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Vánoce začněte u nás

Výběr pro celou rodinu (pánský, dámský, dětský)
Výprodej českého značkového textilu a prádla Gina 50–70% sleva.

Do vyprodání zásob. Cenová bomba!!!
Další výrobci českých značek, které máme v nabídce

Medřičské listy a TV Pohoda – ve vydání dne 21. 12. 2016 dohromady jen za 20 Kč!Medřičské listy a TV Pohoda – ve vydání dne 21. 12. 2016 dohromady jen za

A nemusíte již pořizovat žádný jiný televizní program na Vánoce a silvestra!
TV pohoda vyjde jako dvojčíslo o 64 stránkách – se svátečním televizním programem od 24. 12. 2016 do 6. 1. 2017,
velkou křížovkou a čtenářskou soutěží o ceny v hodnotě 100.000 Kč

Tak ušetříte 13 Kč!  než kdybyste koupili každé zvlášť  (ML 15 Kč+TV Pohoda 18 Kč=33 Kč)

Naproti stávající protihlukové stěně na Karlově bude vybudována nová bariéra. Ta by 
měla snížit odraz hluku, který obtěžuje rodiny bydlící v blízkosti. Foto: Iva Horká 

V Meziříčí bude vybudována 
nová protihluková stěna

Celkem 19 rodin z lokality 
Velké Meziříčí–Karlov a Petrá-
več–Domky se konečně dočkají 
snížení hluku z dálnice. 

V místech sice protihluková stěna 
z jedné strany stojí, ale právě od ní 
se hluk odráží směrem k obydlím. 
Proto dojde k  vybudování pro-
tihlukové stěny i na druhé straně. 
Dlouhá by měla být kolem 400 

metrů. Výstavba proběhne spo-
lečně s realizací úseku 19 moder-
nizace D1 (EXIT 141 – EXIT 146) 
v období od srpna 2018 do listo-
padu 2019.
Z  dříve klidného místa pro byd-
lení se s  rozvojem automobilové 
dopravy stala lokalita ne zrov-
na útulná a  v  mnoha ohledech 
i  negativně ovlivňující zdraví 
místních obyvatel. Své o  tom ví 

občané uvedených lokalit, kteří 
bydlí směrem od D1 k obci Dolní 
Radslavice. Proto se před časem 
obrátili na senátora Františka Bra-
dáče, který v tomto směru vyvinul 
aktivitu. 
„Od posledního měření došlo k zá-
sadní změně a zvýšení hluku, který 
nejen obtěžuje, ale také zatěžuje 
zdraví zde bydlících občanů. 
                Pokračování na straně 2

Nepozornost a alkohol způsobily nehodu
Policisté DI ve Žďáře zahájili úkony 
v trestním řízení proti třiačtyřice-
tiletému muži. Ten je podezřelý ze 
spáchání přestupků proti bezpeč-
nosti a plynulosti provozu na po-
zemních komunikacích a rovněž 
ze spáchání přečinu ohrožení pod 
vlivem návykové látky. Policisté 
vyjížděli k dopravní nehodě, která 
se stala na silnici II/354 u obce Ne-

tín. Došlo zde ke střetu osobního 
vozidla VW Cady a nákladní sou-
pravy. Řidič osobního automobilu 
se při jízdě od obce Netín nechoval 
dostatečně opatrně a nevěnoval 
se plně řízení. Při míjení nákladní 
soupravy v protisměru narazil do 
jejího boku. Při nehodě naštěs-
tí nebyl nikdo zraněn a vznikla 
pouze hmotná škoda v předběžné 

výši 290 000 Kč. Hlídka OO VM 
zajistila místo dopravní nehody 
a s oběma účastníky byla prove-
dena dechová zkouška. Zatím co 
u řidiče náklaďáku byl výsledek 
zkoušky negativní, tak řidič vozidla 
VW Cady nadýchal 2,02 promile 
alkoholu. Řidiči osobního vozidla 
policisté zakázali další jízdu a přišel 
rovněž o řidičský průkaz.       -PČR-

František Podstatzký-Lichtenstein 
zakončil svoji životní pouť. 
Rozloučily se s ním stovky lidí
Stovky lidí, rodina, přátelé 
a známí, příslušníci aristokra-
cie, hasiči a zaměstnanci vel-
kostatku, starostové i politici se 
přišli minulou sobotu rozloučit 
do netínského kostela s Fran-
tiškem Podstatzkým.

František Karel Podstatzký-Lich-
tenstein prožil podobnou život-
ní pouť jako jeho matka Josefa 
Podstatzká-Harrachová. Ta se 
jedenáctkrát stěhovala, přičemž 
naposledy zpátky do  své rodné 
vlasti. Zemřela v Česku a  je po-
chována v  netínské hrobce. Její 
nejstarší syn František se také ně-
kolikrát stěhoval, ale stejně jako 

ona vnímal návrat do  Velkého 
Meziříčí jako jeden z  nejdůleži-
tějších mezníků ve  svém životě 
a byl za to rád. „Víte, lesy na Vy-
sočině tak zvláště voní a šumí. To 
v Kanadě je jiné klima. Jak s ob-
libou moji kanadští kamarádi ří-
kávají, vy v Česku nemáte lesy, vy 
tam máte jenom parčíky,“ vzpo-
mínal často F. Podstatzký. Proto 
tak rád jezdil do milované obory 
u Petrávče, denně pozoroval tam-
ní zvěř a procházel se tudy pěšky. 
Často se zastavil u posedu, vzhlé-
dl nahoru a řekl: „Ještě teď po le-
tech cítím vůni tatínkova tabáku,“ 
nostalgicky vyprávěl o  tom, jak 
s  otcem chodíval do  lesa a  ten 

na  posedu kouřil. Vzpomínky 
na  rodiče, dědečka a  dětství ho 
provázely, ať byl kdekoliv.

Nucený odchod 
Z Velkého Meziříčí rodinu Pod-
statzkých vyhnali komunisti 
v roce 1948. To bylo Františkovi 
15 let a  studoval zdejší gymná-
zium. Přes Rakousko se posléze 
dostali do  Chile, kde strávili asi 
deset let. Tam si vyzkoušel i pro-
fesi pilota malého letadla, a  tam 
poznal svoji budoucí ženu. „Cho-
dil jsem s Indiánkou, byla hezká, 
taková živočišná, ale učarovala 
mi jiná,“ říkával. Oženil se s ma-
ďarskou šlechtičnou, o  osm let 
starší než on, která měla dceru 
Margit. Vlastní děti osud Fran-
tišku Podstatzkému nedopřál. 
O  společné dítě, syna, bohužel 
přišli. A tak nevlastní dceru při-
jal s  láskou, a staral se o ni jako 
kdyby byla jeho. Dočkal se od ní 
dvou vnuků. Jeden z nich, Peter, 
se stal jeho dědicem a nosí stejně 
jako jeho žena Tammi a syn Ma-
ckenzie jméno Podstatzký. „Díky 
němu jsem byl šťastný,“ vyjádřil 
svoje pocity Peter Nandor Pod-
statzký-Lichtenstein.

Život v Kanadě
František Podstatzký s  manžel-
kou a  postupně se rozrůstající 
rodinou prožil svoji nejdelší část 
života v Kanadě, více než čtyřicet 
let. Tam vystudoval školu podob-
nou naší hotelovce a  vypracoval 
se až na ředitele hotelu. Byl také 
velkým znalcem vína, neboť pra-
coval též jako obchodní zástupce. 
Pokračování na straně 2

Foto: Iva Horká
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Folklorní pořad Na bítešském jarmarku se letos konal popatnácté

Pokračování ze strany 1
Hluk se již stává nesnesitelným a zvláště v letních měsících není možné v na-
šich obydlích vůbec větrat,“ uvedli mimo jiné v předaném podnětu. 
Proto v  letošním roce proběhlo měření nové, a to prokázalo překročení 
limitu v noční době. „Aktualizace akustické studie (AS) byla zpracována 
v říjnu 2016 společností Akustika Brod s. r. o. se závěrem, že při stávajícím 
rozsahu protihlukových stěn (PHS) dojde u nejbližšího objektu Karlov čp. 
623/13 ve stávajícím i výhledovém stavu k mírnému překročení hygienic-
kého limitu v noční době. Při zpracování AS bylo pro ověření výpočtové-
ho modelu využito měření hluku provedeného u dvou nejbližších objektů 
v ulici Karlov v květnu 2016,“ upřesnila tisková mluvčí Ředitelství silnic 
a  dálnic (ŘSD) Nina Ledvinová, „z  výše uvedeného důvodu Ředitelství 
silnic a dálnic ČR zahájilo projektovou přípravu protihlukové stěny vlevo 
od 146,995 km délky cca 400 m a výšky maximálně shodné s protější stá-
vající PHS, aby nedocházelo k případným nežádoucím odrazům přes tuto 
stávající protihlukovou stěnu. Přesné rozměry stěny vyplynou až z akustic-
ké studie doplněné o protihlukovou stěnu, která je v současné době zpraco-
vávána.“ Podle informací tiskové mluvčí se předpokládá realizace úseku 19 
modernizace D1 mezi exity 141 a 146 včetně uvedené protihlukové stěny 
v termínu od 8/2018 do 11/2019. „Osobně jsem se kvůli uvedenému pod-
nětu asi před půl rokem setkal s ministrem dopravy Danem Ťokem a gene-
rálním ředitelem ŘSD ing. Janem Kroupou. Jsem rád, že jsem nyní dostal 
informaci o tom, že se stěna během opravy dálnice v uvedeném místě sta-
vět bude,“ potvrdil F. Bradáč. „Chtěli bychom velmi poděkovat senátorovi 
Bradáčovi za jeho osobní angažovanost v dané věci. Věříme, že vše dobře 
dopadne a my se zasloužené protihlukové ochrany dočkáme,“ uzavírají 
obyvatelé z dané lokality.                                                                                                    -red-

Pokračování ze strany 1
A  jak říkával, prodával víno 
po celém světě. Když mu v Česku 
někde víno nechutnalo, nekom-
promisně zavelel: „Vylít.“ 

Varhany a koncerty 
Krom toho byl také velkým mi-
lovníkem hudby, dobré a kvalitní 
klasické hudby. To ho koneckon-
ců inspirovalo k  tomu, že zalo-
žil tradici netínských koncertů, 
jež začal pořádat proto, aby se 
z  vybraného vstupného začaly 
opravovat varhany v  netínském 
kostele. „Opravdu nechci, až 
umřu, aby mi na  pohřbu hrály 
tyhle příšerné varhany jako mojí 
mamince,“ rozhodl se rezolutně. 
Svoji velkolepou myšlenku s po-
mocí ostatních dotáhl do konce. 
Na jeho pohřbu minulou sobotu 
mu skutečně hrály opravené var-
hany, navíc za ně usedl koncertní 

varhaník, prof. AMU v Praze, Ja-
roslav Tůma. S ním se představili 
sólista Opery Národního divadla 
v Praze, basbarytonista František 
Zahradníček a profesoři z brněn-
ské JAMU  – houslový virtuóz 
František Novotný a  flétnista 
Václav Kunt. V jejich podání za-
zněly skladby od Bacha a varhan-
ní improvizace na jeho téma, dále 
A. Dvořák a  jeho Biblická píseň 
Hospodin je můj pastýř. Před 
smutečním obřadem zněla árie 
z Verdiho Requiem, kterou zazpí-
val F. Zahradníček. „Vybíral jsem 
takový program, který bude do jis-
té míry neokázalý, spíše nitěrný,“ 
vyznal se J. Tůma, jehož varhanní 
hra i  osobnost Františka Pod-
statzkého oslovila. O den později, 
v neděli, se na jeho počest konal 
koncert Tóny vévodkyně Eleono-
ry, který F. Podstatzký spolu se 
svým organizačním týmem ještě 

stihl připravit. Bohužel se ho už 
on sám nedožil…
Jeho přáním ale bylo, aby koncer-
ty pokračovaly. Proto krátce před 
svojí smrtí založil Nadační fond 
Františka Podstatzkého, který 
se bude starat nejen o  koncerty 
v Netíně, ale i o další charitativ-
ní činnost v  Meziříčí a  blízkém 
okolí.

