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K zaplacenému plošnému inzerátu do � štěného týdeníku získáte zdarma banner na našem webu www.medricske-listy.cz
Více informací v redakci Náměstí  4, Velké Meziříčí nebo na e-mailu ivahorka@seznam.cz či telefonu 732 203 787

Publikace s názvem 100 let pe-
riodika Velkomeziříčsko, která 
vyšla v závěru loňského roku, 
mapuje historii zmíněných re-
gionálních novin od roku 1919 
do roku 2019.

Na  144 stranách se čtenář dozví 
stručné shrnutí vydávání Velko-
meziříčska, které začínalo jako 
týdeník, posléze vycházelo jednou 
za čtrnáct dnů a nakonec skonči-
lo jako zpravodaj města s měsíční 
periodicitou. 
Autorky knižní prvotina měla pů-

vodně spatřit světlo světa 
již před pěti lety, kdy v té 
době ještě týdeník slavil 
95. výročí svého vzniku. 
Krátce na  to však šéfre-
daktorka opustila vlivem 
politických změn svoji 
pozici a vydání publikace 
odložila. Svůj nápad na-
konec zrealizovala loni.
„Nekladla jsem si žádné 
přehnané cíle ani ambice, 
chtěla jsem jenom zkrátka 
stručně zmapovat historii 
a  současnost uvedených 
novin. Pocítila jsem ja-
kousi povinnost to udělat, 
nejen proto, že jsem knihu 
měla již rozpracovanou,“ 
říká bývalá dlouholetá 
šéfredaktorka někdejšího 
týdeníku Velkomeziříč-
sko I. Horká, která na této 
pozici setrvala téměř dva-

cet let.
Od roku 2015 pak vydává se svým 
starším synem Alešem soukromý 
týdeník Medřičské listy. O něm je 
malá zmínka v knize také.
Publikace shrnuje vývoj a promě-
ny ve  vydávání Velkomeziříčska 
od jeho počátků, včetně přehledu 
vydavatelů a pracovníků redakce, 
až po současnost. Nabízí tak čte-
nářům ucelený přehled historie 
vydávání periodika Velkomeziříč-
sko v našem městě.
„Osobně mám radost z kapitoly vě-

nované JUDr. Karlu Rosendorfovi, 
který byl mimo jiné i vydavatelem 
týdeníku, na  jehož tvorbě se po-
dílel i  jeho bratr Vilém a  později 
syn Karel. Díky ochotě jednoho 
z potomků jsou v knize uveřejněny 
fotogra� e ze soukromého archivu 
rodiny, které nebyly dosud nikde 
publikovány,“ dodává s potěšením 
autorka.
Vydání knihy podpořilo Město 
Velké Meziříčí a Velká Bíteš a další 
soukromí dárci. Ti všichni dílo po-
stupně dostávají.
Kniha, kterou vytiskla místní tis-
kárna Protisk Prchal s. r. o., vyšla 
v nákladu 100 kusů a je neprodej-
ná. 
Získat ji však můžete přímo 
od  autorky, kterou je možné 
kontaktovat prostřednictvím 
e-mailu ivahorka@seznam.cz 
nebo na telefonu 732 203 787. 

Připravila: redakce ML

Kniha Ivany Horké mapuje 100 let 
periodika Velkomeziříčsko

Meziříčí hlídá 25 kamer „Brouci“ podpořili koncertem 
rekonstrukci synagogyNa území města Velké Mezi-

říčí je provozován nepřetržitý 
Městský kamerový dohlížecí 
systém se záznamem. Správ-
cem zpracování je Město Velké 
Meziříčí IČ: 00295671. 

Podrobnější informace o  kame-
rovém systému je možno získat 
na služebně Městské policie Vel-
ké Meziříčí, Náměstí 14/16, Vel-
ké Meziříčí.
Město Velké Meziříčí - Městská 
policie v  rámci programu pre-

vence kriminality již od  roku 
2005 provozuje Městský kame-
rový dohlížecí systém (MKDS). 
MKDS Velké Meziříčí má v sou-
časné době 25 kamerových bodů. 
Z  toho je 18 kamer pohyblivých 
a 7 kamer pevných. 
Pracoviště MKDS jsou umístě-
na na  služebně Městské policie 
Velké Meziříčí, kde jej obsluhují 
strážníci městské policie, při vý-
konu služby a  dále na  Obvod-
ním oddělení Policie ČR Velké 
Meziříčí, kde jej obsluhují poli-

cisté při výkonu služby. Veškeré 
záznamy se ukládají na  server, 
kde jsou uloženy po dobu 8 – 14 
dní v závislosti na druhu kamer. 
Do  těchto záznamů má přístup 
správce MKDS, který na základě 
písemné žádosti oprávněných 
orgánů se souhlasem vedoucího 
MP vydá konkrétní záznam pro 
účely dokazování uvedeného 
protiprávního jednání. 
Cílem MKDS je monitorování 
a kontrola problémových lokalit.

         Pokračování na straně 3

O demolici staré trafostanice 
na Třebíčské ulici, kterou vlastní 
město, rozhodla rada na svém 
zasedání.
Ta odsouhlasila před 33 tisíc korun 
na  vypracování projektové doku-

mentace na  demolici zmíněného 
objektu, jenž se nachází vedle bý-
valé diskotéky Florida. Město Velké 
Meziříčí už do trafostanice nehodlá 
investovat další prostředky. Ne-
utěšený stav dalšího objektu pod 

trafostanicí je dobře vidět zejména 
z  druhé strany, tedy z  areálu Svit. 
Ten se ale bourat patrně nebude, 
neboť „podpírá“ přilehlý svah, 
který by se mohl po jeho demolici 
sesunout.                                        -ivh-

Město zbourá starou trafostanici na 
Třebíčské ulici 

Tísňové linky nově určí automaticky 
polohu volajícího člověka
Česká republika se stala 21. 
světovou zemí, která se připojila 
k využívání funkcionality loka-
lizační SMS (AML) na tísňových 
linkách 150, 155, 158 a 112.

