje Jitka Zelenková, hrají Hamle-
ti (Aleš Háma, Dalibor Gondík, Jakub Wehrenberg, Hardy Marzuki) 
a  Kvatro (celá doprovodná kapela Michala Davida). Dům kultury 
Žďár nad Sázavou, Dolní 182/30.
METAL VE VELMEZU • 7. prosince 20.00. Koncert. Rock Depo, No-
vosady 36, Velké Meziříčí.
SCHŮZKA FILATELISTŮ • 8. prosince 8.00. Předsálí kina JC, VM.
MIKULÁŠSKÁ POUŤ VELKÉ MEZIŘÍČÍ • 8. prosince. Pouťová kavár-
na na faře 10.00 – 17.00. Přednáška o mezigenerační komunikaci (ge-
nerace X, Y, Z) 15.30. Psycholog František Hroník, kostel sv. Mikuláše. 
Adventní tvoření 15.30. Farní sál, Náměstí 16/185, Velké Meziříčí.
VÁNOČNÍ TRHY NA MODRÉM STATKU • 8. prosince 13.00. Vánoč-
ní ozdoby, dekorace, cukroví, sladkosti, palačinky, trdelník, čokoládu, 
kávu, punč a další spoustu vánočního zboží. Na děti čeká zdobení 
perníčků. Celým odpolednem bude provázet živá hudba. Na modrém 
statku manželů Pazderových v Měříně.
ADVENTNÍ KONCERT V NETÍNĚ • Neděle 8. prosince 17.00. Jaro-
slav Tůma – varhany, cembalo, Yoshimi Oshima – �étna, Jan Rokyta 
– cimbál, zobcová �étna, pěvecký chrámový sbor Netín. Vstupné dob-
rovolné. Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Netíně.
VÁNOCE JSOU KRÁSNÝ ČAS, POTĚŠIT VÁS CHCEME ZAS… • 9. – 
11. prosince 9.00 – 17.00. Tradiční vánoční výstavu pořádá Spolek žen 
a JC VM. Vstupné dobrovolné. Velký sál JC Velké Meziříčí.
VÁNOČNÍ ŘEMESLNÝ TRH • 10. prosince 8.00. Sortiment řemeslných 
výrobků, občerstvení a cukrovinek. Náměstí Velké Meziříčí.
ODBORNÝ KURZ TEATENDER • 10. a 11. prosince 10.00.  Vicemistr 
světa v přípravě nealkoholických drinků Jiří Boháč. Cena za kurz 1750 
Kč. Přihlášky do 29. 11. hana.lavicka@svetlavm.cz. HŠ Světlá SOŠŘ U 
Světlé 36, Velké Meziříčí.
VÁNOČNÍ ADVENTNÍ ZPÍVÁNÍ ZŠ OSLAVICKÁ • 11. prosince 17.00. 
Kostel sv. Mikuláše, Velké Meziříčí.
VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZŠ MOSTIŠTĚ • 12. prosince 16.00. Kul-
turní dům Mostiště.
VANLIFE NA ZÉLANDU • 12. prosince 19.00. Rub i líc života v dodávce 
v jednom z nejkrásnějších koutů světa podle Venduly Žákové. Sál hasič-
ky VM, Nad Gymnáziem 17, Velké Meziříčí.
VÁNOČNÍ JARMARK S DÍLNAMI NA ZŠ OSLAVICKÁ • 13. prosince 
14.00 – 17.00. Základní škola Oslavická, Oslavická 1800/20, Velké Meziříčí.
KOUZELNÁ ŠKOLKA – MICHALOVI MAZLÍČCI • 13. prosince 17.00. 
Výročí 20 let Kouzelné školky. V představení uvidí děti skutečné hračky, 
své oblíbené plyšáky, do kterých se zamilují nejen ony, ale také jejich rodiče. 
Velký sál JC, Náměstí 17, Velké Meziříčí.
PLES STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY • 13. prosince. Dům kultury 
Žďár nad Sázavou, Dolní 182/30.
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Rok se s rokem sešel a my jsme vás mohli opět přivítat v Měříně na 
charitativním předvánočním tvoření.
Kreativní odpoledne se uskutečnilo 24. 11. 2019 od 13.30 a v průběhu 
čtyř hodin si lidé mohli vytvořit vánoční dekorace, přes vánoční přáníč-
ka, zdobení perníčků, vyrábění vánočních taštiček, ozdob na stromeček 
až po vánoční věnce, děti u vchodu dostaly malou nadílku a pro ty větší 
byl přichystaný měřínský andílek pro štěstí, zároveň jste si mohli odnést 
vzpomínku v podobě fotogra�e z našeho fotkoutku, posilnit se dobrým 
jídlem i pitím a nechyběl ani zajímavý taneční program pro děti.

Peníze pro nadační fond dětské onkologie 
Krtek i pro záchrannou stanici Pavlov
Z prostoru hasičské zbrojnice jsme se letos přesunuli do větších prostor 
kulturního domu a společně vybrali neuvěřitelných 14 467 Kč  nadačnímu 
fondu dětské onkologie Krtek.
Zárověň jsme hojnou materiální pomocí podpořili záchrannou stanici 
Pavlov.
Děkujeme z celého srdce všem organizátorům, pomocníkům, hasičům, 
kteří se na tvorbě akce podíleli, děkujeme všem sponzorům a mediálním 
sponzorům, jmenovitě Kavárna Měřín – Renata Dobejvalová, Prodejna 
zahrádkář Agro Měřín, s. r. o., R Malec, s. r. o., JeZ Food, Dorty Jana Fial-
ková, Fixpoint reklama, Bioprodukt zdravá výživa, dekorace Pro Lásku, 
Poex Velké Meziříčí, s. r. o., Anička Oulehlová – program pro děti, Micha-
ela Požárová – fotokoutek, Sweet – Jitka Syslová, DJ Michael Štoček, Jana 
Pospíšilová – koláčky, Martina Šulová – zdravotník.
Nicméně především děkujeme Vám, kteří jste dorazili a užili si společně 
s námi kreativní odpoledne, budeme se snažit zlepšovat a vytvářet mnoho 
akcí, kde se společně můžeme setkat a prožít příjemné chvíle, kdy zapo-
meneme na všední starosti a užíváme si vzájemnosti.
Přejeme vám kouzelný adventní čas.                          SDH MĚŘÍN a přátelé
PS: Pokud budete chtít částku pro dětskou onkologii ještě navýšit, 8. 12. se 
budou konat v Měříně trhy, kde na stánku Dagmar Opálkové můžete něco 
pěkného pořídit a výtěžek poputuje taktéž nadačnímu fondu.
Stejně tak, pokud jste nestihli darovat věci pro záchrannou stanici, stačí nás 
kontaktovat, máte čas do 13. 12., poté se dary povezou do záchranné stanice.

V Měříně se opět konalo 
charitativní předvánoční 
tvoření

Krajská soutěž družstev / 
4. kolo – neděle 1. 12.

Spartak Vel.Bíteš – TJ Žďár nad 
Sáz. C 6,5:1,5
Sestava a  bodové zisky domácí-
ho týmu: Gubáš, Kincl, Zeman 
(VM), Bárta R. a  Burian výhry 
a po jednom bodu – Skula, Šilhan 
a Blažková remízy, po půlbodu – 
ze spartakovců tentokrát nepro-
hrál nikdo.
Vítězství se dalo očekávat… 
A  skutečně přišlo, a  to dokonce 
výrazné!
Po třetím kole se Bíteš dělila 
o  první a  druhou příčku celko-
vého pořadí, a  to společně se 

ŠK Světlá nad Sázavou B, zatímco 
C -tým Žďáru se zároveň s Gam-
bitem Jihlava D utápěl na děle-
ném předposledním a  posled-
ním, totiž 9.–10. místě. Je tudíž 
nabíledni, že favorizovaným ko-
lektivem pro toto utkání se pře-
dem stali právě Bítešané.