Meziříčské panství 
a návrat domů
Jeho rod vlastnil meziříčské pan-
ství a  pečoval o  ně po  několik 
generací. Jemu patří i  rodinná 
hrobka v  Netíně, s  uloženými 
ostatky členů rodiny. Po sameto-
vé revoluci rodina dostala v  re-
stituci velkomeziříčský zámek 
a  panství zpátky, a  tak se Josefa 
i  její tři děti František (1933), 
Maria (1937) a  Jan (1938) vráti-

li do Meziříčí. František se staral 
zejména o velkostatek – rybníky, 
lesy, oboru apod. 
„Každý den se přijel podívat do te-
rénu, kde se co děje a tak,“ vyba-
vuje si jeden ze zaměstnanců. 
Také občas zašel v oboře na mís-
to, kde se za války rodina s dět-
mi schovávala v  bunkru, anebo 
na  mýtinu, na  níž jeho rodiče 
uspořádali venkovní slavnost. 
Svoji životní pouť, která vedla 
z Velkého Meziříčí do ciziny, na-
posledy do Toronta, se tedy uza-
vřela v jeho domovině. Na sklon-
ku svého života se přestěhoval 
z vily u zámku do domku v Jablo-
ňově, jenž s oblibou a vtipně na-
zýval „Jabloňov-city“. 
Zesnul ve  spánku v  nemocnici 
v Novém Městě na Moravě v pá-
tek 2. prosince 2016 v podvečer.  
Bylo mu 83 let.
                                       Iva Horká

Peter Podstatzký se svojí rodinou - synem 
Mackenziem a manželkou Tammi. Foto: Iva Horká

Vpopředí sestra Fr. Podstatzkého Maria, ve druhé 
řadě zcela nalevo jeho bratr Jan. Foto: Iva Horká

Fr. Podstatzký na archivním snímku se svojí nevlastní 
dcerou Margit na koncertě v Netíně. Foto: Iva Horká

Na pohřbu hráli a zpívali: zleva Vladimír Sklenář 
(varhany při liturgii), Jaroslav Tůma (varhany), 
František Zahradníček (zpěv), František Novotný 
(housle) a Václav Kunt (flétna). Foto: Iva Horká

František Podstatzký-Lichtenstein zakončil svoji 
životní pouť. Rozloučily se s ním stovky lidí

V Meziříčí bude...

Měření limitů hluku na dálnici v tamním místech se 
konalo letos. Na snímku mikrofon. Foto: Iva Horká

Na internetu vznikl 
falešný profil vydávající 
se za Medřičské listy

V letošním roce se konal jubilejní XV. ročník folklorního pořadu 
Na bítešském jarmarku. Zeptali jsme se osoby nejpovolanější Silvy 
Smutné, jak by ohlédnutím zpět v krátkosti připomenula první 
ročník?

První folklorní pořad s  názvem "Na  bítešském jarmarku" se konal 
v sobotu 12. října 2002 v Kulturním domě Velká Bíteš na závěr roz-
sáhlejšího mezinárodního kulturního projektu Vivat musica. V tomto 
prvním scénickém komponovaném pořadu tehdy vystoupily hudební 
a taneční skupiny z Velkobítešska a Náměšťska. Celkem to bylo kolem 
sto padesáti účinkujících: taneční skupiny dětí, mládeže a dospělých 
Národopisného souboru Bítešan, Bítešánek, schola bítešské farnosti, 
mládež a ženy z Březníka, chasa z Kralic, mládež a cimbálová muzika 
Rathan z Náměště nad Oslavou. 
Letošní jubilejní patnáctý ročník jarmarku měl v první části programu 
zařazena samostatná pásma jednotlivých místních skupin. Ve druhé 
polovině bylo předvedeno delší společné pásmo, v  němž vystoupily 
všechny věkové složky Bítešanu. Tematickou inspirací byla pověst 
o  devíti křížích u  Hlubokého (vsi nedaleko Velké Bíteše) rozvinutá 
do  čtyř obrazů. Pověst sama o  sobě je silné a  nosné téma. Příprava 
a realizace takovéhoto představení nebyla jednoduchá jak z hlediska 
obsazení, zkoušek, rekvizit, tak samotného provedení, kdy se na scéně 
střídal v rychlém časovém sledu větší počet aktérů. V průběhu pásma 
zaznívala živá hudba i hudba reprodukovaná. Prostřednictvím tohoto 

pásma jsme totiž chtěli současně představit i nový hudební disk "Lido-
vé písně z Podhorácka", jenž některé písně v pásmu obsahuje. Cédéč-
ko vydalo Muzeum Vysočiny Třebíč letos v měsíci listopadu, a to s fi-
nanční podporou Ministerstva kultury České republiky.

V čem spatřujete základní význam tohoto 
folklorního pořadu?
Především se jedná o  připomenutí tradiční hudebně taneční lidové 
kultury naší oblasti. To znamená nejen všeobecně známé národní pís-
ně, ale především písně vlastního regionu, které u nás zaznívaly v do-
bách prarodičů a praprarodičů. Mají krásné melodie a  texty. Lidé je 
již zapomněli. Ale dnes s nimi opět přicházíme. Jejich čistotu, krásu 
i moudrost můžete znovu objevit. Poslechněte si naše nové CD, tře-
bas i  několikrát za  sebou a  porovnejte písně se současnou mediální 
produkcí. Určitě pochopíte, o  čem mluvím.Vekobítešsko se dostalo 
do povědomí jako oblast, ve které se udržuje vztah k lidové kultuře. 
V uplynulých patnácti letech se na tom významnou měrou podílí prá-
vě tento scénický komponovaný pořad nesoucí název "Na bítešském 
jarmarku". 
V poslední předadventní sobotu v roce se na jevišti kulturního domu 
pravidelně setkávají všechny věkové skupiny místního folklorního 
hnutí.                                                                                    -text a foto: sis-

Před časem na internetové sociální síti Facebook vznikl falešný profil, 
který se vydává za týdeník Medřičské listy. Jsou na něm ironizováni, de-
honestováni až vulgárně napadáni určití lidé. Tyto invektivy se týkají 
např. starosty města a dalších místních politiků, jednatele Jupiter clubu, 
pracovnic radničního zpravodaje nebo tvůrců místního zpravodajské-
ho portálu apod. Také zde bylo krátce zveřejněno video, kde jsou velmi 
hrubým způsobem napadáni zástupci KDU-ČSL včetně jejich rodin.
Tento facebookový profil má vzbuzovat dojem, že je psán redakcí tý-
deníku Medřičské listy (především její šéfredaktorkou). Týdeník Med-
řičské listy nemá s tímto profilem nic společného a důrazně se od něj 
distancuje. Jediný oficiální facebookový profil a také webové stránky má 
týdeník pod názvem televizevm. 

Redakce týdeníku Medřičské listy
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Letošního 18. prosince 
uplyne 90 let od úmrtí 
Mons. Dr. Josefa Pospíši-
la, a proto se sluší tohoto 
místního rodáka a čestné-
ho občana města Velkého 
Meziříčí připomenout 
a  představit jeho životní 
příběh a  mnohotvárnou 
činnost, neboť byl též spi-
sovatelem, vlastencem, 
poslancem a profesorem.
Narodil se 6. května roku 
1845 v  hájence v  pan-
ské oboře mezi Velkým 
Meziříčím a  Dolními 
Heřmanicemi. Pokřtěn 
byl téhož dne ve farním 
kostele sv. Mikuláše. Jeho 
otec Václav byl hajným 
na meziříčském panství 
patřícím tehdy Lob-
kowiczům. Brzy se však 
i  s  rodinou odstěhoval 
do Oslavičky, kde ob-
držel místo šafáře. Josef chodil do školy i do kostela do Rudíkova, kam je 
Oslavička přifařena. Navštěvoval tam také „farní školu národní“. V další 
docházce pokračoval ve Velkém Meziříčí, aby se připravil na profesi úřed-
níka na statcích a podnicích místních zámeckých pánů. Avšak jeho nadání 
si brzy všimnul meziříčský kaplan František Klinkáč, který jej potom dva 
roky soukromě připravoval na gymnazijní studium. Tento kurs zřídil již 
dříve kaplan Jan Havlíček, který však r. 1855 zemřel, když v Meziříčí řádil 
tyfus. Kurs měl pomoci českým studentům zejména s němčinou, protože 
tehdy ještě neexistovala gymnázia s  českým vyučovacím jazykem. Josef 
tak nastoupil na brněnské německé gymnázium rovnou do tercie a školu 
absolvoval s vyznamenáním. Po maturitě uvažoval Josef, kterým směrem 
se vydat v životě dál. Že se rozhodl pro kněžství, na tom má určitý podíl 
kněz, vlastenec a básník Vladimír Šťastný. Tehdy byl prefektem v brněn-
ském kněžském semináři (tj. instituci pro vzdělávání a duchovní přípravu 
budoucích kněží) a pobýval stejně jako mladý Josef o prázdninách v Rudí-
kově. Pospíšil později vyprávěl: „Bylo to o prázdninách r. 1866, kdy prefekt 
Šťastný navštívil svoji matku a sourozence v Rudíkově, kam i já docházel. 
Toho roku měl jsem po matuře a my setkali se spolu v Rudíkově a šli cestou 
k Hroznatínu. Vl. Šťastný vyptával se mě, pro jaké povolání jsem se rozhodl, 
ale já dosud nebyl rozhodnut nijak, ačkoli můj dobrodinec, farář Klinkáč, 
rád by mě viděl knězem. A prefekt Šťastný vyprávěl mi o životě kněžském 
tak pěkně a přesvědčivě, že jsem zrovna pocítil náhlou touhu jíti na kněze. 
Poděkoval jsem mu při rozchodu a řekl: ‚Pane prefekte, když takové radosti 
má stav kněžský, jak jste mi vyložil, půjdu na kněze!’ Jak vidíte, slovu jsem 
dostál a Šťastný udělal mě na světě šťastným.“
Pokračování v příštím čísle.                                               Mgr. Vladimír Zeman

Zapomenutý velkomeziříčský 
rodák Josef Pospíšil

Josef Pospíšil, Zdroj: Museum, 
1893–1894 (XXVIII), s. 113-117.

Díky věrným koledníkům a štěd-
rým dárcům má koledování tří 
králů na území nejen okresu 
Žďár nad Sázavou, ale i  po celé 
České republice již dlouholetou 
tradici. Jedna z největších sbírko-
vých kampaní u  nás podporuje 
nemocné, umírající, osoby s  po-
stižením, seniory, matky s  dětmi 
v  tísni a  ostatní sociálně slabé 
obyvatele našeho žďárského, vel-
komeziříčského, novoměstského 

a bystřického regionu včetně při-
lehlých obcí. Jejím hlavním smy-
slem je nejen podpořit potřebné 
v  regionu, ale i  potěšit zpěvem 
a radostnou zprávou o narození 
malého Ježíše.
Z výtěžku Tříkrálové sbírky roku 
2016 se podařilo podpořit terén-
ní služby žďárské Charity náku-
pem automobilu, konkrétně pro 
Charitní ošetřovatelskou službu, 
Charitní pečovatelskou služ-

bu, Osobní asistenci a  Domácí 
hospicovou péči. Tyto služby 
poskytují péči v  domácnostech 
svých uživatelů, proto je automo-
bil každodenním společníkem 
pracovníků, kteří dojíždějí přímo 
do domovů svých uživatelů a pa-
cientů. Dále byl z  výtěžku sbírky 
podpořen krizový fond Charity, 
Sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s  dětmi, a  to vybavením 
pro práci s  uživateli, dobrovol-
nické centrum Kambala a vyba-
vení šicí dílny centra pro rodiče 
s dětmi Kopretina.
Uživatelé Klubu v 9 – centra pro 
podporu duševního zdraví mohli 
letos díky finanční prostředkům 
z  Tříkrálové sbírky vyjet na re-
kondiční a  pobytovou akci do 
Pasohlávek. Pobyt je dle slov so-
ciální pracovnice Klubu v  9 Mi-
chaely Beranové, DiS., neodmy-
slitelnou součástí každoročního 
plánu uživatelů. „Mimo odpočinek 
a  relaxaci je velice důležitý pro 
rozvoj samostatnosti a  také pro 
změnu prostředí. Pobyt je také 

výbornou příležitostí pro upevně-
ní a  prohloubení vztahů jak mezi 
uživateli navzájem, tak i ve vztahu 
s pracovníky,“ vysvětluje Michaela 
Beranová. Kromě pomoci lidem 
v nouzi žďárského okresu podpo-
ruje Tříkrálová sbírka zdravotně-
-sociální centrum Hippokrates 
v Moldavsku.
A jak vnímá pomoc lidem z tří-
králového výtěžku sama koordi-
nátorka sbírky Veronika Dobro-
volná?
„Jsem ráda, že mohu průběžně 
sledovat, kde vybrané peníze po-
máhají, a  podporovat tak reálné 
projekty v  našem okolí. Smyslupl-
nost sbírky a  její následné využití 
finančních prostředků je to, co mě 
žene kupředu a  motivuje zvlád-
nout toto náročné tříkrálové obdo-
bí. Vlastně si to užívám,“ popisuje 
s  nadšením koordinátorka sbír-
ky Veronika Dobrovolná.
Další podpořené projekty je mož-
né sledovat na webových strán-
kách Charity www.zdar.charita.cz. 