Pátrání po  ztracených osobách, 
ale i pomoc všem, kteří se ocitnou 
v  tísni, je od  nynějška snadnější. 
Funkcionalita, která do  30 vteřin 
odešle operačnímu středisku loka-
lizační údaje, je určená pro chytré 
mobilní telefony a  je součástí sa-
motného operačního systému, což 
znamená, že ji není třeba jakkoliv 
aktivovat.
V  loňském roce jsme na  tísňové 
lince 158 odbavili přes 1  600  000 
hovorů a ačkoliv naši operační dů-
stojníci jsou školení profesionálové, 
tak někdy bývá s ohledem na situ-
aci či zdravotní stav volajícího ob-
tížné zjistit jeho lokalitu. Klíčový 
význam nové funkcionality pod-

trhl i ministr vnitra Jan Hamáček: 
„Jde o zásadní službu, která výrazně 
zkrátí reakční dobu složek IZS. Je 
skvělé, že funkci automatické loka-
lizace spouštíme, protože lidé v tísni 
už nebudou muset nikomu ve stresu 
složitě vysvětlovat, kde přesně jsou." 
Generální ředitel HZS ČR gene-
rálporučík Ing.  Drahoslav Ryba 
vyzdvihl především přínos lokali-
zací u dopravních nehod. „Běžně se 
stává, že lidé, kteří se stanou svědky 
nebo účastníky dopravních nehod 
na  dálnici, prostě nedokáží sdělit, 
kde se zrovna nacházejí. Díky tomu-
to zpřesnění polohy tísňového volá-
ní se hasiči dostanou na místo zase 
o  něco rychleji, aby mohli lidem, 
kteří to potřebují, pomoci.“
Systém, který funguje doposud, 
předává operátorovi tísňové linky 
informace o poloze volajícího s od-
chylkou přibližně 400 m ve  městě 
a  teoreticky i  několik kilometrů 

ve  volném terénu. Vždy záleží 
na  mnoha okolnostech, mezi ty 
zásadní patří pokrytí vysílači mo-
bilní sítě. Lokalizační SMS for-
mát Advanced Mobile Location 
(AML), což je nová funkcionalita 
jednotného evropského čísla tís-
ňového volání – tísňové linky 112, 
bude využívána i  pro linky 150, 
155 a 158 a k jejímu spuštění došlo 
11. února 2020 pro zařízení s ope-
račním systémem Android. Pilot-
ní provoz bude probíhat nejdřív 
na území hl. m. Prahy a postupně 
se rozšíří do celé České republiky.

Funkcionalita AML 
a její využití v praxi
V případě vytočení jednoho z  tís-
ňových čísel vyšle automaticky 
do 30 vteřin chytrý telefon operáto-
rovi zprávu s vaší přesnou polohou.              
Pokračování na straně 6

� e Beatles Revival zahráli 
minulou neděli ve Velkém 
Meziříčí na podporu místní 
synagogy. Zároveň byl předán 
vydražený Jágrův dres.

Zaplněný sál Jupiter clubu se oci-
tl v  čase legendární liverpoolské 
kapely. Její hity jako Yesterday 
nebo Let It Be v dobových kostý-
mech zazpívala kladenská reviva-

lová skupina � e Beatles Revival. 
Ta vystupuje již od  roku 1996 
a patří k nejlepším.
Součástí bene� čního koncertu 
také bylo předání hokejového 
dresu Jaromíra Jágra, který vy-
dražil Tomáš Rapušák za 15 tisíc 
Kč. 
Dres mu předala další kladenská 
hokejová legenda Milan Nový, 
jenž pomáhá právě T. Rapušá-

kovi se zmíněnou židovskou pa-
mátkou. Meziříčský zastupitel Ra-
pušák usiluje, aby Židovská obec 
prodala synagogu městu, a  to ji 
následně zrekonstruovalo a  pou-
žívalo ke kulturním účelům. 
Peníze z  dražby, částky od  dal-
ších podporovatelů a  výtěžek 
ze vstupného, půjdou právě 
na opravu synagogy.  (Pokr. str. 2)

 red, foto: Iva Horká
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Chudobínská borovice, která je stará 350 let a nachází se u Vírské pře-
hrady, se uchází o titul 10. ročníku ankety Evropský strom roku. Kon-
kurentem jí je patnáct stromů z patnácti různých států. Mikroregion 
Bystřicko slibuje, že za každý hlas pro borovici vysadí v okolí nádrže 
nový strom. V soutěži se česká zástupkyně objevuje vůbec poprvé. 

Lidé mohou až do konce února hlasovat prostřednictvím webu www.
evropskystromroku.cz . V posledním týdnu od 23. do 29. února je hla-
sování tajné a na webových stránkách nenajdete průběžné počty hla-
sů. Při posledním veřejném hlasování měla již více než 33 tisíc hlasů.
Stromu, který je opředený řadou pověstí, v soutěži momentálně kon-
kuruje chorvatský jinan z Daruvaru a ruský topol. Dále letos soutěží 
stromy například z Portugalska, Francie, Rumunska nebo Belgie. Loň-
ská vítězná mandloň z Maďarska získala přes 45 tisíc hlasů.
Výsledky ankety Evropský strom roku 2020 budou v Bruselu odtajně-
ny 17. března.

Královna zatopeného údolí
Chudobínská borovice roste na skalnatém výběžku levého břehu Vír-
ské přehrady. Své jméno nese po zatopené obci Chudobín, která byla 
obětována ve prospěch výstavby vodní nádrže. Podle pověsti trado-
vané mezi obyvateli zaniklé vesnice hraje u borovice za noci čert na 
housle. To místní nejspíš poslouchali silné větry vanoucí svrateckým 
údolím. Borovice je nejen významným orientačním bodem, ale i pů-
sobivým důkazem vysoké odolnosti vůči rozmarům klimatu i působe-
ní člověka.                                  Připravila: Iva Horká. Foto: web ankety

Omezení na dálnici se týká také Velkého MeziříčíHrátky s bioplynkami

Město Velké Meziříčí si objednalo rizikové  kácení 
nebezpečných stromů v Rakůvkách. Stromy byly 
suché a uvnitř kmenu vyhnilé. Vytěžení provedla 
firma Lesnické služby Velké Meziříčí.   
Text a foto: zeda

3. díl
Abychom mohli lépe pochopit zvláště nevýhody bioplynových stanic 
(BPS), uvedeme si zajímavý vývoj jejich rozdělení podle vstupních su-
rovin. První bioplynové stanice se začaly stavět po roce 2000 v areálech 
zemědělských výrobců na venkově. 