Ostatní zápasy:
Gambit Jihlava C – Spartak Pel-
hřimov B 4:4
Jiskra Havl. Brod B – ŠK Světlá 
nad Sáz. B 1:7 (!)
Gambit Jihlava D  – SŠK Cejle 
2,5:5,5
Jiskra Humpolec B  – Caissa 
Třebíč B 3:5

Tabulka:
1. TJ Světlá n. S. B
4 4-0-0 23,5 12 (9,5)
2. SPARTAK VELKÁ BÍTEŠ
4 4-0-0 23,0 12 (8,5)
3. Jiskra Havl.Brod B
4 3-0-1 17,0 9 (7,5)
4. Caissa Třebíč B
4 2-0-2 17,5 6 (6,5)
5. SŠK Cejle
4 2-0-2 16,0 6 (5,5)
6. Gambit Jihlava C
4 1-2-1 17,0 5 (5,0)
7. Spartak Pelhřimov B
4 1-1-2 15,0 4 (4,0)
8. Jiskra Humpolec B
4 1-1-2 14,0 4 (4,5)

9. Gambit Jihlava D
4 0-0-4 9,0 0 (2,5)
10. TJ Žďár n.S. C
4 0-0-4 8,0 0 (1,5)
Na archivním snímku jsou při 
listopadovém utkání v  bítešské 
klubovně zachyceni někteří z na-
pravo sedících domácích hráčů 
(Spartak VB vs. Caissa Třebíč B, 
výsledek 6:2). Odpředu dozadu: 
Josef Šilhan, Libor Kincl  – oba 
s  brýlemi–, Michal Nedoma 
(z  VM) a  kapitán Ladislav Voj-
těch; za nimi Jan Gubáš.

Text: Vladimír Pařil.
Foto: Ivan Kovács; z archivu 

šachového oddílu Caissa Třebíč.

Bítešští šachisté doma rozmetali céčko Žďáru

Ohlášky Velké Meziříčí a okolí
Farnost Velké Meziříčí:
4. 12. 7.00 Na poděkování za dar 
života, požehnání pro členy našich 
rodin, naše zemřelé a duše v očist-
ci. 10.00 Mše svatá DPS. 10.00 Po-
hřební mše svatá: Za + Marii Dvo-
řákovu. 17.00 Mše svatá Oslavice. 
18.00 Mše svatá Lavičky. 5. 12. 
6.00 Rorátní mše svatá na úmys-
ly všech přítomných. 7.00 Za Evu 
Matoušovu, jejího manžela, rodi-
če, sourozence a přízeň. 16.00 Mše 
svatá Stránecká Zhoř se sv. Miku-
lášem. 16.45 nácvik zpěvů – dět-
ská schola, 17.00 schůzka minist-
rantů, 18.00 Mše svatá pro děti: Za 
syna Stanislava, jeho živou rodinu 
a duše v očistci. 6. 12. – Památka 
sv. Mikuláše, biskupa/ 1. v měsíci/ 
Celodenní a celonoční adorace 
8.00 Za manžela, syna, dvoje ro-
diče a děti s rodinami. 10.30 Do-
mov seniorů. 14.00 – 16.00 Svátost 
smíření. 17.00 Za Marii Rosovu 
a živé a + členy rodiny Rosovy a 
Dohnalovy. 19.00 – 21.00 Svátost 
smíření. 7. 12. – Památka sv. Am-
brože, biskupa a učitele církve/ 1. 
v měsíci 7.00 Za Marii a Františka 
Vondráčkovy a jeho sourozence. 
18.00 Na společný úmysl: 1. Za ro-
diče Marii a Josefa Jašovy a živé a 
+ členy rodiny Jašovy a Bílkovy. 2. 
Za Josefa Požára, živou a + rodinu 
a Boží pomoc a ochranu pro celou 
rodinu. 3. Za manžela a živou a + 

rodinu Halámkovu a Kotrašovu. 4. 
Za Bohuslava a Zdenu Příhodovy, 
zdraví a sílu v nemoci, šťastnou 
hodinu smrti a na vlastní úmysl. 
5. Za dvoje + rodiče, syna Jana, 
duše v očistci a živé a + příbuzné. 
6. Za nemocnou neteř s prosbou 
o uzdravení a Boží požehnání pro 
rodinu. 8. 12. – 2. neděle adventní/ 
v našem farním kostele pouť 7.30 
Za farníky. 9.00 Za živou a + rodi-
nu Němcovu a Kohoutovu. 10.30 
Mše svatá pro rodiny s dětmi: Za 
živou a + rodinu Kutlvašrovu, 
Pospíchalovu, Skryjovu, přízeň a 
duše v očistci. 18.00 Za Emílii a 
Stanislava Krejčovy, živou a + ro-
dinu Krejčovu, Kryštofovu, Fran-
tiška Borůvky a duše v očistci.
Farní oznámení:
Pod kůrem v kostele si můžete za-
koupit Průvodce adventem. Cena 
je 9 Kč. Ve čtvrtek 5. prosince bude 
pravidelná návštěva nemocných. 
Ve čtvrtek 5. prosince v 16.00 na 
faře bude setkání katechumenů. 
Prosíme o příspěvek vánočního 
cukroví do poutní farní kavárny, 
který je možné přinést s receptem 
v pátek 6. prosince během dne do 
15.00 na faru. V sobotu 7. prosince 
je I. sobota v Netíně. Autobus po-
jede v 15.00 od fary ve VM po pra-
videlné trase. V neděli 8. prosince 
o pouti k svatému Mikuláši, jste 
zváni do farní kavárny, přednášku 

psychologa Františka Hroníka o 
mezigenerační komunikaci a další 
tvoření. Více informací na vývěs-
kách, internetu a facebooku.
Farnost Bory:
5. 12. 17.00 Mše svatá pro děti v 
Horních Borech: Za Cyrila Marka, 
rodiče Prudkovy, bratra a živou a 
+ přízeň. 6. 12. – Památka sv. Mi-
kuláše, biskupa/ 1. v měsíci 18.00 
Dolní Bory: Za Jindřicha Fňukala 
a rodiče. 7. 12. – Památka sv. Am-
brože, biskupa a učitele církve/ 1. 
v měsíci 6.00 Horní Bory: Rorátní 
mše svatá na úmysly všech pří-
tomných. 8. 12. – 2. neděle advent-
ní 9.45 Za Josefa Dohnala, sestru a 
rodiče, rodiče Vencálkovy a syna.
Farní oznámení:
Ve čtvrtek 5. prosince bude pra-
videlná návštěva nemocných. V 
sobotu 7. prosince je I. sobota v 
Netíně. Autobus pojede v 14.40 z 
Horních Borů. V sobotu 7. pro-
since od 15.00 do 16.00 a v neděli 
8. prosince od 13.00 do 15.30 Vás 
zveme na výstavu betlémů v za-
sedací místnosti Obecního úřadu 
Bory. Sbírky o vánočních svátcích 
budou na opravy farního kostela 
v Borech. Průvodce adventem si 
můžete zakoupit vzadu v kostele 
za cenu 9 Kč. Na Štědrý den Vás 
zveme na vánoční bohoslužbu 
pro děti v 16.00. Při této mši svaté 
plánujeme scénku o narození Ježí-

še. Aby vše dobře proběhlo, chtěl 
bych Vaše děti pozvat na nácvik: 
1. zkouška po dětské mši svaté 5. 
12., mše začíná v 17.00, zkouška 
v 18.00, 2. nácvik o týden později 
12. 12. v 15.30, 3. setkání třičtvrtě-
hodinku před premiérou, tedy na 
Štědrý den v 15.15. Za vaše nasa-
zení děkuje a dotazy zodpoví kap-
lan o. Karel Adamec (mail: karela-
damec@atlas.cz, tel: 604 968 996.)
Farnost Netín:
5. 12. 16.00 Mše svatá Stránecká 
Zhoř se sv. Mikulášem. 6. 12. – Pa-
mátka sv. Mikuláše, biskupa/ 1. v 
měsíci 18.30 Za rodiče Mikyskovy, 
syny, snachy a zetě. 7. 12. – Památ-
ka sv. Ambrože, biskupa a učitele 
církve/ 1. v měsíci 6.00 Rorátní 
mše svatá na úmysly všech pří-
tomných. 15.00 Svátost smíření. 
16.00 Za poutníky a + manžela 
Boleslava Kazdu. 8. 12. – 2. neděle 
adventní 8.00 Za rodiče Kudláčko-
vy, dceru a rodiče Poulovy.
Farní oznámení:
V neděli 8. prosince v 17.00 v 
kostele v Netíně zveme na tradič-
ní adventní koncert. Sbírky o vá-
nočních svátcích budou na opravy 
střechy farního kostela PM v Netí-
ně. Průvodce adventem si můžete 
zakoupit vzadu v kostele za cenu 
9 Kč.