Lenka Šustrová

Náročné tříkrálové období si užívám, říká hlavní 
koordinátorka sbírky

Podobně jako v minulých letech tak se i v letošním roce rozjel projekt Pří-
běhy bezpráví 2016 – Měsíc filmu na školách, kterého se opětovně zúčast-
nila i naše škola. 
Studenti 3. A a 3. B se ve středu 23. 11. 2016 sešli v klubovně školy, aby 
společně zhlédli DVD Hořký návrat z pekla a zúčastnili se besedy s hostem.
Dokument Hořký návrat z pekla z cyklu Neznámí hrdinové natočila reži-
sérka Olga Sommerová v roce 2012. Film pojednává o životních osudech 
paní Eriky Bezdíčkové, která prošla peklem Osvětimi a přežila. V 50. le-
tech byla pronásledována pro svůj židovský původ, po srpnu 1968 kvůli 
odsouzení sovětské okupace. Po celý život se držela zásady: musí se bojovat 
a doufat.
Dokument spolu se studenty sledovala i jeho hlavní protagonistka, paní 
Bezdíčková, která spolu s  paní Jitkou Královou (vedoucí Oddělení pro 
vzdělávání a kulturu Židovského muzea), přijela z Brna. Po zhlédnutí filmu 
následovala beseda, která byla velice emocionální. Paní Erika byla obdivu-
hodná, přestože zažila hrůzy holocaustu, dokázala o nich hovořit, a nejen 
to, napsala i knihu Moje dlouhé mlčení, kterou si studenti mohli na závěr 
koupit a nechat podepsat. Toho mnozí využili.  
Studenti si během tříhodinového bloku mohli doplnit informace o Osvě-

timi, kterou minulý měsíc navštívili, a vytvořit si barvitější obrázek o tom, 
jaká byla doba, kterou naštěstí nezažili.                           Mgr. Zuzana Titzová

Příběhy bezpráví 2016 – Měsíc filmu na školách

Mezzosopranistka Andrea Kalivodová vzdala hold netínským koncertům. A lidé zase jí
Na slavnostním koncertu, 
který připomněl desáté výročí 
pořádání koncertů na záchranu 
netínských varhan, zpívala só-
listka opery Národního divadla 
v Praze Andrea Tőgel Kalivodová 
za doprovodu harfistky Domi-
niky Ťukové a varhanice Ivany 
Michalovičové. 

Umělkyně sklidily bouřlivý potlesk 
ve stoje. Zmíněné vystoupení se ko-
nalo na památku zesnulého Františ-
ka Karla Podstatzkého, který koncer-
ty po dobu desíti let připravoval, ale 

toho minulou neděli už se bohužel nedožil.
Na programu zazněly skladby Bacha, Händela, ale také Dvořákovy Biblic-
ké a Cikánské písně. Ave Maria se nesla kostelem dvakrát, jednou zpívaná 
od Bacha, podruhé pro Františka Podstatzkého a jeho ženu od Schuberta 
v instrumentální podobě. Nechyběl ani přídavek, kterým operní diva pří-
tomné rozezpívala a naladila tak na nadcházející Vánoce.

Pro posluchače po  skvostném hudebním zážitku byly připraveny opět 
perníkové střevíčky vévodkyně Eleonory, vánoční cukroví i horký punč. 
K zahřátí přispěly nepochybně i vyhřívané sedáky v lavicích v kostele. Tato 
novinka měla svoji „premiéru“ již o den dříve, na pohřbu F. Podstatzkého. 
„Já se dívám na svět pozitivně, optimisticky. Někdo zemře a jiný se narodí,“ 
uvedla svůj recitál mezzosopranistka a pohlédla na fotografii p. Podstatz-
kého vedle na stojanu a zároveň se pohladila po svém těhotenském bříšku. 
Její druhý potomek se má narodit co nevidět… Poté připojila svůj obdiv 
tomu, že se v tak malé obci ušlechtilá myšlenka uchytila, byla potěšena ná-
vštěvností a popřála Netínským, ať jejich koncerty vzkvétají. Na památku 
byla obdarována stejně jako její kolegyně pamětní kovovou medailí, kterou 
si mohou zájemci zakoupit na obecním úřadě.
Oprava netínských varhan byla rozdělena na tři etapy, zahájena byla v roce 
2006 veřejnou sbírkou, vlastní práce na nástroji začaly roku 2009, dokon-
čeno bylo o 6 let později. Loni varhany požehnal brněnský biskup. Zásluhu 
na  tak velkém díle, záchraně historického nástroje, mají dárci, sponzoři 
a dobrodinci, především však pan František Podstatzký. Jeho přáním bylo, 
aby koncerty pokračovaly. Proto krátce před svojí smrtí založil Nadační 
fond Františka Podstatzkého, který by se měl starat nejen o koncerty v Ne-
tíně, ale i o další charitativní činnost jak v Meziříčí, tak blízkém okolí, po-
tažmo i na celé Vysočině. „Pan hrabě byl vzácný člověk v tom, že myslel 

na druhé,“ připomněla v závěru koncertu starostka Netína Pavla Krejzlová, 
„on se vždycky ptal, jak se koncert líbil posluchačům. Záleželo mu na vás. 
A jsem přesvědčená, že by byl dnes spokojen.“
Z obou slavnostních koncertů letošního roku byl pořízen videozáznam. 
Sestřih, jenž bude mapovat desetiletou historii, bude k dispozici na kon-
certu v příštím roce.                                                                  Text a foto: Iva Horká

Musica Animata Třebíč a spol. na koncertě 
v Meziříčí 10. 12. Zněl Händel a jeho slavné 
oratorium Mesiáš poslouchal zaplněný 
kostel. Dirigoval Karel Tomek. Foto: I.Horká
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Rodiče, mějte rádi své děti!
Ať se vám to líbí, nebo ne,
jsou plody vaší lásky –
a jsou jedinou šancí
na vaši nesmrtelnost –
ať již existuje Bůh, či nikoliv…

Krásné Vánoce i nový rok přeje

Dětská ordinace MUDr. IVETA KAŠOVÁ s. r. o. 

Rodiče, mějte rádi své děti!
Ať se vám to líbí, nebo ne,
jsou plody vaší lásky –
a jsou jedinou šancí
na vaši nesmrtelnost –
ať již existuje Bůh, či nikoliv…

Krásné Vánoce i nový rok přeje

Dětská ordinace MUDr. IVETA KAŠOVÁ s. r. o. 

od r.v. 98, jakýkoliv stav, 
i bez STK.

Tel. 720 565 756 i SMS

zve zájemce
na prohlídku – tradiční

předvánoční výstavu obrazů
do ateliéru v Osové Bítýšce.

Výstava potrvá do 21. 12. 2016.
Nutno přihlásit se předem.

Mobil: 777 204 924.

Přijme do pracovního poměru

PRACOVNÍKA NÁKUPU

Požadujeme: 
Zkušenosti s prací na obdob-
né pozici
AJ – komunikativně
Obchodní myšlení

Nabízíme:
Zajímavou práci v prosperující 
společnosti
Nadstandardní platové pod-
mínky

Své strukturované životopisy 
posílejte na email:

sedo@eurowagon.cz

Ředitelka Domova pro seniory 
Třebíč, Koutkova – Kubešova, 

příspěvková organizace
vypisuje výběrové řízení na pozici

SOCIÁLNÍ
PRACOVNÍK/
PRACOVNICE
Bližší informace o kvalifi kačních 
požadavcích a termínu odeslání 

přihlášek jsou uvedeny 
na webových stránkách domova: 

www.dpstrebic.cz
v sekci „Volná pracovní místa“.

Poděkování
zaměstnancům
LISOVNY PLASTŮ, spol. s r. o.

Lisovna plastů, spol. s. r. o. 
děkuje všem 
svým zaměstnancům za práci 
vykonanou v roce 2016, 
ve kterém jsme dosáhli 
nejvyšších tržeb ve své historii.

Zahájili jsme výstavbu 
dalších výrobních a skladových 
hal v hodnotě 105 mil. Kč.

Mimořádnou odměnou pro 
zaměstnance bude vystoupení
rockové skupiny

WOHNOUT
na fi remním 
večírku Lisovny plastů.

Ještě jednou děkuji všem 
zaměstnancům za poctivou 
a profesionální práci 
a vysoké pracovní nasazení.

Ing. Jaroslav Pazdera, ředitel
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Děkujeme všem příbuzným, přátelům, sousedům, bý-
valým spolupracovníkům a známým za účast, květino-
vé dary i za projevené kondolence při posledním roz-
loučení dne 8. prosince 2016 s panem

Jiřím Mikuláškem
z Velkého Meziříčí.

Zarmoucená rodina.

Akce VM a okolí

VGS Velké Mezirící

Akce v Bíteši

Kino Jupiter

Jupiter club VM, koncertní sál, úterý v 16 h. Změna programu vyhrazena!
120 let Rybářského spolku ve Velkém Meziříčí • 27. 12. • Bohumír Machát
Jak se žilo v Meziříčí v XVIII. století • 3. 1. • PhDr. Marie Ripperová

Podekování

Vzpomínáme
HANIČČIN VÁNOČNÍ STROM • 17. prosince 2016 15.00 v Jupiter 
clubu VM. Loutkové divadlo pro děti a rodiče. Vstupné 40 Kč. 
ADVENT V MĚŘÍNĚ • 18. prosince • 15.30. Poslední adventní neděli 
18. prosince jsou zvány všechny děti na divadelní představení Jak se 
čerti ženili v kulturním domě. Poté vystoupí žáci ŠUM u stromečku.
VÝSTAVA PRACÍ ZŠ OSLAVICKÁ • Do 19. prosince. Městská knihovna VM.
BMW IBU WORLD CUP BIATHLON • 15.–18. prosince. Nové Město 
na Moravě. 6 závodů světového poháru, www.biathlonNMNM.cz
COCA-COLA VÁNOČNÍ KAMION • 22. prosince. 16.00 nám. V. Meziříčí
ŽIVÝ BETLÉM • 24. prosince. 14.00 Osová Bítýška pod věží kostela 
sv. Jakuba, Ronov u kaple sv. Antonína.
BEAT BAND ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA • 26. prosince. 20.00 v Měříně.
VÁNOČNÍ KONCERT GENEZE • 25. prosince. 15.30. Kostel sv. Miku-
láše, Velké Meziříčí.
POUŤ SVATÉ RODINY VE VÍDNI • 27. prosince.
ŽDÁRSKÝ ADVENTNÍ FLER TRH • 27. prosince. 9.00–16.00. Dům 
kultury Žďár nad Sáz., rukodělné výrobky, výtvarné dílny, dětský koutek.
LEGENDY SE VRACÍ • 28. prosince. 20.00. Předsilvestrovská zábava ve ve 
velkém sále Jupiter clubu. Po Legendách pokračuje zábava se skupinou FBox. 