BPS získaly odpovídající název
Zemědělské bioplynové stanice: 
byly založené na stabilních vstupních surovinách, které tvořily takzvané 
energetické rostliny a statková hnojiva. Z rostlin se stala nejdůležitější ku-
kuřice. Aby byla dostupná po celý rok, používá se upravená jako kukuřičná 
siláž. Zemědělská bioplynová stanice vlastně pracuje v symbióze s ročními 
cykly zemědělské velkovýrobní jednotky. Tímto provozem se alespoň čás-
tečně kompenzuje vyčerpávání půdy kukuřičnými monokulturami. Pří-
kladem výše popsaného provozu je bioplynová stanice v Budišově u Tře-
bíče. Podmínkou založení zůstává dostatečná výměna pozemků vhodných 
pro kukuřici a příslušné úřední povolení. 
V investicích nejde při stavbě bioplynové stanice o miliony, ale o desítky 
milionů i více. Dotace od státu, úvěr a půjčky od bank, výhody od doda-
vatelů bioplynových stanic umožnily zemědělským podnikům vystavět 
v období let 2007 až 2013 více než 500 stanic. V dalších letech se růst počtu 
zemědělských bioplynových stanic zastavil nejen vlivem celkové hospo-
dářské situace, ale i snížením dotační podpory. 
Průmyslové bioplynové stanice: 
druh stanic, který zpracovává i rizikové vstupní materiály, jimiž jsou na-
příklad kaly ze speciálních provozů, kaly z čistíren odpadních vod, řízky 
a výpalky, pivovarské zbytky, krev z jatek. Nejčastěji se nachází v areálech 
zpracovávajících podniků. Od  zemědělských bioplynových stanic se liší 
i tím, že mají asi 20% elektrický výkon, který jim umožňuje přísun surovin. 
Jejich počet je nízký. 
Komunální bioplynové stanice: 
zpracovávají odpady z potravinářské výroby, z kuchyně a stravoven, z tr-
žišť, jedlý olej a  tuk, komunální bioodpady, ale i biologicky rozložitelný 
komunální odpad (BRKO) a také odpady z údržby zeleně měst, hřbitovů 
apod. Vzhledem k velké rozmanitosti vstupů jsou jejich pořizovací nákla-
dy dvakrát vyšší než u zemědělských bioplynových stanic stejného výkonu. 
Často se tyto bioplynové stanice potýkají s potížemi zápachu i v širším oko-
lí. Potíže vznikají i v technologické část. Jejich řešení bývají značné pokuty, 
jak je známo u BPS Velký Karlov na Znojemsku (ukázka z popisu návštěvy 
této bioplynové stanice bude uvedena na webu Medřičských listů koncem 
tohoto týdne). 
Ostatních komunálních stanic je v  České republice postaveno asi 10 
s  celkovými neradostnými výsledky. Do  lepší poloviny patří stanice 
ve  Žďáře nad Sázavou. Nedávno prodána, používá i  malý počet svozů 
typu BRKO. Širší okruh zasahuje v ostatních druzích odpadu na Třebíč-
sko, Velkomeziříčsko i místa vzdálenější a  stále inzeruje volné kapacity. 
Za nejlepší bioplynovou stanici komunální je všeobecně uznávaná v ČR 
stanice v Rapotíně, která vsadila na nejmodernější německou technologii 
a působí v Olomouckém kraji. Odpadové bioplynové stanice jsou zatím 
jen slovně zavedeným druhem bioplynové stanice. Mají přijímat vstupní 
materiály komunálních, průmyslových a praktický i zemědělských stanic. 
V České republice nestojí v provozu ani jedna bioplynová stanice tohoto 
druhu. Odborníci pro její vznik doporučuji vybrat spolehlivou a ověřenou 
technologii se stavbou na klíč. Náklady se uvádí 3x větší než u zemědělské 
bioplynové stanice stejného výkonu. Spolehliví výrobci odpadových bio-
plynových stanic se nacházejí hlavně v Německu.

 Ing. Antonín Dvořák, Velké Meziříčí

Po  zimě obnoví práce na  mo-
dernizaci D1. Začne se na úseku 
u  Mirošovic, informoval mluvčí 
ŘSD Jan Studecký. Později zahájí 
�rmy práce na dalších šesti úse-

cích. A bude to peklo. Dohroma-
dy čeká řidiče zhruba 70 kilome-
trů zúžení.
Komplikace je budou čekat 
na  úsecích Mirošovice–Hvěz-

donice (21. až 29. km), Soutice–
Loket (56. až 66. km), Kobero-
vice–Humpolec (81. až 90. km), 
Humpolec–Větrný Jeníkov (90. 
až 104. km), Velký Beranov–Mě-

řín (119. až 134. km), na obchva-
tu Velkého Meziříčí (141. až 146. 
km) a  Devět Křížů–Ostrovačice 
(168. až 178. km).