Farní úřad Velké Meziříčí

Celkově již popáté se hosté pivnice "Na Lipnici" a jejich rodinní příslušníci 
či známí vydali autobusem na tradiční zájezd do malebného, přívětivého 
a pohostinného dolnorakouského města Hollabrunn, kde se každoročně 
v předmikulášském čase konává festival Krampuslauf / Teufellauf - neboli 
"Nacht des Horrors".
Tentokrát se odtud z VelMezu vypravilo celkem 35 lidí, a to včetně těch 
(ano, právě oněch strašidelných zážitků tolik dychtivých!) malých dětí. Ob-
ligátní zastávkou pro všechny se ovšemže znovu stal atraktivní příhraniční 
Freeport Hatě. Cestou bylo v autobusu opět nabízeno velmi vítané občer-
stvení od dobrovolníků; a to ať už k jídlu, anebo k pití. Vše samozřejmě 
grátis.
Vesele pekelnická atmosféra hollabrunnského Hauptplatzu, dobře pod-
malovaná velice sugestivní hudbou, řinčením, hydrykáním, brrriakáním 
a všemožným skuhráním + dále rozličnými plameny, kouřem, smradem 
i vůněmi, znovu nezklamala! Kdo měl hlad, mohl si něco lákavého koupit, 
pokud měl s sebou eura; kdo měl žízeň, tož ten teda taky - no a komu bylo 
v tom mrazu zima, konzumoval svařené vínko, "rot oder weiss".
Občas se sice stalo, že někoho z návštěvníků a hostů, mezi nimiž zase bylo 
i hodně občanů ČR, vzápětí všelijací ti dočista příšerní čerti, ďáblové, rara-
ši, fexti, upíři, perchty a ježibaby něčím vyšlehali (kravským ocasem, met-
lou a podobně) - jenomže ono se to nesmí brát až tak nějak moc osobně, 

neboť právě i to už prostě patří k tamějšímu folklóru a koloritu. S tím, že 
tam i něco takzvaně "schytáte", se zkrátka už předem musí tak nějak jakoby 
počítat - a navzdory modro�alovým šlicům na lýtkách či na stehnech byste 
se neměli vůbec nijak pohoršovat...
Všichni účastníci opravdu mohli být navýsost spokojeni!
Hlavní poděkování za  zorganizování výletu náleží paní vedoucí Lence 
Markové z pivnice Lipnice.
Poznámka: Rakouské perchty (Perchten) čili bílé čarodějnice jsou vlastně 
odvozeny od naší - a nám důvěrně známé - nešťastné bílé paní Perchty 
z Rožmberka.                 Text: Vladimír Pařil, foto  Hollabrunn, zdroj internet.

Lipnice nevynechala čerty ani letos

Zdál se mi v noci hrozný sen, jak 
náš národ podléhá nákaze šílen-
ství a ihned po probuzení mi bylo 
jasné, že musím všechny varovat, 
než se sen stane skutečností. Jde 
o  závažnou nemoc, napadající 
obzvláště mladé lidi, mnohdy 
studenty.

 Někdy se jí říká SRÁŽKA S ČT.
Je sice pravdou, že ČT není jedi-
ným virem přenášejícím nákazu, 
je však tím nejznámějším. Tato 
hrozná nemoc může mít i  do-
životní následky, a  ačkoli exis-
tují séra s  názvy jako ŽIVOTNÍ 
ZKUŠENOST, nebo HISTORIE, 

bývá mozek nakažených někdy 
již imunní a  reaguje na  sérum 
HYSTERIÍ. Žel reakce bývá často 
nevratná, zvláště u jedinců, kteří 
nebyli v  raném mládí očkováni 
rodiči LÁSKOU a  PRAVDO-
MLUVNOSTÍ.
Atak této hrozné nemoci propu-

ká obzvláště ve  dnech tzv. me-
diální masáže, tedy při různých 
výročích, či v  předvolebních ča-
sech. Důrazně apeluji na  rodiče, 
aby (pokud již také nejsou naka-
ženi) aplikovali zavčas očkování, 
aby náš národ této hrozící nákaze 
nepodlehl.             Martin Klement

Nákaza
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ŠIPKY
8. kolo 1. ligy

Řezníci Dobronín vs CERBE-
ROS VM 0:18
Body Cerberos: Kúřil Stanislav 
4/4, Kotrba Radek 4/4, Doležal 
Jan 4/4. Dvojice 2/2.
CERBEROS VM B vs Devious 
Darts Dušejov 13:5

Body Cerberos B: Buchtová Klá-
ra 1/2, Boháč Martin 2/3, Kunčar 
Leopold 2/3, Kampas Jan 3/3. 
Náhradníci: Milotová Daniela 
1/1, Boubal Petr 1/1, Brychta 
Ondřej 1/2, Sedláček Pavel 1/1. 
Dvojice 1/2.

  -CERBEROS-

Druhou polovinu soutěže jsme za-
čali na domácí půdě. Nejprve jsme 
v pátek přivítali nováčka z Hradce 
Králové. Vzhledem k tomu, že za-
sedal výbor ČVS, převzal roli trené-

ra Dan Kasan. Postavil osvědčenou 
sestavu s Víťou Šimkem na nahráv-
ce, Jirkou Hurytou a Adamem Be-
náčkem na bloku, Honzu Kučeru 
na univerzálu a  smečaře Štěpána 

Žabu a  Romana Jašu. Libera byli 
Marek Slavík a  Jirka Koukal. Stále 
máme zraněné Martina Pavlovské-
ho a Ríšu Stanislava. Naopak již se 
s námi rozcvičoval Dominik Žaba. 
Zápas byl od začátku v  naší režii. 
Celý zápas až na začátek prvního 
setu jsme si udržovali bezpečný ná-
skok a všechny koncovky jsme bez 
problému vyhráli. Druhý den bylo 
vše jinak. Stejná sestava, stejná tě-
locvična, ovšem podstatně silnější 
soupeř. Liberce nepřijel s  nejsil-
nější sestavou, ale také ne s  nej-
slabší. Jistotu jim dával liberecký 
internacionál Vencovský a mladíci 
v čele s juniorskými reprezentanty 