PAŘBA O  VÁNOCÍCH • 15.  12. 
v 19.30, 105 minut, vstupné 110 Kč, 
mládeži přístupný od 15 let.
ROGUE ONE: STAR WARS 
STORY • 16.12. v 17.30, 120 mi-
nut, vstupné 130  Kč, mládeži 
přístupný.

ADELE: ŽIVĚ Z  ROYAL AL-
BERT HALL • 17. 12. v  19.30, 
100 minut, vstupné 110 Kč, mlá-
deži přístupný.
ZPÍVEJ • 22., 23. 12. v  17.30, 
110 minut, vstupné 130 Kč, mlá-
deži přístupný.

PRAVIDELNÁ SCHŮZKA SENIORKLUBU • Středa 14. prosince ve 14 h. 
Vystoupení dětí ze ZUŠ v přísálí kulturního domu, Vlkovská 482, V. Bíteš
SETKÁNÍ TŘÍ GENERACÍ • Pondělí 19. prosince v 9 h. Návštěva 
seniorů z DD a DPS ve Veselé školce U Stadionu
ZPÍVÁNÍ KOLED U VÁNOČNÍHO STROMU • Úterý 20. prosince 
v 10.30 h. Vystoupí děti z MŠ U Stadionu. Masarykovo náměstí V. Bíteš
VÁNOČNÍ TURNÉ – PETR BENDE • Úterý 20. prosince v 19.00 h. 
Předprodej vstupenek na Klubu kultury (1. patro), Masarykovo ná-
městí 5 ve Velké Bíteši. Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
VÁNOČNÍ VÝSTAVA BETLÉMŮ • 21.–30. prosince, otevírací ho-
diny 8–12 a 14.–17 h, ve čtvrtek 22. prosince výstava přístupna pou-
ze do 12 h, ve svátky vánoční mimo Štědrý den tj. 25. a 26. prosince 
13–18 h. Výstava řezbářských prací Josefa Kejdy ze Skřinářova, Pavla 
Maška z Velké Bíteše a Bohumila Vrby z Náměště nad Oslavou. Malý 
výstavní sál městského muzea, Masarykovo náměstí 5
VÁNOČNÍ PRODEJ RYB • 21., 22. a 23. prosince 8–15 h na Masary-
kově náměstí, Velká Bíteš, 22. a 23. prosince 8.30–14.30 h u Kulturního 
domu, Vlkovská 482, 21., 22. a 23. prosince 8–9.30 h Sádky – Chobůtky
POSEZENÍ PŘI CIMBÁLU „NA ŠTĚPÁNA NENÍ U VRÁNY PÁNA“ • 
Pondělí 26. prosince ve 20.00 h. Selská hospoda U Vrány, Kostelní 69, V. Bíteš
TURNAJ V NOHEJBALU TROJIC Sobota 29. prosince v 8.30 h. 
Sportovní hala TJ Spartak
SILVESTROVSKÁ VYCHÁZKA K POSLEDNÍMU VLKOVI • So-
bota 31. prosince ve 12.30 h. Sraz u kašny na náměstí
NOVOROČNÍ OSLAVY • Neděle 1. ledna v 17.00 h. Masarykovo 
náměstí, Velká Bíteš. Novoroční přání starosty Města Velké Bíteše, vy-
stoupí Kamarádi s Vojtou Polanským. Novoroční ohňostroj v produk-
ci Miloše Janečka. Během programu teplé nápoje zdarma.
PLESOVÁ SEZÓNA 2017 • Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Sobota 21. ledna – Ples Města Velká Bíteš
Sobota 28. ledna – Rybářský ples
Sobota 4. února – Farní ples
ADVENT A VÁNOCE V KOSTELE SV. JANA KŘTITELE VE VEL-
KÉ BÍTEŠI • Vánoční jarmark. Nakupte ručně vyráběné vánoční 
dárky a přispějte na dobrou věc. Ne 18. prosince po bohoslužbách v 
8.00 a 9.30 h. Zpovědní den farnosti. Čt 22. prosince v podvečer – čas 
upřesníme. Betlémské světlo bude v kostele od pátku 23. prosince 18 h. 

Čas neúprosně plyne dál
a nevrátí, co jednou vzal.

Dne 18. prosince 2016 
vzpomeneme na 20. výro-
čí úmrtí pana

Stanislava
Navrátila z Laviček.

Vzpomínají manželka 
a synové s rodinami.

V našich srdcích
žiješ i nadále…

Dne 18. prosince 2016 
se stálým zármutkem 
v srdci vzpomeneme na 
mou milovanou manželku 
a naši drahou maminku, 
babičku, paní

Boženu
Patřičnou
z Velkého Meziříčí.

Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi

Manžel a synové s rodinami.

PRODÁM
* Lyže běžky zn. Polar 692 Artis 
180 cm 400 Kč. Lyže sjezdovky zn. 
Blizzard Firbird 200 cm 500 Kč. Ly-
žařské hole, různé délky, 4 páry 80, 
100 Kč/pár. El. pečicí troubu + náhr. 
topná tělesa 200 Kč. El. pečicí troubu 
– novější 300 Kč. Vánoční stromek – 
umělý 100 cm + stř. řetěz + el. svíčky 
a několik ozdob, celkem 150 Kč. Vel. 
Meziříčí, tel.: 566 522 741.
* Zimní pneumatiky v perfekt-
ním stavu, Barum 165/70/14, po-
užívané jen 3 měsíce v zimě. Tel.: 
777  190 399.
* Les o výměře 4000 m2 v lokalitě 
Fajtův kopec. Cena dohodou. Tel: 
737 335 474.
* Byt 2+1 a 2+KK ve Velkém Me-
ziříčí. Dále stavební pozemek a RD 
5+2. S. Žáková, tel.: 608 271 522.
*  Pšenici ozimou a ječmen jarní. 
Tel.: 605 071 238.
* Brambory Adéla. Cena 600  Kč 
za 1 q, možnost i brambory červe-
né. Tel.: 733 220 519, 723 411 357.

KOUPÍM
* Koupím hodiny: sloupkové, 
fi gurální, podlahové, pendlovky, 
hrací, stolní a jiné zajímavé druhy. 
Dále obrazy 17.–20. století: olejo-
malby, akvarely a tempery na dře-
vě, plátně, plechu, kartonu a papí-
ře všech žánrů a malířských stylů. 
Dále mám zájem o autory němec-
ké, rakouské, polské, maďarské 
a slovenské i obrazy nesignované. 
Dále koupím nábytek vyrobený 
před rokem 1930: příborníky, 
psací stoly, skleníky, komody – ze-
jména bohatě vyřezávané a vyklá-
dané. Dále chladné zbraně, šavle, 
kordy, tesáky a dýky. Dále koupím 
šperky, stříbrné předměty, svíc-
ny, mísy, vázy, tácy, hrací stroje 
a  strojky, polyfony, orchestriony, 
fl ašinety, sochy a sošky z porcelá-
nu, bronzu, cínu, slonoviny a dře-
va, staré hračky. Malované, ryté 
a  více barevné sklo, staré perské 
koberce a  jiné zajímavé starožit-
nosti i  celé sbírky a  pozůstalosti. 
Zaručuji rychlé a solidní jednání. 
Tel.: 704 787 323.

Inzerce

KOLPINGOVA RODINA MĚŘÍN
A FARNOST MĚŘÍN POŘÁDAJÍ

VÁNOČNÍ KONCERT
Pondělí 26. 12. 2016 v 17 hodin
Kostel sv. Jana Křtitele v Měříně
Na koncertu uslyšíte hlavně vá-
noční koledy a hudbu starých 
barokních mistrů.
Umělci vystoupí ve smokingu. 
Celé vystoupení se nese v du-
chu vánočních svátků.
Předprodej vstupenek v pro-
dejně obuvi Měřín a na Farním 
úřadě Měřín

Harmonie 
v adventním 
čase
Středa 14. prosince 2016 
v 18 hodin v kostele sv. Miku-
láše ve Velkém Meziříčí.
Sbory Slunko a Iuventus, 
Hana Doležalová, Lea Fučíko-
vá a Libor Sládek.
Vstupné dobrovolné.

Vánoční bál
Neděle 25. prosince 2016 v sále 
Hasičské zbrojnice.
K tanci a poslechu zahraje sku-
pina MARATON.
Začátek ve 20 h, vstupné 80 Kč.

Vánoční koncert skupiny 

GENEZE
Neděle 25. prosince 2016 v 15.30 hodin. 

Kostel sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

Neděle 18. v 17 h, pondělí 19. prosince v 18 h, velký sál JC V. Meziříčí.
Vystoupí ZUŠ Velké Meziříčí, pěvecké sbory Sluníčko, Slunko, Harmonie.
Neděle 18. v 17 h, pondělí 19. prosince v 18 h, velký sál JC V. Meziříčí.Neděle 18. v 17 h, pondělí 19. prosince v 18 h, velký sál JC V. Meziříčí.
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Duchovní slovo:

Ohlášky Velké Meziříčí a okolí

MUDr. Žižlavská neordinuje (o nástupu nového lékaře budeme informovat ) • Od 
9. 12. MUDr. Fillová do odvolání neordinuje (nemoc) • 19. 12., 22. 12., 29. 12. 
MUDr. Fikrová – DOVOLENÁ • 19. 12., 29. 12. MUDr. Maleček – DOVOLENÁ 
• 21. 12. MUDr. Urbánková – ordinace do 12 hodin • 22. 12. – 2. 1. 2017 
(včetně) MUDr. Urbánková – DOVOLENÁ • 22. 12. MUDr. Šurda – DOVOLENÁ 
• 23. 12. a 27. 12. – MUDr. Matznerová – NEORDINUJE • 23. 12. MUDr. Peňáz 
(urologie) – DOVOLENÁ • 23. 12. MUDr. Krejčí (chirurgie)– DOVOLENÁ • 23. 12. 
– 30. 12. (včetně) MUDr. Nováková – DOVOLENÁ • 23. 12. – 30. 12. (včetně) 
MUDr. Šajnar (interna) – DOVOLENÁ • 23. 12. – 30. 12. (včetně) MUDr. Bedná-
řová – DOVOLENÁ • 23. 12. – 30. 12. (včetně) MUDr. Zemanová – DOVOLENÁ 
• 23. 12. rehabilitace + vodoléčba – DOVOLENÁ • 27. 12. MUDr. Kadlec (chirur-
gie) – DOVOLENÁ • 27. 12. MUDr. Konečný (ortopedie) – DOVOLENÁ • 28. 12. 
MUDr. Pařízek (ortopedie) – DOVOLENÁ • 28. 12. MUDr. Smékalová (chirurgie) 
– DOVOLENÁ • 28. 12. – 30. 12 (včetně) – MUDr. Zeman – DOVOLENÁ • 
28. 12. – 30. 12. (včetně) MUDr. Doležal – DOVOLENÁ • 29. 12. MUDr. Drábek 
(urologie) – DOVOLENÁ

Kam si letos postavíme Betlém?
Stavění betlémů patří v  našich 
krajích k součástí slavení Vánoc. 