-red, řsd, foto: web řsd-

V evropské anketě můžete podpořit 350 let starý 
strom z Vysočiny

Jágrův dres vydražil zastupitel Tomáš Rapušák

Zaplněný velký sál Jupiter clubu během koncertu na 
podporu synagogy. 
Na snímku vpravo M. Nový s dresem J. Jágra, který 
vydražil T. Rapušák. Foto: Iva Horká

Káceli stromy v Rakůvkách

Výtěžek z dražby dresu v celkové částce 30 tisíc korun, který se skládá 
z 15 tisíc korun z dražby dresu Jaromíra Jágra a stejné částky od dal-
ších podporovatelů, poputuje na opravu synagogy stejně jako výtěžek 
z vybraného vstupného. Ten zatím nebyl v době uzávěrky našeho listu 
znám, jak uvedl T. Rapušák. Přispívat mohou lidé také na níže uvede-
ný účet Nadace bývalého úspěšného hokejisty Milana Nového.
Transparentní účet
Název: Nadace Milana Nového CAPS 66
Číslo: 115-2902720217/0100.                              Připravila: redakce ML
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Instalace výstavy „Historické 
cukrárny“ návštěvníky přenese 
zpět v čase a ocitnou se nejen v 

interiéru historické cukrárny, ale 
také výrobny a obchodu. V něm 
samozřejmě nebudou chybět 

zásobníky na kávu či dózy plné 
bonbonů. 
Výstava bude slavnostně otevře-
na ve čtvrtek 27. února v 16 ho-
din ve výstavním sále velkomezi-
říčského muzea.
Návštěvníci se budou moci se-
známit s ukázkami mnohdy již 
zapomenutých cukrářských ná-
strojů, jako jsou formy na bon-
bony či tvořítka dříve oblíbených 
sněhových koulí.
Kromě již zmíněných nejrůzněj-
ších pomůcek a forem na peče-
ní bude připomenuta i výroba 
zmrzliny. Chybět tedy nebude 
ruční stroj na výrobu této ledové 
pochoutky, ale také pomůcky na 
její servírování.
Budou k vidění také dobové bon-
boniéry, krabice, historické ple-
chovky i reklamní materiály, kte-
ré dokreslí dobovou atmosféru.
Na výstavě se návštěvníci sezná-
mí rovněž s příběhem prvore-
publikového cukráře Novotného, 
který si sám sepsal a je doplněn i 
řadou rodinných fotogra�í.
Putovní výstava, jejímiž autory 
jsou Jan Maroušek a Petr Lukas, 
bude zapůjčena z Letohrádku 
Mitrovských v Brně. Otevřena 
bude až do 26. dubna 2020. 
                                               -muz-

V lednu zemřelo na silnicích sedm osob
Policisté Krajského ředitelství po-
licie Kraje Vysočina vyšetřovali v 
lednu letošního roku 352 doprav-
ních nehod, což je o 28 dopravních 
nehod méně než za první měsíc 
roku loňského – vyjádřeno procen-
ty jde o pokles o sedm procent.
Při lednových dopravních neho-
dách zemřelo celkem sedm osob, 
když loňské lednové nehody měly 
pouze jednu oběť. Dvě další osoby 
se při letošních lednových doprav-
ních nehodách zranily těžce a 88 
dalších utrpělo lehké zranění. V 
případě lehkých zranění jde o me-
ziroční pokles o 18 procent. Hmot-

ná škoda vzniklá při dopravních 
nehodách na vozidlech a ostatním 
majetku dosáhla částky 19 537 000 
korun, což představuje pokles o 19 
procent ve srovnání s měsícem led-
nem roku předešlého.
Lednové tragické dopravní nehody 
se ve dvou případech týkaly střetů 
vozidel s chodcem. V jednom pří-
padě se dopravní nehoda stala na 
přechodu pro chodce za dobrých 
světelných podmínek. Druhá do-
pravní nehoda se stala večer, tedy 
za zhoršených světelných podmí-
nek a chodkyně navíc přecházela 
přes frekventovanou silnici mimo 

přechod pro chodce. Při pěti do-
pravních nehodách zemřeli řidiči 
osobních vozidel. 
Ve třech případech vyšlo při šetření 
tragických nehod najevo, že řidič 
nebyl za jízdy připoután bezpeč-
nostním pásem.
V lednu letošního roku jsme v 
našem kraji zadokumentovali cel-
kem sedm dopravních nehod, na 
kterých mělo účast osm chodců. 
Dva chodci při nehodě zemřeli, 
další dva chodci se při nehodě těžce 
zranili a dalších čtyři byli zraněni 
lehce. 
                                             -zdroj: pčr-

Dokončení ze strany 1
Dále snížení nápadu trestné čin-
nosti a  přestupků v  daných lo-
kalitách – kamerové body jsou 
určovány v  součinnosti Městské 
policie a Policie ČR. 
Ve Velkém Meziříčí je kladen dů-
raz neustále zvyšovat pocit bez-
pečí občanů města pohybujících 
se v konkrétní době v monitoru-
jících lokalitách. 
MKDS reaguje v  rámci oblasti 
prevence kriminality na  včasné 
podchycení vzniku možného 
protiprávního jednání.
Umístění kamerových bodů 
Městského kamerového dohledo-

vého systému ve Velkém Meziříčí:
· Náměstí
· ulice Novosady
· ulice Hornoměstská
· ulice Třebíčská
· ulice Ostrůvek
· ulice Komenského
· ulice Nábřeží
· ulice Rozkoš
· Základní škola Velké Meziříčí, 
Školní 2055
· ulice K Novému nádraží
· ulice Skřivanova
· ulice Oslavická
· ulice Školní
· ulice Karlov
· ulice Jihlavská

· ulice Františky Stránecké
· ulice Arch. Neumana
· ulice Poštovní
· ulice Čechova
· ulice Vrchovecká
· ulice Pod Hradbami
· ulice Sokolovská
· ulice Františkov
· ulice Nad Gymnáziem
· ulice Lipnice
· ulice Pionýrská
· prostor za  budovou „bývalé 
Spořitelny" směrem k  řece, Ná-
městí 14/16 - veřejné prostran-
ství a parkoviště

Připravila: redakce ML
Zdroj: velkemezirici.cz

Pokochejte se mašinkami na výstavě 
modelové železnice
Pro milovníky vláčků a ma-
šinek chystá velkomeziříčský 
Klub železničních modelářů o 
jarních prázdninách výstavu. 
V přízemí Základní umělecké 
školy v ulici Poříčí ožije v týdnu 
od 7. do 15. března modelová 
železnice TT. Otevřeno denně 
od 14 do 18 hodin.