Drahoňovským a  Hendrichem se 
překonávali. Nás tento zápas neza-
stihl v optimální formě. Spíš v hlu-
bokém útlumu. Nedokázali jsme se 
po celý zápas dostat do potřebného 
tempa. Naše hra postrádala přes-
nost, razantnost, agresivitu a  ani 
tradiční bojovnost nebyla na výši 
a  výsledkem bylo jasné vítězství 
béčka Dukly Liberec. Do hry se 
kromě základní sestavy dostali ješ-
tě Dominik a Ondřej Žabovi a Do-
minik Medek. V tabulce si držíme 
čtvrté místo za pražskými Lvi s kte-
rými máme stejný počet bodů, ov-
šem máme méně vítězství. Liberec 
se také díky vítězství v Nymburce 

s kadetskou reprezentací dotáhl na 
nás na jeden bod. Mimochodem 
záloha Liberce zažila výborný pr-
voligový víkend. Všechny tři zápa-
sy vyhrála 3:0 a ještě k tomu u sou-
peřů. Nyní bude mít 1. liga týdenní 
přestávku. V ní sehrají junioři svůj 
třetí turnaj. Budeme hrát v  Brně 
v druhé výkonnostní skupině a za 
soupeře budeme mít postupně 
v sobotu Brno a Ostravu a v neděli 
Beskydy a Kojetín. V první lize se-
hrajeme do konce roku ještě 4 kola, 
další týden opět doma s B týmem 
Českých Budějovic a  s  Dobřicho-
vicemi a  rok zakončíme v  Praze 
s MFF a B týmem Lvů.      Petr Juda

Výsledky:
VELMEZ  – Hradec Králové 3:0 
(18, 18, 16)
VELMEZ  – Liberec B 0:3 (–23, 
–21, –21)
Sestava: Šimek, Jaša, Huryta, Be-
náček, Kučera, Žaba O., Žaba Š., 
Žaba D., Pospíšil, Smetana, Medek, 
Pokorný, libera: Slavík, Koukal.
 1. Benátky n. J. 15 11 2 0 2 40:16 37
 2. Bučovice 15 7 4 3 1 40:20 32
 3. Lvi Praha B 14 7 4 1 2 35:19 30
 4. Velké Meziříčí 15 9 0 3 3 33:19 30
 5. Liberec B 15 8 2 1 4 33:21 29
 6. Staré Město 15 6 1 1 7 26:28 21
 7. Dobřichovice 14 5 1 2 6 25:28 19
 8. České Budějovice B 15 5 1 1 8 21:31 18
 9. ČZU Praha 14 3 2 2 7 21:32 15
10. MFF Praha 14 4 0 1 9 17:33 13
11. Brno 14 2 1 2 9 17:36 10
12. Hradec Králové 14 1 2 2 9 16:38 9
13. SCM -ČVS -KTI 6 2 0 1 3 9:12 7

Volejbalisté na 50 %

V  pořadí třetí turnaj (z  pěti) ex-
traligy juniorů máme za sebou. 
Nedopadl pro nás dobře, co se týká 
výsledku. Prohráli jsme s  Brnem 
(to se čekalo), ale i s Beskydy. To se 
nečekalo ovšem, vzhledem k před-
vedené hře, zcela zaslouženě. Na 
druhé straně jsme porazili Ostravu, 
když jsme otočili z 0:2 na 3:2. Na-
konec jsme porazili i Kojetín v boji 
plném dramatických koncovek 3:0. 
Nastupovali jsme v  tradiční sesta-
vě: Tomáš Pokorný na nahrávce, 
Martin Smetana a  Jakub Němec 
na smeči. David Čermák a Matyáš 
Pospíšil na bloku a jako diagonální 
hráč Dominik Medek. Libero Jarda 
Nedvěd. Do hry zasáhli podstatně 
ještě Honza Vanini a méně Adam 
Kalivoda a Matouš Špaček. Připra-
veni byli ještě Štěpán Bakaj a Vojta 
Hladík. Domácí Brno, náš první 
soupeř, byl velký favorit. Již ně-
kolik let jsme nad ním nevyhráli. 

Také tak vypadala první polovina 
prvního setu. Jim se dařilo, my se 
ale snažili, bojovali, ale body dáva-
li domácí. Ale štěstěna se usmála 
i na nás a nakonec jsme v koncov-
ce korigovali na 23:25. Druhý set 
byl kočka / myš. My byli teda tou 
myší. V třetím setu jsme opět našli 
naši bojovnost a  byli jsem schop-
ni dotáhnout se do koncovky. 
Brno ji sice uhrálo, ale my nebyli 
z  této porážky zase tak zklamaní. 
Čekali jsme ji, ale nevzdali jsme 
se. Ostrava, další favorit nás čekal 
v druhém zápase. Zde jsme si taj-
ně dělali naděje na lepší výsledek. 
Ovšem padla kosa na kámen. Ale-
spoň v prvním setu. Odjezd 11:25. 
I v druhém setu jsme tahali za krat-
ší konec, i když to bylo vyrovnaněj-
ší. Přesto Ostrava vedla 2:0 a již při 
nástupu do třetího setu dělala pózy 
jak že je to již poslední set. Nebyl. 
My postupně přebírali otěže zápa-

su. Třetí set jasně, ve čtvrtém jsme 
překvapili sami sebe, když jsme se 
nevzdali ani při sedmibodovém 
náskoku soupeře. Koncovka těsná, 
ale pro nás! Rozhodující pátý set 
jsme již nenechali Ostravu ani na 
chvíli vést. Nakonec vítězství 3:2 

a my mohli snít svůj sen o postupu 
mezi elitu. Přišlo však vystřízlivění 
z opojení. Beskydy druhý den nás 
smetli z  palubovky. My jim toho 
hodně nabídli, hlavně náš strach. 
A  ten je zlý pán. My ho poslechli 
a  tím se naděje na postup rozply-

nula a naopak přišla jistota sestupu 
do extraligového „sklepa“. Poslední 
zápas s Kojetínem, který měl také 
jistotu sestupu, byl bojem v  prv-
ních dvou setech. I když jsme pů-
sobili volejbalovějším dojmem, 
opět jsme kazili, patlali se v  chy-
bách a  jen díky štěstí jsme uhráli 
koncovky. V posledním setu z nás 
všechno spadlo a my do toho myd-
lili jako bychom bojovali o  me-
daile. Výsledkem bylo pouhých 
13 uhraných kojetínských bodů. 
Po Novém roce (poslední víkend 
v  lednu) budeme tedy hrát v  třetí 
výkonnostní skupině. Postupuje již 
jen vítěz a ne první dva jako dopo-
sud. Soupeřem nám budou Zlín, 
Nový Jičín, Prosek a Kojetín.
Co si vzít z  tohoto turnaje? Pozi-
tivní je, že umíme bojovat, nako-
nec máme i  volejbalovou kvalitu. 
Co nám chybí je chladnokrevná 
rozvaha a nepoddávání se strachu 

z  osobního selhání. Máme dobře 
našplápnuto a chybí nám jen krů-
ček k tomu, abychom se posunuli 
výše. Hlavně herně. Potřebujeme 
zkušenosti. Hrajeme na několi-
ka „frontách“: extraligu juniorů, 
krajský přebor mužů, někteří ještě 
i  extraligu kadetů a  někdo již na-
kouknul do 1. ligy mužů. Hra má 
vzestupnou tendenci, takže z toho-
to hlediska se není čeho obávat.

Výsledky:
VM – Brno 0:3 (–23, –13, – 21)
VM  – Ostrava 3:2 (–11, –22, 19, 
24, 11)
VM – Beskydy 0:3 (–18, –16, –20)
VEM – Kojetín 3:0 (23, 25, 13)

Tabulka:
Ostrava 4 3 1 11:4 10
Brno 4 3 1 9:3 9
Beskydy 4 2 2 6:7 6
VELMEZ 4 2 2 6:8 5
Kojetín 4 0 4 2:12 0

Petr Juda

Volejbalová extraliga juniorů: Postup nevyšel, přišel pád!