Na trhu se 
betlémy nabí-
zejí v  mnoha 
provedeních, 
různých ma-
teriálu a  tech-
nik. Když se 

 zadíváme na stará znázornění, 
můžeme si někdy všimnout, že 
autor betlémskou jeskyni zasadil 
do české krajiny a  přivedl tam 
pastýře a  děvečky v  místních 

krojích. Před několika lety jsem 
byl osloven jedním nadšeným 
studentem, který chtěl na pár dní 
betlém z kostela odnést a instalo-
vat ho na vysokoškolských kole-
jích, aby i tam byl na očích a zvěs-
toval pravé poselství Vánoc. Ano 
i tam bylo dobré postavit betlém 
– scénu, která dva tisíce let pro-
mlouvá k lidem dobré vůle.
Betlémská scéna nám staví před 
oči chudobu stáje a  prostý život 
Marie a  Josefa. Bůh proto, aby 
zjevil věci velké, používá jedno-

duchost. Bůh není složitý, jeho 
vztah k nám je jednoduchý, tento 
jednoduchý vztah je láska. Bůh 
staví celý svůj rozměr – totiž 
lásku – proti lidské pýše. Pýcha 
je jádrem a  původním obsahem 
veškerého hříchu, totiž touhy dě-
lat ze sebe boha (chtít rozhodo-
vat vždy a o všem). Naproti tomu 
láska se nepovyšuje, ale sestupuje 
dolů. Bůh se stává malým, aby 
znovu uvedl namyšleného člově-
ka na pravou míru.
Kam v  naši složité společnosti 

je dobré si postavit betlém, aby-
chom ho měli na očích a  aby 
k  nám promlouval? Není to jen 
kostel a  obývák, kam chodíme 
svátečně, ale je to všude tam, kde 
se scházejí lidé. Poselství Vánoc 
je aktuální vždy a všude, protože 
vždy a všude nějak žijeme. Ať nás 
betlémská scéna inspiruje a  při-
vádí blíže k Bohu. Když pak pů-
jdeme blíže k Bohu, budeme mít 
blíže ke všem lidem a nebudeme 
vytvářet zbytečné složitosti.

P. Pavel Šenkyřík

Ve dnech 18. – 20. 11. 2016 se v kul-
turním domě (DKO) v  Jihlavě ko-
nal 2.  ročník Cukrářského festivalu 
2016 s bohatým doprovodným pro-
gramem. Firma Dortisimo ve spo-
lupráci s  hlavním partnerem  Th e-
GenuineCompany (Velká Británie) 
byla hlavním pořadatelem náročné 
cukrářské nominační soutěže světo-
vého cukrářského šampionátu v Mi-
láně. Nominační klání proběhlo pod 
záštitou Asociace kuchařů a cukrářů 
ČR. Soutěž probíhala ve třech kate-
goriích stejných jako v italském Mi-
láně, pouze s jiným tématem.
Naše škola vyslala na soutěž ju-
niorů žákyni Adrianu Jandovou 
ze  4.  ročníku oboru Hotelnictví. 
Tématem byla „Tradiční česká po-
hádka“. Adriana si zvolila pohádku 

O Červené karkulce a jednu ze scén 
zakomponovala do svého dvoupo-
schoďového dortu. Musíme říci, že 
její projekt byl zdařilý a  porota ji 
právem ohodnotila 3. místem!
Žákyni  blahopřejeme a  přejeme jí 
hodně nápadů a trpělivosti při výro-
bě dalších cukrářských výrobků.
Poděkování za vzorný přístup a re-
prezentaci naší školy patří také Anně 
Břízové, Jakubu Komínovi, Stanisla-
vu Blažkovi, NamPhungHoai, Th ao-
PhungPhuong, Jitce Koukalové, Si-
moně Tomanové, Nikole Mojžíšové, 
Danielu Šprynarovi, Janě Mohlerové 
a Báře Tomkové,  kteří nezištně po-
máhali s organizací tohoto třídenní-
ho cukrářského festivalu.

Mgr. E. Čech Cejnková,
MVDr. R. Marková

Úspěli v cukrářské 
nominační soutěži

St 14. 12. Památka sv. Jana od Kří-
že, kněze a učitele církve. 7 h za Jo-
sefa a Emílii Homolovu, jejich rodi-
če a sourozence a přízeň. 17 h mše 
sv. Oslavice. 18.30 h mše sv. Vídeň. 
Čt 15. 12. 7 h za živou a † rodinu 
Kotkovu, celou přízeň, duše v očist-
ci, Boží požehnání a ochranu Panny 
Marie. 16.30 h schůzka ministrantů, 
16.45 h nácvik zpěvů – dětská scho-
la. 18 h mše sv. pro děti. Za Marii 
Grecovu, rodinu Grecovu a Brych-
tovu. Pá 16. 12. 8 h za † dvoje ro-
diče, tři sestry, manžele Slabých 
a duše v očistci. 10 h pohřební mše 
sv.. za †  Emílii Cejnkovu. 13.30  h 
Domov pro seniory. 14  h – 17  h 
svátost smíření. 17 h za rodinu 
Němcovu a Drápelovu. 19 h – 21 h 
svátost smíření. So 17.  12. 7  h za 
† rodinu Vávrovu. 11 h svatba. Ma-
rie Střechová – Jakub Dražka. 18 h 

za rodiče Padělkovy, prarodiče, bra-
tra, švagra a příbuzné rodiny, duše 
v očistci, Aloisii Coufalovu a man-
žele Kampasovy. Ne 18. 12. 4. ne-
děle adventní. 7.30 h za † manžele 
Halačkovy a  za živé a  †  příbuzné. 
9 h za farníky. 10.30 h mše sv. pro 
rodiny s dětmi. Za Josefa a Ludmilu 
Smejkalovy, jejich rodiče a  souro-
zence a duše v očistci. 18 h za Josefa 
Chylíka a rodinu Chylíkovu.
Farní oznámení: V  pá 16. 12. 
v 19.30 h bude setkání biřmovanců.
Farnost Netín
Čt 15. 12. 17.30 h mše sv. pro 
děti. Pá 16. 12. 18.30 h za rodinu 
Weinhoferovu, rodinu Roseckých 
a celou přízeň. So 17. 12. 7 h mše 
svatá rorátní. Ne 18. 12. 4. neděle 
adventní. 8 h Za Antonína Šitku, 
syna, vnuka a dvoje rodiče, Bořivoje 
Buchtu a dvoje rodiče.

Farnost Bory
Pá 16. 12. 18 h mše sv. Dolní Bory. 
Za rodiče Vencálkovy a  syna. Ne 

18. 12. 4. neděle adventní. 9.45 h za 
Josefa Dostála, bratra, rodiče, Adolfa 
Poula a Boží ochranu.    Josef Drlíček

Domov pro seniory Velké Meziříčí, Zdenky Vorlové 2160
Co se bude dít u nás v domově v prosinci?
16. prosince Posezení obyvatel s pracovníky Kooperativy (od 14.30 h, jídelna)
18. prosince Vánoční koncert skupiny Pavana (od 14.00 h, jídelna)
19. prosince Vánoční posezení obyvatel a pracovníků domova za hudebního 
 doprovodu A. Vaňkové (od 9.30 h, jídelna)
21. prosince Besídka MŠ Oslavické (od 9.30 h, jídelna)
Výuka na univerzitě:
15. prosince Klima Země s RNDr. Milanem Kameníkem
Tuto aktualitu najdete zároveň na www.domovvelkemezirici.cz, 
kde se můžete podívat i na naše další novinky.

Zubní pohotovost
Víkendová pohotovost v soukromé ordinaci – MUDr. Zuzana Moravusová, 
Nový Telečkov 30 (asi 10 km za Velkým Meziříčím, směr Třebíč). Pá 9 – 18, 
so 9 – 19 h, mobil: 737 585 224 – pouze v ordinačních hodinách
17. 12. MDDr. Jana Samohýlová, Vratislavovo nám. 449, N. Město, tel. 566 616 904
18. 12. MUDr. Ivo Chytrý, Libušina 174, Svratka, tel. 732 642 160
24. 12. MUDr. Miloslav Michal, Studentská 7, Žďár n. Sáz., tel. 566 690 127
25. 12. MUDr. Rostislav Kozák, Zahradní 271, Bystřice n. P., tel. 566 552 332
26. 12. MUDr. Irena Musilová, Sokolovská 13, Velké Meziříčí, tel. 566 524 203

Svátost smíření před vánocemi v děkanství velkomeziříčském
Čt 15. 12. V. Meziříčí 6.30–7.30, 17.00–17.50. Netín 16.30–17.30, 
18.15–19.00. Pá 16. 12. V. Meziříčí 7.30–10.00 (bude přítomen i  cizí 
zpovědník), 14.00–17.00, 19.00–21.00. Heřmanov 15.00–17.00. Dolní 
Bory 17.00–18.00. So 17. 12. V. Meziříčí 6.30–7.30, 17.00–19.00. Netín 
8.00–10.00. Uhřínov 7.30–9.00. Ne 18. 12. Netín 7.00–7.50. Horní Bory 
9.00–9.45 a  po mši svaté. Křižanov 14.00-16.00 Budišov 14.00–15.30. 
Pyšel 15.30–16.30. Osová Bítýška 16.30 – dokud bude potřeba. Tasov 
17.30–18.30. V.  Meziříčí 17.00–19.00. Bude přítomen i  cizí zpověd-
ník. Po 19. 12. V. Meziříčí 6.30–7.30, 9.00–12.00. Bude přítomen i cizí 
zpovědník. Radostín n. O. 15.00–18.00. Pavlov 18.30-19.30. Út 20. 12. 
V. Meziříčí 6.30–7.30, 9.00–12.00. Bude přítomen i cizí zpovědník. Mě-
řín 13.00–17.00. Březí 18.30. Níhov 17.00. Březské 19.00. St 21. 12. Velký 
zpovědní den. V. Meziříčí 6.30–7.30, 9.00–12.00 (bude přítomen i cizí 
zpovědník), 14.00–18.00 (bude přítomen i  cizí zpovědník). Čt 22. 12. 
V. Meziříčí 6.30–7.30, 9.00–12.00. Bude přítomen i cizí zpovědník. Horní 
Bory 16.00–17.30. V. Bíteš 18.00– 20.00. Pá 23. 12. V. Meziříčí 7.30 –12.00, 
14.00–16.00. Bude přítomen i cizí zpovědník.

Předvánoční zpověď v kostele v Horních a Dolních Borech
Pá 16.12. Dolní Bory 17 h – 18 h
Ne 18.12. Horní Bory  9 h – 9.45 a po mši svaté
Čt 22. 12. Horní Bory  16 h – 17.30 h

Nákupem v naší prodejně podpoříme společně české výrobce 
na tuzemském trhu
Vážení zákazníci, chtěla bych moc poděkovat za vaši přízeň. Stále více zákazníků 
přichází k nám do obchodu a to nás velice těší. Největší odměna pro nás je, když 
odcházíte spokojení. Zareagovala jsem tedy na podněty a požadavky zákazníků 
a rozšířila počet našich českých dodavatelů.
Fyzicky nejsme schopni všechny výrobky od všech dodavatelů na prodejně mít, 
když například Gina měla v létě jenom v akci 100 000 výrobků najednou plus další 
běžný sortiment. Nebudeme ale zákazníky omezovat v tom, co chtějí od těchto 
fi rem nakoupit a proto dáváme možnost si zboží vybrat doma v klidu na internetu 
z veškeré jejich nabídky a když nám zavolají na tel. 739 301 221, nebo udělají 
objednávku přímo na prodejně, necháme poslat co potřebují k nám:
– neplatíte poštovné
– u většiny dodavatelů máme internetové ceny samotných výrobců
– nezávazně, zboží můžete vyzkoušet přímo na prodejně a pokud nesedí, nemu-

síte ho odebrat
– nezávazně, zboží nám zaplatíte, odnesete si ho domů a pokud se nehodí, done-

sete nám ho a my vám vrátíme peníze zpět
Najdete u nás tedy fi rmy
http://www.gina.cz sledujte stránky tohoto výrobce. Například rubrice akční na-
bídka najdete slevy po celý rok, a to od 30 % do 70 %. Jedná se o výrobky, 
u kterých nepokračují s výrobou a jejich sleva je do vyprodání zásob. Proto jsou 
v omezených velikostech a barvách. Místo nich se pak vyrábí vzor nový.
Patří mezi nejprodávanější značku, navíc kvalitní a levnou.
http://spoltex-kravare.cz – vyzkoušejte jejich úžasné dámské noční košile a pyža-
ma z bambusu. Při jejich nošení je vaše tělo jako ve vatičce. Mateřské podprsenky, 
kojící noční košile.
http://www.barley.cz/ velmi oblíbená česká značka s krásnými, dobře padnoucími 
podprsenkami a kalhotkami. Mateřské podprsenky.
https://www.timo.cz – mimo luxusní prádlo zde najdete mateřské podprsenky 
i protetické spodní prádlo i plavky pro ženy po operaci prsu.
http://www.upavan.cz/
http://www.foltyntextil.cz/ mimo jiné jsou zde v nabídce i pánská pyžama na roze-
pínání, šatové zástěry na rozepínání dlouhé i tříčtvrteční, v materiálu bavlna nebo 
silon, klasické plátěné trenýrky, dětské prádlo a pyžama.
http://jitex-comfort.cz – osvědčená dlouholetá tradice. Pamatuji si, když jsem cho-
dila do učení obor Textil a oděvy Brno, že jsme jezdili na exkurze a už tehdy jsme 
byli v Jitexu na exkurzi.
http://www.molvy.cz – spodní prádlo, pyžama, plavky
http://novia-kysice.cz prádlo, punčochové zboží, rukavice, čepice, šátky, pláštěnky
http://cz.aries.eu/ punčochové zboží módní, zdravotní i sportovní komprese. I kon-
kurenční fi rmy Ariesu mně potvrdily, že tato má nejkvalitnější výrobky v české re-
publice. Potvrzují nám to i zákazníci, kteří měli možnost výrobky vyzkoušet. A co je 
příjemné, že není drahá.
http://www.voxx.cz/ punčochové zboží, čepice, rukavice.
http://www.boma.cz/ punčochové zboží, nádherné vzory dětských ponožek i pun-
čocháčů.
www.stoklasa.cz/ tuto fi rmu jsem kontaktovala na přání zákazníků, kteří žádají 
společenské rukavice dámské i pánské, kožené, krajkové, s kožešinou, bez prstů, 
děštníky, pláštěnky a jiné. Jejich výrobky jsou kvalitní a navíc za příznivou cenu.
https://www.woolife.cz/ – funkční výrobky ze 100% vlny, trika, spodky, pánské, 
dámské, dětské, domácí obuv, doplňky, vlněné lůžkoviny, svetry, fusaky. 5 let zá-
ruka na zboží.