Klub fungující pod hlavičkou 
Dózy – střediska volného času 
připravuje dvanáctý ročník již 
několik měsíců. Hlavním objek-
tem výstavy bude klubové koleji-
ště o rozměru 1 x 19 metrů. „Je 
pravděpodobně největším stálým 
kolejištěm ve velikosti TT. Kro-

mě něj budou k vidění dvě menší 
s tématem první republiky a také 
množství artefaktů ze skutečné 
železnice, včetně sbírky unifo-
rem," dodává jeden z pořadatelů 
výstavy Pavel Stupka.
Vystavované části kolejiště tak 
odpovídají skutečným vzorům 
inspirovaným především Vel-
kým Meziříčím a jeho okolím. 
Modelářům se podařilo vytvořit 
kopii skutečné československé 
železnici, tak jak vypadala před 
padesáti lety. V jejich sbírce na-
leznete nejenom modely vlaků, 
ale i domečky, autíčka a �gurky 
odpovídající období 70. let mi-
nulého století. Motivem je hlavní 

dvojkolejná trať bez trolejového 
vedení se zaústěnou lokálkou.
Návštěvníci se dle Stupky mohou 
těšit na modely našich neslav-
nějších parních i motorových 
lokomotiv vyráběných ve Škodě 
Plzeň nebo ČKD Praha, stejně 
tak na modely motorových vozů 
z Kopřivnice nebo Studénky.
„Určitě bychom se mohli pochlu-
bit i velkou kolekcí osobních, ale 
hlavně nákladních vozů, přes-
ně odpovídajících skutečnosti 
stavěných členy klubu," uvádí 
modelář. Další novinkou letošní 
výstavy bude bezpochyby nové 
malované pozadí.
(Více info str. 5)                    -měú-

Výstava přiblíží historické cukrárny

JAZYK český - JAZYK mateřský...

Na den 21. 2. připadá Mezinárod-
ní den mateřského jazyka, který 
zavedla v  r. 1999 UNESCO jako 
připomínku toho, že na světě exis-
tuje něco mezi šesti a  sedmi tisíci 
jazyky, z nichž více než polovina je 
ohrožena zánikem, k němuž může 
dojít do konce 21.století.
Mateřský jazyk je důležitou součás-
tí identity každého člověka, před-
stavuje kulturní dědictví lidstva, 

o jehož zachování je nutno pečovat.
Každoročně se proto 21.2. pořádá 
po  celém světě množství kultur-
ních a vzdělávacích akcí, které mají 
prohlubovat vztah k jazyku...
Ve Velkém Meziříčí proběhl I.roč-
ník oslavy tohoto svátku připra-
vený členy komise Zdravé město 
s  velkou pomocí i  paní Květušky 
Koudelové, bývalé ředitelky Domu 
dětí. Program byl rozmanitý, zá-

bavný a zapojili se jak děti, tak i ro-
diče a babičky.
Formou hry si všichni vyzkouše-
li práci s  výdechovým proudem, 
malé děti foukaly do  peříček, vě-
trníčků, rodiče museli vyfouknout 
z  dřevěné pomůcky polystyre-
novou kuličku, což nebylo vůbec 
snadné. Rodiče četli různé říkanky 
na  ř-s-f-r....malé děti vystřihovaly 
písmenka a k říkankám dolepovaly.
Dospělí hádali hádanky,malé děti 
pracovaly pastelkami a  k  jednot-
livým hádankám hledaly správné 
symboly. Rodiče s dětmi soutěžili, 
zda poznají svůj hlas, když si nevi-
dí do obličeje. Pro správnou řeč je 
důležité dýchání, mluvidla i sluch.
Proběhly dvě pohybovky, "Měl 
jsem kočku tanečnici" a  "Chodí 
medvěd po  zahradě" - zapojili se 
jak děti, tak i rodiče.
Dospělí četli jazykolamy a palidro-
my a na závěr jsme všichni zpívali 
písničku "Prší, prší".
Děti dostali sladkou odměnu, malé 
pastelky a bublifuk.
Dle reakce dospělých se akce líbila.

Za komisi Zdravé město
Libuše Kotoučková

Během návratu ze zásahu na základnu jednotka přijela k dopravní 
nehodě, která se stala pár minut před průjezdem jednotky městem. 
Dopravní nehoda dvou osobních aut.
Jednotka poskytla předlékařskou pomoc, zabezpečila vozidla protipo-
žárním opatřením a řídila provoz po dobu přijetí PČR.
Zasahující jednotky:
SDH Velké Meziříčí
HZS Velké Meziříčí.                                                 Text a foto: hasiči VM

U nehody v Meziříčí 
zasahovali místní hasiči

ZŠ Sokolovská - 
stravování o jarních 
prázdninách
Upozorňujeme na možnost stra-
vování nejen žáků a studentů o 
jarních prázdninách, srdečně jsou 
zváni i cizí strávníci. Jednotná cena 
oběda: 71 Kč.
Pokud máte zájem o obědy, nahlas-
te se ve školní jídelně. Telefon: 566 
782 122 Předem přejeme dobrou 
chuť.                            ZŠ Sokolovská

Meziříčí hlídá 25 kamer



strana 4 medřičské listy | číslo 8 | 26. února 2020

Vzpomínáme

Týdeník Medřičské listy
hledá soukromé distributory
na roznášku novin
v obcích na Velkomeziříčsku
zejména Netín, Dolní Heřmanice, Olší nad Os-
lavou, Mostiště, Lhotky, Dolní Radslavice, Bali-
ny, Petráveč, Otín, Kozlov, Sklené nad Oslavou, 
Kněževes, Pavlov, Pavlínov, Vlkov, Velká Bíteš.

Práce vždy jeden den v týdnu, cca 2 hodiny. Provize 
za prodané kusy. Vhodné 
pro důchodce či maminky 
na mateřské dovolené.