2. liga mužů Morava Jih – 
10. kolo

TJ Sokol Kostelec na Hané  – TJ 
Sokol Velké Meziříčí 33:24 (15:16)
K  letošnímu poslednímu venkov-
nímu utkání jsme zajížděli na pa-
lubovku desátého celku soutěže  – 
Kostelce na Hané. I přes postavení 
v tabulce jsme věděli, že nás nečeká 
nic snadného. Vždyť domácí, jako 
jediný celek soutěže, dokázali obrat 
o bod zatím suverénní Bohunice.
Do utkání jsme vstoupili poměrně 
vlažně a  bez většího nasazení. To 
se ihned promítlo na skóre a  už 

v  8.  minutě jsme prohrávali 6:2. 
Problémy nám dělala vysunutá 
obrana domácích. S postupem času 
jsme na ni ale našli recept a poma-
lu srovnali vývoj utkání. Do konce 
poločasu se již hrála vyrovnaná 
partie, kdy jsme ale nakonec do 
šaten odcházeli s jednobrankovým 
náskokem.
Do druhé půle domácí udělali změ-
nu na postu brankáře a  ještě více 
zaktivnili obranu. My byli v útočné 
fázi naprosto bezzubí a dělali jsme 
spoustu technických chyb. To do-
mácí hbitě trestali z trháků. Během 

10 minut dokázali proměnit hned 
7 rychlých brejků a na tabuli svíti-
lo 23:16! Poté jsme konečně našli 
recept na domácí obranu a  snížili 
náskok soupeře 24:20. To ovšem 
bylo z  naší strany vše. Neustále 
nás trápilo zakončení, a především 
dobře chytající gólman domácích. 
Ten okamžitě zakládal rychlé brej-
ky, kterých měl Kostelec za druhý 
poločas snad 15, což byl rozhodu-
jící faktor celého zápasu! V  závě-
ru jsme již neměli síly vzdorovat, 
a prohráli tak rozdílem 9 branek.
Dnes nás mizerný vstup do druhé 

půli stál 2 body. Teď už se ale mu-
síme soustředit na poslední utkání 
podzimní části, kdy budeme hos-
tit 9. celek tabulky HBC Olomouc 
1866.
7 m hody: 1/1:0, vyloučení 2:2, di-
váků 150
Sled branek: 3:2, 6:2, 6:6, 9:9, 10:11, 
13:12, 15:16, 23:16, 23:18, 25:21, 
30:21, 33:24
Sestava a  branky: Ondřej Poul  – 
Vítězslav Večeřa (9), Pavel Strašák 
(7), Vojtěch Svoboda (2), Dominik 
Buchta (2), Kamil Babáček (2), Ja-
kub Bezděk (1), Filip Macoun (1), 

Miloš Necid, Martin Fiala, Tomáš 
Pažourek, František Kratochvíl, 
trenér Michael Bezděk
Tabulka a  výsledky: http://www.
muzi.chf.cz/?cmpid=53&cmppar-
tid=3196

Tabulka 2. ligy Jižní Morava – muži
Poz Družstvo Z V R P Skóre Body
 1. Tatran Bohunice 9 8 1 0 257:197 17
 2. Sokol Telnice 9 6 0 3 274:226 12
 3. HK Ivančice 9 6 0 3 265:226 12
 4. Sokol Újezd u Brna 9 5 0 4 289:267 10
 5. SHC Maloměřice Brno B 9 5 0 4 237:225 10
 6. TJ Sokol Velké Meziříčí 9 4 0 5 255:257 8
 7. SKKP Brno B 9 4 0 5 237:294 8
 8. TJ Sokol Kostelec n. H. 10 3 1 6 249:270 7
 9. HBC Olomouc 1966 9 3 0 6 232:243 6
10. SK Kuřim 9 3 0 6 239:273 6
11. TJ Sokol II. Prostějov 9 2 0 7 203:257 4

Pozvánka do Haly Za Světlou:
Sobota 7. prosince
11.00 – II. liga ženy: 1. SC Bo-
humín
13.00 – II. liga starší dorosten-
ky: 1. SC Bohumín
15.00 – II. liga mladší dorosten-
ci: HBC Olomouc 1966
17.00 – II. liga muži: HBC Olo-
mouc 1966
Neděle 8. prosince
9.00 – 17.00 – Žákovská liga – 
1. kolo – st. žáci        Ondřej Poul

Házená: Muži kvůli špatnému vstupu do druhé půle prohráli v Kostelci n. H.

2. liga mladší dorostenci JM – 
10. kolo

Sokol Juliánov – TJ Sokol Velké 
Meziříčí 32:33 (18:17)
Dorostenci v  neděli odpoledne 
zajížděli na půdu posledního cel-
ku soutěže z Juliánova, který v do-
savadním průběhu nezískal jediný 
bod. Opět jsme ale k utkání zajíž-
děli jen s minimem hráčů, i přesto 
jsme však očekávali vítězství.
Bohužel od úvodních minut se 
nám příliš nevedlo. Obrana byla 
ospalá, nestíhali jsme pohyb na 
nohách. Navíc jsme dělali spous-
tu zbytečných technických chyb, 
které nám braly vítr z  plachet. 
Díky tomuto si soupeř neustále 
udržoval mírný náskok. Poločas 
skončil ve prospěch domácích 
18:17 a  my věděli, že pokud náš 
výkon nezlepšíme, tak zde na 
body nedosáhneme.
Bohužel přílišné zlepšení nepřišlo, 

ba naopak. Začali jsme zahazovat 
vyložené šance a soupeř si pomalu 
budoval náskok (45. min. 28:24). 
Ten si brněnský celek držel ještě 
10 minut před koncem (50. min. 
30:27). Poté kluci zabrali a  sérií 
4  branek strhli vedení na svoji 
stranu. Nadále se ale hrála vy-
rovnaná partie. Tři minuty před 
koncem jsme šli do vedení 32:33, 
když Štěpán Klapal proměnil 
sedmimetrový hod. Ovšem závěr 
jsme dohrávali v  oslabení. Na-
štěstí náš gólman Lukáš Dereha 
si šetřil důležité zákroky na konec 
utkání. Míč za svá záda již ne-
pustil, a my se tak mohli radovat 
z jednogólového vítězství.
V  posledním podzimním kole 
hostíme aktuálního lídra soutěže 
z  Olomouce. Proti tomuto silné-
mu soupeři se budeme snažit ode-
hrát co nejvyrovnanější výsledek 
a co nejvíce favorita potrápit.

7 m hody: 2/3:2/3, vyloučení 3:6, 
diváků 19
Sled branek: 3:0, 5:2, 5:5, 8:8, 
13:10, 14:15, 18:17, 19:20, 22:20, 
24:23, 28:24, 30:27, 30:31, 32:33
Sestava a branky: Lukáš Dereha – 
Jakub Mach (11), David Dlouhý 
(11), Martin Chalupa (4), Tomáš 
Rosa (3), Erik Kubát (3), Štěpán 
Klapal (2/2), trenér: Ladislav Šidlo
Tabulka a výsledky: http://www.
muzi.chf.cz/?cmpid=1548&cmp-
partid=3202

Tabulka 2. ligy ml. dor. Morava jih
Poz Družstvo Z V R P Skóre Body
 1. HBC Olomouc 1966 10 9 0 1 361:245 18
 2. SKKP Handball Brno A 10 8 0 2 403:256 16
 3. SK Kuřim 10 8 0 2 361:267 16
 4. Sokol Telnice 10 7 0 3 344:302 14
 5. TJ Sokol Centrum Haná 10 7 0 3 288:252 14
 6. Tatran Bohunice 10 5 0 5 339:304 10
 7. Uherské Hradiště 10 5 0 5 318:317 10
 8. TJ Sokol Velké Meziříčí 10 4 0 6 316:325 8
 9. Házená L. Hustopeče 10 4 0 6 283:343 8
10. HK Ivančice 10 2 0 8 262:341 4
11. Sokol Chrudim 10 1 0 9 207:363 2
12. Sokol Juliánov 10 0 0 10 255:422 0