Otevírací doba: po – pá 8.3 – 17.00; so 17.12. a ne 18. 12. 8.30 – 11.00;
so 24. 12. zavřeno; 27. 12. 2016 – 2. 1. 2017 zavřeno
Textil, oděvy a prádlo Gina Novosady 39 Velké Meziříčí

V pondělí předali zástupci hudební skupiny MAGMA, její zakládající 
členové Zdeněk Bouček a Jaroslav Navrátil, fi nanční dar středisku Ko-
ciánka v Březejci. Jednalo se o částku 10.000 korun z distribuce první-
ho CD kapely s názvem „Betonový hlavy“. 
„Byli jsme rádi, že se ještě našlo dostatek pamětníků z konce osmde-
sátých let, kteří si vzpomenuli na tehdejší tvorbu MAGMY. Kladná 
odezva na vydání prvního CD od různých věkových skupin poslucha-
čů nás nasměrovala k přípravě dalšího projektu, na kterém v součas-
nosti pracujeme, a který by měl být hotový během nastávající zimy,“ 
říká Zdeněk Bouček,“ pracovní název druhého CD „Metallicon“ za-
hrnuje další výběr vlastních skladeb z původního repertoáru kapely 
z přelomu osmdesátých a devadesátých let. Snad se i  tento hudební 
projekt bude líbit a donutí nás uvažovat i o živém vystoupení. Prodej 
nosičů bude podobně jako v prvním případě prostřednictvím prodej-
ny Dárky Nedoma ve Velkém Meziříčí.“                      -text a foto: mag -

Březejčtí dostali 
sponzorský dar 
od skupiny MAGMA
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V sobotu 3. 12. 2016 zajížděli nej-
menší házenkáři ze svč DÓZA na 
turnaj v miniházené Ferin Cup 
2016 do Kuřimi. V kategorii mini-
žáků startovalo celkem šest druž-
stev, které byly rozděleny do dvou 
základních skupin. Dva týmy při-
jely ze Slovenska. Přípravku tvořilo 
celkem pět týmů. Jeden zápas se 
hrál 12 minut a po něm probíhaly 
ještě dovednostní soutěže formou 
trháků

Minižáci
K prvnímu utkání na turnaji jsme 
nastoupili proti domácímu ,,A“ 
družstvu. Od začátku utkání jsme 
se ujali vedení, které jsme postu-
pem času zvyšovali. Druhý zápas 
jsme odehráli proti Stupavě ,,B“, 
který měl podobný průběh jako ten 
první. 
Základní skupinu jsme zvládli bez 
zaváhání a v semifi nále nás čekalo 
družstvo Stupava ,,A“. Kluci měli 
před tímto soupeřem trochu obavy, 
ale jak se ukázalo zcela zbytečné. 
Prakticky po dvou minutách bylo 
o fi nalistovi jasno. Ve fi nále jsme 
se střetli s hráči Telnice, kteří se na 
turnaji prezentovali velmi pěknou 
a účelnou hrou. Začátek utkání byl 
velmi vyrovnaný, zhruba v půlce 
utkání jsme si začínali vytvářet 
mírný náskok, který jsme si na 
konci v poklidu pohlídali a mohli 
slavit prvenství na turnaji. 

Kromě fi nále dostali velký prostor 
na hřišti všichni hráči. Kluci za ten-
to turnaj zaslouží pochvalu, před-
váděli rychlou běhavou házenou s 
kvalitní obranou. Robin Koudela 
navíc převzal ocenění pro nejlepší-
ho střelce turnaje.
Výsledky:
VM – 
Kuřim ,,A“ 21:13
Stupava ,,B“  20:12
Stupava ,,A“ 35:5
Telnice   20:16
Sestava: Marek Uchytil – Lubomír 
Izdný, Adam Jaša, Robin Koudela, 
Benjamin Rosa, Vojtěch Bradáč, 
Denis Vik

Přípravka:
Velká pochvala pro naše benja-
mínky. Od prvního zápasu za-
brali a bojovnost a soustředěnost 
jim vydržela až do konce turnaje. 
Vzhledem k dobré akustice v hale 
dobře slyšeli i pokyny trenérky, 
drželi se jich a na jejich hru se vel-
mi pěkně dívalo.
Výsledky:
VM – 
Újezd u Brna 12:1
 Kuřim ,,A“ 13:5
Telnice  9:7
Kuřim B  14:6  
Sestava: Ondřej Trifanov – Adam 
Krejčí, Michal Badalík, Tomáš Je-
línek, Lukáš Trifanov, Jakub Cha-
lupa, Vítek Smejkal

Liga Vysočiny
V neděli 11. 12. 2016 se odehrál v 
Havlíčkově Brodě poslední turnaj 
Ligy Vysočiny v miniházené. Velké 
Meziříčí reprezentovaly v minižá-
cích dva klučičí týmy a jeden dívčí, 
v přípravce jedno družstvo chlapců 
a jedno děvčat. Všechna utkání se 
hrála 10 minut. 

Chlapci minižáci
VM šedí – kluci zvládli všechny 
zápasy bez problémů a připsali si 
čtyři výhry. Zůstávají tak v letošní 
sezóně na Vysočině bez jediné po-
rážky.
VM šedí-
Žďár nad Sázavou A  20:5
Havlíčkův Brod C 15:5
Pardubice A 17:8
Chrudim A 20:9
Sestava: Marek Uchytil – Robin 
Koudela, Lubomír Izdný, Martin 
Borkovec, Benjamin Rosa, Vojtěch 
Bradáč, David Vávra

VM červení – kluci z červeného 
družstva odehráli také čtyři zápa-
sy, z toho byly tři vítězné. Prohráli 
pouze s vyspělými děvčaty z Pardu-
bic. Celkově jsme ale s předvede-
nou hrou a výsledky spokojeni.
VM červení-
Žďár nad Sázavou B 14:3
Havlíčkův Brod D 14:4
Dolní Cerekev A 11:10
Pardubice A 10:15

Sestava: Tobiáš Kieč – Michal Ku-
čera, Jaroslav Pavlíček, Tomáš Va-
něk, Denis Vik, Petr Zezula, Alan 
Marek

Přípravka
Náš první zápas byl opět maličko 
rozpačitý, naštěstí jen v první po-
lovině. Kluci se rychle probrali a 
zbytek turnaje už probíhal v dob-
rém tempu a stabilním výkonu. 
Chválíme!
VM zelení-
Chrudim B 10:7
Dolní Cerekev B 24:0
Ledeč n. S.  C 9:1
Havlíčkův Brod  F 15:0
Sestava: Ondřej Trifanov – Jakub 

Kocourek, Adam Krejčí, Nicolas 
Jantek, Michal Badalík, Vítek Smej-
kal, Lukáš Trifanov

Hodnocení půl sezony – začali 
jsme s tréninky v polovině srpna 
formou týdenního městského tá-
bora při svč DÓZA. Po soustředění 
jsme už normálně trénovali dva-
krát týdně na házenkářské hale. Do 
nové sezony jsme vstupovali s 35 
hráči. Momentálně máme v mini-
žácích a přípravce 43 kluků.  Hoši 
pracují na trénincích velice dobře, 
výsledky jsou toho důkazem.
Minižáci
1. místo na tradičním mezinárod-
ním turnaji Holiday Cup ve Zlíně

1. místo na Pramínek Cupu v Par-
dubicích
1. místo v celorepublikových So-
kolských přeborech v miniházené
1. místo na mezinárodním turnaji 
Ferin Cupu v Kuřimi
Dosud neporažený tým v Lize Vy-
sočiny
Přípravka
1. místo na mezinárodním turnaji 
Ferin Cupu v Kuřimi
2. místo v celorepublikových So-
kolských přeborech v miniházené
Dosud neporažený tým v Lize Vy-
sočiny
Trenéři: Petr Kaštan, Vlaďka Horá-
ková, Vojtěch Svoboda
              -vh, pk-

Malí házenkáři skvěle zahráli na mezinárodním turnaji a v Lize Vysočiny

ST VM – TJ Sokol Bystřice 5:10
Body: Klíma Petr 2/1, Maštera 
Martin 2/2, Kampas Jan 1/2, Skryja 
Marek 0/3
ST VM – TJ Sokol Nížkov 6:10
Body: Kampas Jan 2/2, Maštera 
Martin 2/2, Skryja Marek 1/2, Klí-
ma Petr 1/3 
ST VM B – TJ CHS Chotěboř C 
7:10
Body: Šoukal Slavomír 4/0, Jašek 
Petr 2/2, Borůvka Vít 0/3, Kupka 
Jiří 0/4
Čtyřhra: Kupka, Jašek
ST VM B – TJ Žďár nad Sázavou 
C 1:10
Body: Kupka Jiří 1/1, Šoukal Slavo-
mír 0/2, Jašek Petr 0/2, Borůvka Vít 
0/2, Klíma Tomáš 0/1
Ostrov n. O. – ST VM C 8:10
Body: Borůvka Vít 3/1, Buk Martin 
2/2, Kořínek Stanislav 2/2, Bednář 
Ivan 2/2
Čtyřhra: Bednář, Borůvka

TJ Žďár nad Sázavou H – ST VM 
D 9:9
Body: Hrůza Vlastimil 3/1, Zelený 
Tomáš 2/2, Holík Vratislav 2/2, Při-
kryl Radek 1/3
Čtyřhra: Holík, Zelený

První půlka krajských přeborů 
skončila v sobotu. Na domácích 
stolech jsme přivítali soupeře z 
Bystřice, Nížkova, Chotěboře a 
Žďáru. Výsledky našich družstev 
mluví za vše. Bohužel ani jedno 
krajské družstvo nevyhrálo, tudíž 
z utkání nebralo ani bod. Družstvo 
A hrající KP 1 má bilanci 6 výher 
a 5 proher, pohybuje se ve středu 
tabulky. V úspěšnosti jednotlivců 
se nejvíce dařilo Mašterovi, který 
drží necelých 80%. Toto hodnocení 
dopadlo dle očekávání. Tým prošel 
změnami a je zcela omlazen. Druž-
stvo B jako nováček v soutěži KP 2 
bojuje o sestup. Prozatímní bilance 

je 3 výhry a 8 proher. V úspěšnosti 
jednotlivců z našich hráčů kraluje 
Šoukal se 70%. Za zmínku stojí plný 
bodový zisk v utkání proti první 
Chotěboři. Druhá půlka krajských 
přeborů bude startovat přibližně 
za měsíc dne 14.1. O den později 
skončily i okresní soutěže. Druž-
stvo C v OP 2 přezimuje na prvním 
místě tabulky. Poslední duel proti 
Ostrovu o první místo kluci zvládli 
a výsledkem 10:8 zvítězili. Všichni 
předvedli týmový výkon, který měl 
zásadní vliv na výhře. Bilance po 
devíti kolech je 7 výher a 2 remízy. 
Jako nejlepší jednotlivci z družstva 
se stali Borůvka a Buk Martin s 
úspěšností kolem 80%. Družstvo 
D hrající OP 4 si připsalo 4 výhry, 
2 remízy a 3 prohry. Pohybuje se v 
přední části tabulky. V tomto týmu 
prozatím dominuje Hrůza se 76% 
úspěšnosti. Druhá půlka okresů se 
rozběhne dne 8.1.                    -pk-