Informace na telefonu: 
732 203 787
nebo na mailu:
ivahorka@seznam.cz

Rozšíření ordinačních hodin na pracoviš�  
neurologie od 1. 3. 2020

Od března rozšiřujeme ordinační hodiny na pracovišti  NEUROLO-
GIE – ve středu odpoledne bude ordinace sudý i lichý týden
Po 7.00 – 11.00  11.30 – 13.30
Út  EEG na objednání
St 7.00 – 11.00 EMG 11.30 – 17.00
Čt 7.00 – 11.00
Pá 7.00 – 11.00 11.30 – 13.00 EEG na objednání

• ZMĚNY ORDINAČNÍCH HODIN

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

Datum P/B/Z Předmět přednášky – besedy Přednáší
3. 3. přednáška Cesta po Peru na vlastní pěst I. Ing. Jiřina Jurdová
10. 3. přednáška Cesta po Peru na vlastní pěst II. Ing. Jiřina Jurdová
17. 3. přednáška Za velkou louží Bc. Ing. Josef Švec

Zaplakaly oči,
zaplakaly bolem,
když jsme Ti tatínku a bratře
dávali poslední sbohem.

Dne 25. února 2020 jsme vzpomněli 19. výročí úmrtí 
pana

Vítězslava Piska z Frankova Zhořce.

Vzpomínají bratr Jan, přátelé a známí.

PRODÁM
* Prodám doma krmenou drů-
bež (bez směsi), brojlerová kuřa-
ta, husokachny, krůty. Vše zabité, 
chlazené. Tel.: 732 940 025.
* Prodám hoblovku s protahem 
20 cm, dlabačku a vůz za traktor. 
Tel.: 604 171 964.
* Prodám pšenici 380 Kč/q. Tel.: 
737 477 773.
* Prodám palivové dřevo. Vý-
kup kůrovcové kulatiny. Tel.: 
605 054 470.

RŮZNÉ
* Přijmeme pokladní – brigádně 
(občasná výpomoc za dovolenou, 
nemoc). Tel.: 723  792  109 po 
19. hodině.
* Prosím, kdo ořeže 3 – 5 ovoc-
ných stromů. Děkuji. Tel.: 
739 410 821.
* Provádíme pořez kulatiny mo-
bilní pásovou pilou. Přímo u vás 
z vašeho dřeva vyrobíme: trámy, 
prkna, fošny. Maximální délka 
8 m. Jedná se o přesné řezání. Více 
info na tel.: 777 349 090 nebo na 
www.pojizdnapilavalik.cz.

KOUPÍM
* Koupím vozík PAV, vzduchov-
ku a Babettu. Tel.: 704 575 305.
* Koupím sloupovou vrtačku, 
kombi srovnávačku a Zetor 2 – 3 
válec. Tel.: 733 502 674.
* Koupím motocykl Jawa 250 
nebo 350 se SPZ pro vlastní po-
třebu. Tel.: 608 277 928.
* Koupím malotraktor domácí 
výroby, motor buď Škoda Octavie 
nebo diesel. Nabídněte, prosím. 
Tel.: 732 940 025.
* Koupím Škrdlovické hutní 
sklo. Vázy mísy a  jiné zajímavé 
motivy i  celé komplety. Tel. kon-
takt: 704 787 323.
* 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, zelené 
a  modré barvy; čepice, kšiltovky 
a lodičky; okované boty s koženou 
podrážkou, holínky, 12 dírkové 
kanady boční i  přední šněrování, 
boty kombinované s plátnem nízké 

i vysoké; skládací přítbory; chleb-
níky, ruksaky, tašky, brašny, batohy 
s telecí kůží, pytle; oranžové bake-
litové dózy; ochranné brýle; kukly 
a ušanky; chrániče kolen; plynové 
masky; polní lahve; helmy; celty; 
oboustranné maskované vaťáky; 
prošívané vaťáky; hliníkové nádo-
by na vodu, várnice, kanystry; pol-
ní lopatky; lékárničky; ešusy; ho-
dinky; kompasy; rádio -techniku; 
letecké bundy, kalhoty a kombiné-
zy s kožichem; výstroj se zipy znač-
ky ZIPP, RAPID, ELITE, Ri -Ri; 
výstroj s  cvoky značky PRYM, 
STOCK; rukavice, pásky přezky, 
řemínky, postroje; muniční bedýn-
ky plechové a  dřevěné; nášivky; 
vyznamenání a  medaile; zbytky 
z techniky jako pásy, kola, součást-
ky, tachometry a přístroje, optiku, 
puškohledy, dalekohledy, nářadí, 
zbraně a  části zbraní, dýky, šavle 
a bodáky, svítilny, baterky, karbid-
ky; náboje a  nábojnice; kno� íky; 
nitě a kusy látek; dokumenty, po-
hlednice a  pracovní knížky ad-
resované na Bekovku, fotogra� e 
z  období protektorátu Velkého 
Meziříčí a  okolí, noviny z  období 
protektorátu; rád si i  poslechnu 
zajímavé příhody a historická fak-
ta z okupace a osvobození, nabíd-
nete cokoliv i  silně poškozené!!!
Dále koupím staré hračky: ple-
chové, dřevěné, retro autíčka 
ŠKODA 1203, 105, 120 atd., šlapa-
cí autíčka Moskvič a  jiné značky.
Staré plechové trojúhelníkové kra-
bice na olej MOBILOIL, SHELL atd.
Staré pivní lahve s odlitým nápisem 
pivovaru např: GROSS MESERIT-
SCHER, L. HEIDE a jiné pivovary.
Veterány, motocykly a veškeré sou-
částky k nim. Věci pomohou roz-
šířit sbírku a plánovanou expozici.
VOLEJTE, NEBO STAČÍ PRO-
ZVONIT A ZAVOLÁM ZPĚT NA 
TEL.: 732 400 672.
* Do sbírky koupím a dobře 
zaplatím za staré pivní a jiné re-
klamní smaltované a plechové ce-
dule. Za nabídky děkuji.

Tel.: 604 812 838.