Ondřej Poul

Házená: Dorostenci vydřeli povinné 
body v Brně

HOKEJ – MĚSTSKÁ LIGA

1. kolo –
nadstavbová část

Extraliga
HC Lukáš  – Horní Heřmanice 
6:5
Bartejs 2, Sláma 2, Wasserbauer 
2 – Rygl L. 2, Rygl M., Horký 2
Technické služby VM – SK Mos-
tiště 3:2
Šlapal O. 2, Kolečkář  – Invald, 
Plhák M.
HC Ducks – SK Omega VB 9:8
Svoboda 3, Kesner 2, Rejtar, Mič-
ka 2, Mejzlík – Dvořák 3, Sladký 
2, Káňa, Mičánek, Karmazin

O postup do extraligy
HC Křižanov – HCF Dráhy VM 
3:4
Gloss, Hudec, Vojtěch – Fischer, 
Tuček, Slavík, Šilpoch
SK Lavičky – SK Vídeň 2:13
Štěpánek 2 – Robotka 4, Nedoma 
4, Drápela 2, Uhlíř 2, Kaman
HC Ořechov – Ligno VM 6:5
Dvořák J. 2, Dvořák P. 2, Třeštík, 
Mička  – Pelíšek T., Pelíšek  M., 
Míšek, Křípal, Hamáček
SPL Radostín n. O. – River VM 9:4
Váša A. 3, Váša J. 2, Váša M., Hu-
bený, Pešek, Láznička – Zelený 3, 
Daniel

I. liga
HC Trnava – Farma Měřín 5:5
Chyba 2, Doležal 2, Sobotka  – 
Letmajer, Půža, Crkal, Hladík, 
Procházka
Auto Dobrovolný VM  – HC 
Bory 7:4
Hanák 2, Šefčík 2, Oliva, Vondrá-
ček Jiří, Tesáček – Weinhofer P. 2, 
Weinhofer J., Dvořák
SK Stránecká Zhoř – NHÚ Ba-
linka VM 4:5
Kopřiva 2, Bartušek, Kazda  – 
Strádal M. 2, Rous 2, Necid

Karel Vidlák

VEŘEJNÉ
BRUSLENÍ

So	7.	12.	 14.15	–	15.45
Ne	8.	12.	 13.30	–	15.00
So	14.	12.	14.15	–	15.45
Ne	15.	12.	15.00	–	16.30
So	21.	12.	15.15	–	16.45
Ne	22.	12.	14.30	–	16.00
Vstupné: bruslící 25 Kč, doprovod 10 Kč
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1. 12. 2019 – neděle – junioři
HHK VM – HC DDM České Bu-
dějovice 6:3 (2:1, 2:0, 2:2)
Góly a  asistence 04:27 Burian  M. 
(Úlovec, Daňhel), 07:38 Kardoš 
(Havliš), 27:27 Havliš (Nesvadba, 
Šandera), 36:11 Burian  M. (Úlo-
vec, Karásek), 49:39 Burian  M. 
(Kardoš), Burian  M.  – 14:09 Kli-
meš (Kouba, Šťastný), 40:39 Ze-
lenka (Melichar, Šťastný), 59:45 
Hájek (Zelenka, Štěcha). Sestava 
HHK Velké Meziříčí: Svoboda 
(Pestr)  – Báňa, Kardoš, Pacalová, 
Kameník, Daňhel, Karásek, Buri-
an  M., Úlovec, Nesvadba, Havliš, 
Šandera, Zacha, Klár, Procházka. 
Sestava HC DDM České Budějovi-
ce: Pícha – Šimák, Štěcha, Antoň, 
Votruba, Šťastný – Fáber, Zelenka, 
Svoboda, Klimeš, Brousek, Hájek, 
Kouba, Řehoř, Melichar. Rozhodčí: 
Jeletz  – Suchý, Augusta. Vylouče-
ní: 7:6, využití: 1:2, v oslabení: 1:0 
(za početního stavu 3:5). Střely na 
branku 32:40. Diváci:55.

Hodnocení utkání hlavním tre-
nérem Štěpánem Oberreiterem: 
v dalším utkání na domácím hři-
šti jsme přivítali juniory s  DDM 
Českých Budějovic. Tam jsme sice 
prohráli po špatném výkonu v prv-
ní třetině. Do domácího zápasu 
jsme vstoupili velice dobře a měli 
jsme jasnou převahu. Druhá třeti-
na byla z naší strany snad nejlepší 
v této sezoně, soupeře jsme zavřeli 
v jeho třetině a výsledkem byla dvě 
branky, takže po dvou třetinách 
jsme vedli 4:1. Soupeř po naší chy-
bě zkorigoval hned v první minu-
tě na 4:2, pak jsme ustáli oslabení 
3:5 a zápas jsme dotáhli do vítěz-
ného konce. Kdybych to hodnotil 
jak v NHL, tak první hvězdou byl 
bezesporu Martin Burian, který 
dal 4 góly. Jeho výkon strhl ostatní 
spoluhráče, druhou hvězdou byl 
gólman Ivo Svoboda. Ten ještě na 
začátku sezony právě chytal za bu-
dějovický tým a hráče dobře znal. 
Třetí hvězdou je celý tým juniorů 

včetně realizačního týmu. Celému 
týmu děkuji za předvedený týmo-
vý výkon a doufám, že nás to na-
kopne do dalších zápasů. Na další 
utkání zvu všechny naše fanoušky.
Mladší a starší žáci HHK vyhráli 

ve Žďáře nad Sázavou
01. 12. 2019 – neděle – starší žáci
SKLH Žďár nad Sázavou – HHK 
VM 1:4 (0:1, 0:3, 1:0)
Góly a asistence HHK: 11:03 Jurný 
(Karmazín), 26:00 Jurný (Kará-
sek), 35:34 Jašek, 36:22 Jurný (Vr-
zal). Sestava HHK Velké Meziříčí: 
Mašek  – Karásek, Strnad, Jurný, 
Čamek  – Jašek, Němec, Bíbr, Vr-
zal, Katolický  M., Hammer, Krej-
čí, Vejmola, Karmazín. Rozhodčí: 
Kašpar – Hromádka, Vaníček. Vy-
loučení: 8:12, navíc: Jurný (HHK) 
5 + OK za faul kolenem. Využití: 
0:1, v oslabení: 0:0. Diváci: 46.
Hodnocení utkání hlavním trené-
rem Liborem Maškem: v  zápase 
se Žďárem jsme měli herní převa-
hu, dokázali jsme soupeře přehrát 

a zatlačit do obranného pásma, ale 
nepodařilo se nám tuto převahu 
více gólově zúročit.
30. 11. 2019 – sobota – mladší žáci
SKLH Žďár nad Sázavou – HHK 
VM 4:5 (1:1, 3:2, 0:2)
Góly a  asistence HHK: 03:48 Ze-
man (Katolický), 23:29 Katolický 
(Nesvadba), 36:00 Čížek, 45:48 
Rašovský, 47:52 Katolický (Rašov-
ský). Sestava HHK Velké Meziříčí: 
Antalík – Brož, Černá, Karmazín, 
Nesvadba, Havlásek, Zeman, Ra-
šovský, Pavelka, Čížek, Pavlidis, 
Katolický Š., Kratochvíl. Rozhod-
čí: Balcar, Kašpar. Vyloučení: 4:6, 
využití: 1:1, v oslabení: 0:0. Diváci: 
52.
Hodnocení utkání hlavním trené-
rem Ivo Dostálem: utkání se Žďá-
rem bylo vyrovnané od začátku do 
konce. Z počátku jsme byli lepším 
týmem, ale naše nedůrazné zakon-
čení poslalo soupeře do hry a ten 
toho využit v obrat. Po dvou třeti-
nách nám gólově utekl na 4:3. Do 

třetí třetiny jsme nastoupili s  od-
hodláním výsledek otočit a  zví-
tězit, což se nám povedlo a  za to 
musím celý tým pochválit.