Stolní tenisté odehráli půlku soutěže KUŽELKY

V sobotu 10. prosince se v hale ve 
Stromovce konalo mezikrajové 
utkání za účasti pěti krajů (Pra-
ha, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, 
Karlovarský kraj a Kraj Vysoči-
na). Vítězem pětiutkání se stala 
Praha před Plzeňským krajem 
a Jihočeským krajem. Družstvo 
Kraje Vysočina obsadilo v celko-

vém pořadí čtvrté místo. Zásluhu 
na tom má především družstvo 
děvčat, které skončilo na druhém 
místě.
V jednotlivcích se za náš kraj na 
stupně vítězů mezi chlapci do-
stal pouze Jakub Novák (Atletika 
Jemnice), který obsadil ve vrhu 
koulí druhé místo. Pavla Kosiel-

ská (TJ Spartak Třebíč) zví-
tězila ve skoku do dálky a v 
běhu na 60 m překážek do-
běhla na druhém místě. Ka-
rolína Tomková (TJ Spartak 
Třebíč) vybojovala shodně 
ve skoku vysokém a vrhu 
koulí třetí místo.
Z našich závodníků bodo-
vali Petr Vokoun na 800 m 
(2:22,54 a osobní rekord) a 
Zuzana Rašovská ve sprintu 
na 60m časem 8,67s.
Tereza Lišková ve vrhu koulí 
měla v soutěži pouze jeden 
platný pokus a na body pro 
družstvo nedosáhla. Stejně 

tak Vendule Puzrlové výkon v 
dálce 421 cm na body nestačil.
Sára Pavlidu – věkem v kategorii 
přípravek – ve sprintu na 60 m 
dosáhla v rozbězích 4. nejrychlej-
šího času, ale protože startovala 
mimo soutěž, do fi nále postoupit 
nemohla.

Z výsledků:
Petr Vokoun
60 m 8,63 s 12. místo (5 
bodů)
800 m 2:22,54 s 6. místo

Zuzana Rašovská
60 m 8,67 s 9. místo (2 
body)
150 m 21,42 s 1. místo
 
Sára Pavlidu 
60 m 8,54s (4. nejrych-
lejší čas v rozbězích)
150 m 21,38
 
Tereza Lišková
koule 2 kg  9,63m 13. místo
 
Vendula Puzrlová
dálka 421 cm 13. místo

štafeta 6*200m (Kosielská, Vo-
koun, Kováčová, Koutník, Rašov-
ská, Veselý) – 4. místo.            -vill-

V Praze se konaly závěrečné závody mladšího žactva
V sobotu 10. prosince se uskutečnil 
již 22.ročník tradičního "VÁNOČ-
NÍHO TURNAJE V KARAMBO-
LU". Tak jako ve všech předchozích 
ročnících se konal v salonku ob-
líbené "Restaurace U KOZů" a byl 
jako vždy vyvrcholením celoroč-
ního tréninku všech zúčastněných.
Letos hrálo opět 6 dvojic, a tak tur-
naj, který začal prvním utkáním již 
v 10.00, měl opět výbornou  úro-
veň a všem zúčastněným přinesl 
skvělý,nnejen sportovní, zážitek. Po 
odehrání 15 zápasů dvojic hráčů,k 
teré jako vždy určil los, vykrystali-
zovalo toto medailové pořadí:
1. Jaroslav Melichar-Ivo Vávra (5 
výher),
2. Jaroslav Šabacký-František Kuče-
ra (3 výhry-1 remíza a 1 porážka) 
3. Jaroslav Tesař-Vilém Šmíd (2V 
a 3P). O tomto místě rozhodl vzá-
jemný zápas s dvojicí Rudolf Ho-

lý-Alois Dvořák, kteří i s dalšími 
dvěma dvojicemi přispěli k parádní 
úrovni turnaje. Hlavního pořadate-
le a organizátora Ivo Vávry po krás-
ném kulečníkovém odpoledni po-
těšil jak návrat J. Šabackého (po 20 
letech), tak i návrat Jiřího Doležala 
(nejstarší účastník letošního roční-
ku, ale ukázal, že to stále umí) a po 
roce i Viléma Šmída. Chtěl by touto 
cestou popřát od všech zúčastně-
ných brzké uzdravení tradičnímu 
hráči panu Miroslavu Badalíkovi.
Na závěrečném posezení všichni 
hráči uctili památku všech hrá-
čů této krásné hry, kteří již mezi 
nimi nejsou a také touto cestou 
děkují sponzorům tohoto ročníku 
- pí. Miladě Pazderové, Fy. Výta-
hy, CONTENT, PBS Velká Bíteš, 
VEKRA Okna Velké Meziříčí, TV 
Pavelec-Šimek, XT Line a ZUZÁT-
KO a těší se na další ročník. -iv, od-

Turnaj v karambolu zná 
své vítěze

Spartak VM C 1493:1672 Spar-
tak VM A *0:6
Lavický F 338:457 Lavický B 
Lavický A 358:360 Lavický Ji 
Krejska 386:436  Korydek 
Mátl 411:419  Kováč 
Áčko v derby hrálo na půl plynu 
a jasně vyhrálo, přezimuje v čele 
tabulky. 
PSJ Jihlava C 1618:1564 
Spartak VM B *5:1
Pausar 417:368  Žák 
Souček 347:389  Starý 
Fürst 443:415  Mičková 
Partlová 411:392  Weiss 
Tabulka podzim:            -st-
1. VM. A 10 0 1 1628 20
2. Třebíč E   7 1 2 1653 15
3. VM B   7 0  4 1577 14
4. Třebíč C   6 0 5 1549 12
5. Start Jihlava C 5 0 6 1582 10
6. PSJ Jihlava C   4  1 6 1567   9
7. N. Město. C 2  1 7 1502   5
8. VM C   0 1 10 1502   1
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Hokejisté vyhráli v Blansku a stále drží druhou pozici. V sobotu vyzvou Vsetín
Dynamiters Blansko HK - HHK 
VM 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)
Góly a asistence: 1. Zukal (Ber-
ka) - 29. Krča (Pejchal, Ambrož), 
45. Burian (Vondráček, Krča), 48. 
Mašek (Vlašín M., Ambrož).
Sestava Dynamiters Blansko HK:
Šenk (Vlach) - Bílý, Kakáč, Sedlá-
ček, Němec, Zukal, Pilát, Kazda, 
Berka, Drenčko, Hussein, Jaku-
bec, Kuběna, Antal. 
Sestava HHK VM: Štourač (Juda 
J.) - Šerý, Vlašín P., Kochánek, 
Ambrož, Vondráček - Křenek, 
Dostál, Sobotka - Krča, Burian, 
Pejchal - Vlašín M., Střecha, Ma-
šek.
Rozhodčí: Kohoutek - Husák, 
Šustr. Vyloučení: 7:6, využití: 0:1, 
v oslabení: 0:0. Střely na branku: 
25:33 (7:13, 6:12, 12:8).
Procentuální úspěšnost branká-
řů: (BLA) Šenk - 90,91 % - 30 zá-
kroků - 58 min.

(HHK) Štourač - 96,00 % - 24 zá-
kroků - 60 min. Diváci: 120.
V šestnáctém kole KL zajíždělo 
družstvo mužů HHK do Blan-
ska, kde se utkalo s Dynamiters o 
další mistrovské body. V prvním 
měření sil vyšel vítězně náš tým, 
který na domácím ledě nadělil 
soupeři pět gólů a ani jeden ne-
obdržel.
Úvod utkání vyšel lépe domácím. 
Po dvou střelách, které gólman 
HHK Jirka Štourač zneškodnil, 
přišla první gólová situace. Au-
torem úvodní trefy utkání byl 
v končící první minutě domácí 
Zukal. V 5. minutě ujel po levé 
straně Filip Střecha, který zave-
zl kotouč do útočného pásma a 
přesnou přihrávkou našel Michal 
Vlašína. Útočník HHK byl zeza-
du přidržen blanenským Jakub-
cem. Následovala první početní 
výhoda pro naše družstvo, ale bez 

gólového efektu. Přestože mělo 
mužstvo trenéra Vondráčka stře-
leckou převahu, nepodařilo se 
mu v první třetině překonat gól-
mana domácích Šenka.
Na vyrovnání si museli hráči 
HHK počkat až do poloviny dru-
hé třetiny. Čtvrtá početní výhoda 

vedla konečně k vyrovnání. Po 
závaru v útočném pásmu se ke 
kotouči dostal Michal Krča, který 
bekhendovou střelou pod horní 
břevno vyrovnal. Asistenci si na 
tento gól připsali Pavel Ambrož 
a Martin Pejchal. Tímto průběž-
ným stavem skončila druhá část.

O konečném vítězi tohoto utkání 
rozhodla až třetí třetina. Na za-
čátku 45. minuty se střelecky pro-
sadil Viktor Burian. Střelu Vaška 
Vondráčka vyrazil blanenský gól-
man před sebe. Následná dorážka 
již končí v Šenkovi svatyni - 1:2. 
Ještě v této minutě se do šance 
dostala první útočná formace 
HHK, která končila faulem do-
mácích na zakončujícího Lukáše 
Sobotku. Přesilovka HHK však 
gólové zakončení nepřinesla. V 
polovině 48. minuty již drtivý 
tlak končí dalším gólem. Po při-
hrávce Pavla Ambrože a Michala 
Vlašína překonal domácího bran-
káře Martin Mašek - 1:3. Velkou 
možnost měli domácí v 53. mi-
nutě, kdy měli k dispozici krát-
kou dvojnásobnou přesilovou. V 
této početní výhodě zazvonila po 
střele blanenského obránce pravá 
tyč brankové konstrukce. Pře-

hnaná snaha domácích skončila 
vyloučením Němce. Počet hráčů 
na hřišti se tak vyrovnal. V čase 
56.29 min. si vzal domácí trenér 
oddechový čas a za další minutu 
již hráli domácí bez brankáře s 
šesti hráči v poli. Díky obětavým 
zákrokům bránících hráčů HHK 
se domácím nepodařilo zvrátit 
nepříznivý vývoj utkání.
Poslední utkání tohoto roku se-
hraje HHK na domácím ledě tuto 
sobotu, kdy se střetně se záložním 
týmem VHK Vsetín. Utkání začí-
ná tradičně v 17.30.                   -jj-
1. Kroměříž 15 12 0 1 2 102:60 37
2. Velké Meziříčí 15 11 0 1 3 63:38 34
3. Uh. Brod 14 10 0 0 4 82:50 30
6. Uničov 15 8 2 1 4 79:60 29
4. Boskovice 14 8 1 1 4 69:45 27
5. Uh. Ostroh 14 9 0 0 5 66:52 27
7. Břeclav 15 7 1 0 7 63:61 23
8. Hodonín "B" 15 5 2 0 8 63:63 19
9. Rosice 15 5 1 2 7 56:69 19
10. Velká Bíteš 14 4 1 2 7 43:58 16
12. Uh. Hradiště 15 4 0 0 11 47:85 12
11.Blansko 15 3 1 0 11 42:72 11
13. Vsetín "B" 14 0 0 1 13 43:105   1