Inzerce soukromá

27. února 7.15 – 15.15 část obce Záblatí a Osová Bítýška napájená z tra-
fostanic Obec, O. Bítýška U Potoka, Škola, Záblatí Družstvo, Záblatí Suška, 
Záblatí Vepřín1, Raja Moravia, Kovo Procházka. 2. března 7.30 – 10.00 
Pohořílky. 2. března 10.00 – 12.30 Geršov. 2. března 12.30 – 15.00 Chlu-
mek. 4. března, 7.15 – 15.15 trafostanice Osová Bítýška Průmyslová zóna, 
U Nádraží, U Hřiště. Oblast obce Skřinářov napájená z trafostanice Skřinářov 
chaty, Skřinářov obec, trafostanice Tři Dvory a z ní napájená osada Tři dvory 
+ chaty, bez napětí bude obec Záblatí trafostanice Tři Kaštany,trafostanice 
Osová Bítýška Ericsson, Radiomobil. 5. března 7.30 – 14.30 V. Meziříčí – 
oblast Křenice-samota, Letná, Nesměřské údolí, Františkov 487, 952, Osové 
(vodovod, č. p.16), Petráveč 29,30,33 D. Heřmanice – střední a severní část 
obce od Obecního úřadu, MŠ, Jatky, RD podél silnice na Tasov obec Petráveč 
(včetně lokality Petráveč Domky, hájenka, skládka TS V. Meziříčí. 9. března 
7.30 – 10.00 Radenice, západní část obce od Borů po č.p. 20 (naproti čekár-
ně), 10.00 – 12.30 Radenice, východní část obce u trafostanice obec2 – od 
Skleného po č.p. 38 a 26 9. března 12.30 – 15.00 obec Cyrilov. 9. března 
7.15 – 15.15 Osová Bítýška, obec Záblatí. 12. března 12.30 – 15.00 obec 
Osové. 16. března 7.30 – 9.15 trafostanice Vlkov CHATY – chatová lokalita 
u Vlkovského rybníka a jeho přítoku, hájenka č. 50, Radostínský Mlýn č. 29. 

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

29. 2. MUDr. Marie Kulková, Strážek 80, tel.: 566 567 332
1. 3. BLADENT, s. r. o., Štursova 111, N. Město na Mor., tel.: 566 616 904
7. 3. MUDr. Tomáš Kreisler, Bezručova 23, Žďár n. S., tel.: 724 388 249
8. 3. MUDr. Kreislerová Zdeňka, Bezručova 23, Žďár n. S., 724 388 289

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

Muzeum Velké Meziříčí
vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici:

pokladní – průvodce
pracovní smlouva – plný možno i částečný úvazek

Náplň práce:
● prodej vstupenek a zboží
● průvodcovská činnost 
● administrati vní práce na PC

Nabízíme:
● zajímavou a kreati vní práci
● zázemí stabilní organizace
● možnost seberealizace a dalšího vzdělávání

Požadujeme:
● středoškolské vzdělání
● znalost AJ či NJ
● řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič�ka
● předpoklady pro práci s lidmi, dobré komunikační dovednosti 
● schopnost samostatné práce
● spolehlivost, zodpovědnost, profesionalitu
● trestní bezúhonnost

Uvítáme:
● zkušenosti  s provázením na historických objektech
Strukturovaný životopis zasílejte na adresu:
Muzeum Velké Meziříčí, k rukám ředitelky organizace,
Zámecké schody 1200/4,
594 01 Velké Meziříčí
Nebo mailem: muzeumvm@muzeumvm.cz
Uzávěrka přihlášek: 28. února 2020.
Nástup: březen 2020
Informace a dotazy: Mgr. Irena Tronečková, 
ředitelka muzea, 
tel. 566 522 773, mob. + 420 778 777 168

Program na březen 2020
Pravidelný týdenní program

Pondělí 8.00 – 13.00 Klub rodičů – setkávání rodičů, sdílení zkušeností na 
různá témata, vzájemná podpora při řešení běžných rodičovských starostí a ra-
dostí. Během Klubu rodičů je volný přístup k motorickým i terapeutickým hrám, 
hračkám a ke sportovnímu náčiní. 8.00 – 12.00 Vzdělávací aktivita pro rodiče 
s dětmi – pomocí Montessori technik se rodiče učí, jak rozvíjet koordinaci těla, 
jemnou a hrubou motoriku, paměť, pozornost, samostatnost a trpělivost svého 
dítěte. 10.00 Pohybové aktivity – pomocí písniček, říkanek a cvičení se rodiče 
učí, jak správným způsobem rozvíjet motorické schopnosti svého dítěte a jak 
zlepšit koordinaci těla. 14.00 – 17.30 Klub rodičů – pouze pro nahlášené. Úterý 
8.00 – 13.00 Klub rodičů. 10.00 Vzdělávací aktivita pro rodiče s dětmi – pomocí 
tvoření z různých materiálů se rodiče učí, jak rozvíjet jemnou a hrubou motoriku, 
zručnost, pozornost, trpělivost a sebevědomí své i svého dítěte Dle programu 
Besedy, přednášky. Středa 8.00 – 13.00 Klub rodičů. 10.00 Vzdělávací aktivity 
– pomocí tvoření z různých materiálů se rodiče učí, jak rozvíjet jemnou a hru-
bou motoriku, zručnost, pozornost, trpělivost a sebevědomí své i svého dítěte. 
14.00 – 15.30 Klub rodičů. Čtvrtek 8.00 – 12.00 Klub rodičů. 10.00 Pohybová 
aktivita pro rodiče s dětmi – pomocí písniček, říkanek a cvičení se rodiče učí, 
jak správným způsobem rozvíjet motorické schopnosti svého dítěte a jak zlepšit 
koordinaci těla. Klub rodičů. 14.00 – 17.00 Dle programu Besedy, přednášky. 
Pátek Pro veřejnost uzavřeno.

Klub rodičů tento týden na téma: Jak se připravit na jaro?
Pondělí 2. 3. 2020 8.00 – 13.00 Klub rodičů. 10.00 Pohybové aktivity – bás-
ničky, říkanky, zpívání s dětmi s pohybovým doprovodem. 14.00 Klub rodičů 
– pouze pro nahlášené. 