Program mládeže na tento 
týden:

Sobota 7.  12.  2019 HHK VM 
mladší žáci – SK HS Třebíč, začá-
tek utkání v  9.45 (zimní stadion 
Velké Meziříčí)
Sobota 7. 12. 2019 HHK VM starší 
žáci – SK HS Třebíč, začátek utkání 
v 11.45 (zimní stadion Velké Me-
ziříčí)
Sobota 7. 12. TJ Jiskra Humpolec – 
HHK VM 5. třída, začátek utkání 
v 10.30 (zimní stadion Humpolec)
Neděle 8.  12.  HC Strakonice  – 
HHK VM junioři, začátek utkání 
v 9.30  (zimní stadion Strakonice)
Neděle 8. 12. Turnaj 3. tříd v Pel-
hřimově, začátek turnaje utkání 
v 11.45
Neděle 8. 12. Turnaj 4. tříd v Hum-
polci

Jaroslav Juda

Junioři HHK vyhráli v šestém kole regionální ligy. Na výhře měl velký podíl 
Martin Burian, který střelil čtyři góly

RL juniorů sk. V – nadstavba
Tabulka RLJ po 6. kole

 Z V VP PP P Skóre B
1. HC Slavoj Český Krumlov 6 5 0 0 1 31:14 15
2. Vajgar Jindřichův Hradec 6 3 0 2 1 20:18 11
3. HC DDM Č. Budějovice 6 3 1 0 2 15:17 11
4. HHK Velké Meziříčí 6 2 1 0 3 25:21 8
5. HC Chotěboř 6 2 0 0 4 17:25 6
6. HC Strakonice 6 1 0 0 5 14:27 3

Krajská liga starších žáků – VYS
Tabulka po 13. kole

 Z V R P Skóre B
1. HC Dukla Jihlava 11 11 0 0 128:10 22
2. SK HS Třebíč 11 8 1 2 72:28 17
3. HHK Velké Meziříčí 11 7 1 3 90:32 15
4. ICE DRAGONS Telč 12 7 0 5 64:47 14
5. HC LM Pelhřimov 12 4 1 7 64:109 9 
6. HC Ledeč nad Sázavou 10 3 2 5 49:61 8
7. BK Zubři Bystřice n. P. 11 2 2 7 27:65 6
8. BK Havlíčkův Brod 12 3 0 9 50:110 6 
9. SKLH Žďár nad Sázavou 11 2 1 8 25:96 5

Krajská liga mladších žáků – VYS
Tabulka po 13. kole

 Z V R P Skóre B
1. ICE DRAGONS Telč 12 11 1 0 105:37 23
2. HC Dukla Jihlava 11 9 1 1 99:27 19
3. BK Havlíčkův Brod 12 6 3 3 101:53 15
4. HC Ledeč nad Sázavou 10 6 0 4 84:55 12
5. SK HS Třebíč 11 6 0 5 82:60 12
6. HHK Velké Meziříčí 11 5 0 6 49:64 10
7. SKLH Žďár nad Sázavou 12 2 2 8 59:84 6
8. HC LM Pelhřimov 12 1 1 10 44:169 3
9. BK Zubři Bystřice n. P. 11 1 0 10 26:95 2

HHK Velké Meziříčí „B“  – HC 
Spartak Polička 6:2 (0:1, 3:0, 3:1)
Rozhodčí: Sibera  – Mareček, Au-
gusta. Diváků: 58. Branky: 21. Ště-
pánek (Střecha Libor, Dundálek), 
27. Kudláček Jiří (Štěpánek, Malec), 
34. Kudláček Jiří (Barák), 43. Stře-
cha Libor (Dundálek, Tichý), 47. 
Chlubna (Kudláček Jiří), 52. Pe-
terka (Tůma Martin) – 13. Lidmi-
la (Vařejčko), 41. Poul (Martinů, 
Cihlář Jakub). Vyloučení: 5:5,navíc 
Vařejčko (Spartak) 10  minut za 
nesportovní chování. Využití: 1:0. 
Oslabení: 2:0. Střely na branku: 
41:21. V.M. „B“: Pestr (Šeba) – Po-
korný, Střecha Libor  – Peterka, 

Bradáč – Chlubna, Smejkal – Tichý, 
Štěpánek, Dundálek  – Kudláček 
Jiří, Barák, Malec – Šoukal, Tůma 
Martin, Vrána. Trenér: Kudláček 
Martin. Polička: Dostál (Kekula) – 
Hnát, Štěrba, Augustin, Bouška, 
Hejtmánek, Boštík, Lidmila, Va-
řejčko, Poul, Vondra, Kyncl, Mar-
tinů, Prokopec, Cihlář Jan, Cihlář 
Jakub. Trenér: Grubho�er Miloš.
Úplně stejným výsledkem oplatili 
domácí hokejisté porážku svému 
soupeři z jejich předchozího utká-
ní. Od úvodního hvizdu se tlači-
li před Dostálovu bránu, ovšem 
těch pár vyložených šancí, které 
si vytvořili, gólman Poličky s  pře-

hledem pochytal.Jeho spoluhráči 
se soustředili na pozorné bránění 
a spoléhali na rychlé protiakce do 
otevřené obrany HHK. Ve 13. mi-
nutě se jim jedna z  nich podařila 
proměnit zásluhou Lidmily po asi-
stenci Vařejčka. Do konce třetiny 
pak pokračoval nápor domácích, 
který jim však, tak jako předtím, 
nic nepřinesl.
Jinak už tomu bylo ve druhé části. 
Hned při prvním útoku vyrovnal 
Štěpánek po dorážce střely Libora 
Střechy, na níž mu nabil Dundálek. 
Podstatně veseleji bylo domácím 
o šest minut později, kdy je poslal 
do vedení Jiří Kudláček po nahráv-

kách Malce se Štěpánkem. Ve 34.’ 
hráli hosté svoji třetí přesilovou 
hru. Ty dvě předchozí odehráli pra-
chbídně a v té aktuální si navíc ne-
chali ujet Baráka s Kudláčkem a Jiří 
svým druhým gólem zvýšil na 3:1. 
Do konce třetiny už se nic podstat-
ného neodehrálo a tak rozhodnout 
se mělo až po přestávce.
Jak vstoupili do druhé třetiny 
meziříčští, stejně do té třetí vlétla 
Polička. Už v  její úvodní minutě 
snížil na rozdíl jediné branky Poul 
s přispěním Jakuba Cihláře a Mar-
tinů. Žádné drama se ale nekonalo. 
O  dvě minuty později předvedli 
hostující hráči svoji další „skvělou“ 

přesilovku a  po úniku Tichého 
s  Dundálkem dokončil jejich dílo 
Libor Střecha čtvrtým gólem do-
mácích. Ve 47.  minutě zvyšuje na 
5:2. Chlubna po přihrávce Jiřího 
Kudláčka a tím de�nitivně rozhodl 
o výsledku utkání.První vyloučení 
Spartaku ještě potrestal v 52.’ ranou 
od modré Peterka přímo z vyhra-
ného buly Martinem Tůmou. Sna-
hu o vylepšení skóre si pak hoke-
jisté z  Poličky kazili dalšími fauly, 
a  tak na změnu stavu už nedošlo. 
Jejich ojedinělé pokusy zneškodnil 
Miroslav Pestr, který si tak odbyl ve 
svých 18 letech úspěšnou premiéru 
mezi dospělými.