HC Spartak Velká Bíteš „B“ - 
HHK Velké Meziříčí „B“ 0:2 (0:1, 
0:1, 0:0)
Branky: 6. Střecha L. (Kudláček J., 
Malec ), 40. Šoukal
Diváků: 27. Rozhodčí: Sobotka 
– Marek, Sibera. Vyloučení: 4:4, 
navíc proti HHK nařízeno trestné 
střílení za podražení a Bradáč 10 
minut o.t. za nesportovní chování. 
Střely na branku: 36:30.
HC Spartak „B“:  Chadim (od 7.´ 
Škoda M. ) – Marek, Škoda J., Bu-
dín, Dočkal, Rozmahel, Komínek 
M., Dvořák, Komínek D., Špatný, 
Krejčí, Odvářka
HHK „B“: Štourač – Kudláček M., 
Pokorný - Peterka, Bradáč – Stře-
cha L., Kudláček J., Malec - Šoukal, 
Barák, Vrána – Karásek, Burian 
M., Báňa
Vcelku vyrovnané utkání mezi 
dvěma sousedními béčky vidělo 
bezmála 30 diváků ve Velké Bíte-
ši. Domácí byli pilnější ve střelbě, 
kdežto hosté více spoléhali na 
kombinace. V šesté minutě jim 
jedna vyšla parádně. Po ose Ma-
lec – Jiří Kudláček dostal Libor 
Střecha puk před Chadimovu brá-

nu a střelou k tyči otevřel skóre. 
O minutu později musel domácí 
gólman střídat a jeho nástupce 
Miroslav Škoda na delší dobu svoji 
svatyni zaklel.
Stejně si vedl i meziříčský Štourač, 
a tak se není čemu divit, že na 
další změnu stavu se čekalo až do 
samého závěru prostřední části. 
Nejprve hráči Spartaku odmítli 
ve 38. minutě vyrovnání z trest-
ného střílení za podražení. Budín 
soupeřovu bránu přestřelil. Půl 
minuty před koncem pak vystihl 
rozehrávku domácích Šoukal a 
neomylně vymetl šibenici.
Poslední část byla ve znamení 
marného dobývání obrany HHK 
domácími hokejisty, k němuž jim 
nepomohly ani tři přesilovky. Je-
jich soupeř je do žádného trvalého 
tlaku nepustil, a tak si výborný Jiří 
Štourač pohlídal čisté konto.     -ht-

Hokejové béčko vyhrálo

1. Bystřice 10 8 0 0 2 64:37 24
2. Náměšť  10 7 1 0 2 74:42 23
3. Zastávka10 5 0 1 4 49:51 16
4. V. Bítýška10 4 1 0 5 46:51 14
5. VM „B“  10 3 0 1 6 29:44 10
6. VB „B“    10 1 0 0 9 20:57   3

Nyní po ukončení základní části 
jsou tabulky s mužstvy rozděleny 
do 3 skupin. Prvních 8 týmů v ex-
tralize se dvakrát vzájemně utkají 
o vítěze městské hokejové ligy. Po-
slední 4 týmy v extralize a první 4 
v 1. lize se dvakrát vzájemně střet-
nou o 4. místa v extralize v příštím 
ročníku. Zbytek týmů v 1. lize se 
dvakrát vzájemně utká o konečné 
umístění v 1. lize v sezoně 2016/17. 

EXTRALIGA
HC Lukáš – SK Omega VB 4 9
Jirovský, Klouda, Bláha, Malát – 
Dvořák 3, Sladký 2, Karmazin, 
Dobrovolný, Kejda, Ondrušek
Horní Heřmanice – SK Netín 5:11
Mejzlík 2, Horký, Nožička, Suk – 
Bruha 3, Kuchař 2, Dvořák 2, Ře-
hoř, Beran, Plhák T. 2 
SK Ořechov – Sanborn VM 2:8
Zeman, Dudáč – Bukáček 3, Hanus 
2, Novotný, Svoboda, Puffer
SPL Radostín nad Osl. – SK Mos-
tiště 1:11
Večeřa – Smejkal 5, Krejčí Voj. 2, 
Vidlák 2, Kocourek, Požár

Auto Dobrovolný VM – Agromo-
tor VM 9:17
Šefčík 5, Vondráček P. 2, Sibera, 
Novák – Svoboda 6, Bíbr 3, Toman 
2, Malý 2, Šlapal, Vávra, Kadela E. 
st., Kadela E. ml.
Tech. služby VM – HC Pikárec 6:5
Tůma 2, Chudoba 2, Chatrný, Ko-
lečkář – Chrást 2, Jaša, V., Jaša L., 
Vařejka 

1. LIGA
SK Lavičky – HC Bory 8:1
Kampas M. 2, Vítek 3, Kampas D., 

Polák, Chrást - Pokorný 
SK Stránecká Zhoř – HCF Dráhy 
VM 2:3
Bartušek 2 – Vetešník 3
Kabadesign VM – NHÚ Balinka 
VM 2:10
Wasserbauer, Míšek – Navrátil 2, 
Cink 2, Novotný 2, Uchytil 2, Ne-
cid 2
Farma Měřín – River VM 3:5
Puža, Panáček, Blažek – Havlíček 2, 
Tlapák, Zelený, Fikr
HC Tasov – SK Vídeň 1:9
Švec – Vávra 2, Pospíšil 2, Pálka, Ja-
nák, Nedoma, Studený, Dvořák 
                  -vid-

1. Sanborn 11 10 1 0 108:36 21
2. Omega 11 8 0 3 73:45 16
3. Netín 11 8 0 3 77:44 16
4. Agromotor 11 7 1 3 79:52 15
5. Tech. služ. 11 7 0 4 76:69 14
6. Radostín 11 6 2 3 48:42 14
7. Lukáš 11 6 0 5 72:62 12
8. Mostiště 11 6 0 5 70:47 12
9. Dobrovol. 11 2 1 8 57:97   5
10. H. Heřm. 11 2 1 8 41:92   5
11. Ořechov 11 1 0 10 31:72   2
12. Pikárec 11 0 0 11 27:101  0

Základní část městské ligy skončila

1. Lavičky 11 11 0 0 85:20 22
2. Benetice 11 9 0 2 98:32 18
3. VM 11 8 1 2 63:35 17
4. Vídeň 11 8 0 3 87:30 16
5 Balinka 11 6 1 4 46:48 13
6. Dráhy 11 6 0 5 41:46 12
7. Křižanov 11 6 0 5 43:59 12
8. Tasov 11 4 0 7 41:61   8
9. Měřín 11 2 1 8 38:52   5
10. Str. Zhoř 11 2 1 8 37:69   5
11.Kabades. 11 2 0 9 26:82   4
12. Bory 11 0 0 11 25:96   0

VEŘEJNÉ 
BRUSLENÍ

DOROST

HC Spartak Choceň - HHK VM 
6:5 PP (3:0, 1:4, 1:1 - 1:0)
Góly a asistence HHK: 25. Bed-
nář (Loup), 25. Burian M. (Do-
ležal), 32. Burian M. (Bednář, 
Doležal), 34. Doležal (Bednář), 
55. Burian M. (Bednář). 
Sestava HHK: Svoboda I. (Pes-
tr) - Báňa, Bíbr, Karásek, Loup 
- Bednář, Doležal T., Burian M. 
- Šaroun, Havliš, Kapusta L. - Za-

cha, Sobotka L., Bartošek.
Rozhodčí: Rulíček - Kaizrlík, 
Gregar. Vyloučení: 4:4, využití: 
2:1. Střely na branku: 43:33 (14:8, 
14:14, 15:11). Diváci: 39.

STARŠÍ ŽÁCI

BK Havlíčkův Brod - HHK VM 
7:3 (2:1, 3:2, 2:0)
Góly a asistence HHK: 2. Švejda 
(Zdvihal, Bárta), 24. Švejda (Bár-
ta), 32. Koudela (Zdvihal). 
Sestava HHK: Juda P. - Hammer, 
Koudela, Křikava Vít, Kuřátko, 
Outulný, Bárta, Chalupa, Klár, 
Křikava Vác., Švejda, Zdvihal.

Vyloučení: 5:5. Diváci: 47.

MLADŠÍ ŽÁCI
BK Havlíčkův Brod - HHK VM 
2:10 (1:3, 1:4, 0:3)
Góly a asistence HHK: 12. Kra-
tochvíla, 15. Zeman (Kratochví-
la), 20. Vrzal, 21. Katolický M., 
23. Vrzal, 23. Vrzal (Jurný), 36. 
Vrzal (Krejčí), 41. Bíbr, 44. Kato-
lický M., 46. Bíbr (Krejčí).
Sestava HHK: Mašek - Zeman, 
Vrzal, Jašek, Katolický Š., Ča-
mek, Němec, Vejmola, Krato-
chvíla, Krejčí, Katolický M., Jur-
ný, Bíbr D.
Rozhodčí: Blaha, Honza. Vylou-
čení: 3:3. Diváci: 38. -jj-

1. Jihlava 17 16 0 1 186:46 32
2. Chotěboř 17 10 4 3 133:93 24
3. Vel. Mez. 17 12 0 5 115:82 24
4. Třebíč 17 10 2 5 76:55 22
5. Pelhřimov 17 5 3 9 101:122 13
6. Žďár 17 4 3 10 84:124 11
7. Ledeč 17 3 1 13 63:115   7
8. Havl. Brod 17 1 1 15 42:163   3

1. Světlá 14 12 0 0 2 85:27 37
2. Lanškroun 14 11 0 1 2 61:31 34
3. Litomyšl 14 11 0 0 3 138:31 33
4. Hlinsko 14 9 0 1 4 68:54 28
5. Chotěboř 13 8 0 0 5 50:40 24
6. Skuteč 14 8 0 0 6 58:59 24
7. Vel. Mez. 15 6 2 1 6 64:63 23
8. Polička 14 7 0 0 7 50:58 21
9. Č. Třebová 14 5 0 0 9 62:81 15
10. Choceň 14 3 1 0 10 42:58 11
11. Třebová 15 3 0 0 12 33:98  9
12. Boskovice 14 2 1 0 11 25:71  8
13. Pelhřimov 13 2 0 0 11 34:99  6

1. Havl. Brod 17 12 2 3 108:56 26
2. Jihlava 17 12 0 5 136:52 24
3. Žďár 17 11 2 4 110:69 24
4. Chotěboř 17 11 2 4 95:69 24
5. Třebíč 17 7 5 5 92:67 19
6. Ledeč 17 7 1 9 99:94 15
7. Pelhřimov 17 1 0 16 61:156   2
8. Vel. Mez. 17 1 0 16 39:177   2

Hokejoví mladší žáci opět vyhráli, 
dorostenci vybojovali bod

Prosinec 2016
St 14.12. 14.15 – 15.45
So 17.12. 14.15 – 15.45
Ne 18.12. 13.45 – 15.15

Vánoce 2016
Pá 23.12. 10.15 – 11.45
Pá 23.12. 17.30 – 19.00
So 24.12. 13.00 – 14.30
Ne 25.12. 13.00 – 14.30
Ne 25.12. 18.15 – 19.45
Po 26.12. 10.00 – 11.30
Po 26.12. 14.00 – 15.30
Po 26.12. 18.30 – 20.00
Út 27.12. 10.00 – 11.30
Út 27.12. 14.00 – 15.30
St 28.12. 10.45 – 12.15
St 28.12. 14.00 – 15.30
Čt 29.12. 10.30 – 12.00
Čt 29.12. 19.00 – 20.30
Pá 30.12. 14.30 – 16.00
So 31.12. 15.15 – 16.45
Ne   1.1. 13.30 – 15.00
Po   2.1. 10.00 – 11.30

Vstupné –  bruslící 20,- Kč,
 doprovod 10,- Kč

Sezona na sjezdovce byla zahájena

Pořadí již 51. lyžařskou sezonu zahájili v pátek 9. 12. na Fajtově kopci. Provozní 
doba vleku bude do tohoto pátku od 14.00 do 21.00. Od soboty 17. 12. se provoz 
rozšíří. Pondělí až sobota bude vlek v provozu od 9 do 21 hod., v neděli 9-19. Více 
informací včetně web. kamer naleznete na webu Ski klubu VM. -Foto: Petr Zezula-