Zbývající výsledky: Bystřice – Telč 
2:1
Náměšť – Zastávka 5:7
V. Bíteš „B“ – volno
Dohrávka 2. kola: Zastávka – Ná-
měšť 4:3
Příští zápas odehrajeme v  sobotu 
7. 12. 2019 od 17.30 hodin v Rosi-
cích proti Zastávce.                       -ht-

Tabulka soutěže po 9 kolech:
1. SK Telč 9 6 0 0 3 52:30 18
2. HC Spartak Polička 9 6 0 0 3 45:40 18
3. BK Zubři Bystřice n. P. 8 4 1 0 3 40:30 14
4. HHK V. Meziříčí „B“ 9 4 1 0 4 34:36 14
5. TJ Náměšť nad O. 9 4 0 1 4 43:41 13
6. HC Zastávka u Brna 8 4 0 1 3 35:37 13
7. Spartak V. Bíteš „B“ 8 0 0 0 8 14:49 0

HHK VM – Hokej Uherský Ost-
roh 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)
Góly a asistence: 01:41 Beneš (Za-
lubil J.), 18:35 Flora, 58:47 Nevídal 
(Stránský) – 28:23 Křenek (Střecha 
T., Matov). Sestava HHK Velké 
Meziříčí: Slavíček (Juda J.)  – Ko-
chánek, Vlašín P., Burian  V., Am-
brož, Salát, Vondráček  – Křenek, 
Matov, Střecha T.  – Pejchal, Bula, 
Sobotka  – Vlašín  M., Rozmarín, 
Maštera – Strnad, Střecha F. 
Rozhodčí: Vepřek  – Pavel, Zaple-
tal. Vyloučení: 5:5, využití: 0:0, 
v  oslabení: 0:1. Střely na branku: 
25:24 (7:11, 14:9, 4:4). Procentu-
ální úspěšnost brankářů: Slavíček 
(HHK) – 91,67 % – 22 zákroků – 
59 min. Šurý (UHO) – 96,00 % – 

24 zákroků – 60 min. Diváci: 203
V  sobotu se na našem zimním 
stadionu představil tým Uher-
ského Ostrohu, který v  minulém 
kole doma prohrál s Velkou Bíteši. 
V  podobné situaci se nacházelo 
i naše mužstvo, které v posledním 
kole prohrálo na ledě Kroměříže. 
Trenérská dvojice HHK mohla 
v utkání počítat s Davidem Křen-
kem, který v minulém kole chyběl. 
Přesto k optimální sestavě chybělo 
trenérům ještě několik hráčů, kteří 
jsou na marodce, nebo měli pra-
covní povinnosti.
Vstup do utkání vyšel lépe hostu-
jícímu mužstvo. Na konci druhé 
minuty se prosadil Beneš, který od 
modré lajny vyslal projektil na naši 

branku. Zdeněk Slavíček sice ko-
touč zachytil hřbetem lapačky, ale 
ten se přes ni dostal za brankovou 
čáru – 0:1. Ve 3. minutě se ke tvr-
dé střele dostal ostrožský Nevídal. 
Projektil vyslaný z jeho hole ukryl 
domácí brankář v lapačce. Na kon-
ci 4. minuty měli hosté první pře-
silovou hru. Jedinou střelu mířicí 
na naši branku Zdeněk Slavíček 
vyrazil betonem. V  11. minutě si 
do našeho pásma vybruslil Beneš, 
který přes našeho beka poslal ko-
touč na naši branku. Tuto střelu 
opět zlikvidoval náš gólman. V 15. 
minutě se do útočného pásma do-
stal Tomáš Střecha. Objel bránícího 
hráče hostí a z levé strany prověřil 
pozornost brankáře Ostrohu. V 19. 
minutě sevřel soupeř naše hráče 
v  obranném pásmu. Ostrožský 
útočník Flora obkroužil kolem naší 
branky a z kruhu poslal kotouč do 
vzdálenějšího horního růžku – 0:2. 
V závěru první části měl náš tým 
početní výhodu, která se přesunula 
do druhé třetiny.
Úvod prostřední části patřil našim 
barvám. Po přesilové hře, která ke 
gólu nevedla, si souvislý tlak vytvo-
řila druhá formace HHK. Dvě tvr-
dé střely z hokejky Pavla Ambrože, 
ani následný zmatek před soupeřo-
vou brankou ke gólu nevedl. Ve 29. 
minutě se prosadila první útočná 

formace HHK. Přihrávku Tomáše 
Střechy vyvezl na levý kruh David 
Křenek. Touš z  jeho hole si našla 
skulinku v  horním růžku Šuré-
ho branky – 1:2. V 32. minutě byl 
v  našem obranném pásmu tvrdě 
dohrán Petr Vlašín, který musel 
pro zranění odstoupit ze zápasu. 
Ve 37. minutě se do obrovské šance 
dostal David Křenek. Kotouč vy-
slaný z  hokejky našeho útočníka 
Šurý vyrazil ramenem. V  závěru 
prostřední části se při hře čtyř hrá-
čů v poli, na obou stranách, dostal 
do dvou příležitostí David Křenek. 
První příležitost skončila na vnější 
brankové síti. S  druhou si poradil 
ostrožský gólman.
Na začátku třetí třetiny měli hosté 
přesilovou hru. V té naši hráči sou-
peře k žádné vyložené šanci nepus-
tili. David Křenek, který se vrátil 
z trestné lavice, se hned zapojil do 
hry a střelou od levého mantinelu 
vyzkoušel pozornost Šurého. V 56. 
minutě si domácí tým vytvořil sou-
vislejší tlak, z kterého vytěžil další 
početní výhodu. Ale ani tato po-
četní výhoda k vyrovnání nevedla. 
Do konce třetiny chybělo 78 vteřin, 
když se hostující gólman pokou-
šel vyhodit kotouč o  mantinel do 
středního pásma. Ten však skončil 
nad ochranným tvrzeným sklem. 
Další početní výhoda. Naše lavič-

ka si vzala oddechový čas. Trenéři 
poslali do útočného pásma šestici 
hráčů a  odvolali brankáře. Bohu-
žel se nepodařilo vyhrát buly, ani 
zablokovat hráče na vhazování. 
Zpětná přihrávka Stránského našla 
připraveného Nevídala, který měl 
dostatek času aby obloučkem po-
slal puk do naší sítě – 1:3.
Ostatní výsledky třináctého kola: 
HC Spartak Uherský Brod  – Dy-
namiters Blansko HK 3:2, HC Lvi 
Břeclav – SHKM Hodonín 3:5, HC 
Uherské Hradiště  – SKMB Bos-
kovice 4:3, HC Spartak VB  – HC 
Štika Rosice 6:2, TJ Sokol Březina – 
HK Kroměříž 1:5, HC  Uničov  – 
HC Brumov -Bylnice 9:6.

Program mužů na tento týden:
Sobota 7. 12. HHK VM – HC Štika 
Rosice, 17.30 (zimní stadion VM).

Jaroslav Juda, foto Jiří Mráz

Hokejisté v utkání s Uherským Ostrohem ztratili domácí neporazitelnost

Krajská liga mužů – JM a ZL
Tabulka krajské ligy po 13. kole

 Z V VP PP P Skóre B
 1. HC Uničov 13 8 3 2 0 65:43 32
 2. SKMB Boskovice 13 9 0 0 4 76:38 27
 3. Hokej Uherský Ostroh 13 9 0 0 4 73:36 27
 4. HHK Velké Meziříčí 13 8 1 1 3 65:32 27
 5. HC Sp. Uherský Brod 13 7 1 0 5 62:53 23
 6. HC Spartak Velká Bíteš 13 6 0 3 4 40:44 21
 7. HK Kroměříž 13 6 0 1 6 49:54 19
 8. HC Lvi Břeclav 13 4 2 2 5 64:65 18
 9. SHKM Hodonín 13 5 1 0 7 41:49 17
10. HC Štika Rosice 13 4 1 2 6 47:62 16
11. HC Uherské Hradiště 13 4 1 0 8 45:66 14
12. HC Brumov -Bylnice 13 2 3 0 8 41:73 12
13. Dynamiters Blansko HK 13 3 0 2 8 41:65 11
14. TJ Sokol Březina 13 3 0 0 10 39:68 9

HHK B Velké Meziříčí jasně přehrálo Poličku
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