Úterý 3. 3. 2020 zavřeno z důvodu školení pracovnic
Středa 4. 3. 2020 8.00 – 13.00 Klub rodičů. 10.00 Vzdělávací aktivita pro rodiče 
s dětmi. 14.00 – 15.30 Klub rodičů. Čtvrtek 5. 3. 2020 8.00 – 13.00 Klub ro-
dičů. 10.00 Pohybové aktivity – básničky, říkanky, zpívání s dětmi s pohybovým 
doprovodem. 14.00 – 17.00 Klub rodičů. 15.00 – 17.00 Vzdělávací aktivita pro 
rodiče s dětmi – keramika – glazování hotových výrobků.

Klub rodičů tento týden na téma: Jaro a sportovní aktivity
Pondělí 9. 3. 2020 8.00 – 13.00 Klub rodičů. 10.00 Pohybové aktivity – básničky, 
říkanky, zpívání s dětmi s pohybovým doprovodem. 14.00 Klub rodičů – pouze 
pro nahlášené. Úterý 10. 3. 2020 8.00 – 13.00 Klub rodičů. 10.00 Vzdělávací ak-
tivita pro rodiče s dětmi – papírová skládačka. Středa 11. 3. 2020 8.00 – 13.00 
Klub rodičů. 10.00. Vzdělávací aktivita pro rodiče s dětmi – papírová skládačka. 
14.00 – 15.30 Klub rodičů. Čtvrtek 12. 3. 2020 8.00 – 13.00 Klub rodičů. 10.00 
Pohybové aktivity – básničky, říkanky, zpívání s dětmi s pohybovým doprovodem. 
15.00 – 17.00 Vzdělávací aktivita pro rodiče s dětmi – keramika glazování.

Klub rodičů tento týden na téma: Velikonoce – sváteční chvíle s rodinou
Pondělí 16. 3. 2020 8.00 – 13.00 Klub rodičů. 10.00 Pohybové aktivity pro rodi-
če s dětmi – básničky, říkanky, zpívání s dětmi s pohybovým doprovodem. 14.00 
Klub rodičů – pouze pro nahlášené. Úterý 17. 3. 2020 8.00 – 13.00 Klub rodičů. 
10.00 – 12.00 Beseda s Romanou Hánělovou na téma – Zdravý životní styl kvás-
kové pečení, cena 50 Kč. Středa 18. 3. 2020 8.00 – 13.00 Klub rodičů. 10.00. 
Vzdělávací aktivita pro rodiče s dětmi – velikonoční přání. 14.00 – 15.30 Klub 
rodičů. Čtvrtek 19. 3. 2020 8.00 – 13.00 Klub rodičů. 10.00 Pohybové aktivity 
– básničky, říkanky, zpívání s dětmi s pohybovým doprovodem. 14.00 – 17.00 
Klub rodičů. 15.00 – 17.00 Vzdělávací aktivita pro rodiče s dětmi – velikonoční 
aranžmá – pouze pro přihlášené.

Klub rodičů tento týden na téma: Velikonoce – rady a tipy na barvení vajec
Pondělí 23. 3. 2020 8.00 – 13.00 Klub rodičů. 10.00 Pohybové aktivity pro 
rodiče s dětmi – básničky, říkanky, zpívání s dětmi s pohybovým doprovodem. 
14.00 Klub rodičů – pouze pro nahlášené. Úterý 24. 3. 2020 8.00 – 13.00 Klub 
rodičů. 10.00 Vzdělávací aktivita pro rodiče s dětmi – spojovačka. Středa 25. 3. 
2020 8.00 – 13.00 Klub rodičů. 10.00. Vzdělávací aktivita pro rodiče s dětmi – 
spojovačka. 14.00 – 15.30 Klub rodičů. Čtvrtek 26. 3. 2020 8.00 – 13.00 Klub 
rodičů. 10.00 Pohybové aktivity – básničky, říkanky, zpívání s dětmi s pohybovým 
doprovodem. 14.00 – 17.00 Klub rodičů. 15.00 – 17.00 Vzdělávací aktivita pro 
rodiče s dětmi – velikonoční aranžmá – pouze pro přihlášené. Pondělí 30. 3. 
2020 8.00 – 13.00 Klub rodičů. 10.00 Pohybové aktivity pro rodiče s dětmi – 
básničky, říkanky, zpívání s dětmi s pohybovým doprovodem. 14.00 Klub rodičů 
– pouze pro nahlášené. Úterý 31. 3. 2020 8.00 – 13.00 Klub rodičů. 10.00 
Vzdělávací aktivita pro rodiče s dětmi – velikonoční vajíčko.
Do Kopretiny vezměte s sebou: vlastní přezůvky pro dospělé i děti, pracovní oděv 
na výtvarné činnosti, svačinku. Káva a pitný režim pro děti zajištěn. Příspěvek činí 
40 Kč, besedy 50 Kč, tvůrčí a kulinářské dílny – dle spotřeby materiálu.
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Změna programu vyhrazena!

Kulturní akce ve VM a okolí
AUSTRÁLIE • 26. února 18.00. Cestovatelská přednáška. www.jirka-
mara.cz. Obřadní síň Měřín.
NA CESTĚ TMOU „POZNEJTE SVĚT ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH NA 
VLASTNÍ OČI“ 27. února 17.30. Rock Depo, Novosady 36, V. Meziříčí.
VÝSTAVA HISTORICKÉ CUKRÁRNY • 28. února. Vernisáž ve čtvrtek 
27. února v 16 hodin. Interiér historické cukrárny, výrobny a obchodu. 
Muzeum Velké Meziříčí, Zámecké schody 1200/4.
BABY CAFÉ • 28. února 9.30 – 11.30. Keramika – II. část. Dóza, Ko-
menského 10/2, Velké Meziříčí.
VELIKONOČNÍ JARMARK • 28. února 13.30. Pořádá Volnočasové 
centrum Křižanov, Masarykovo náměstí 133.
DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU • 28. února 19.30. Ochotnický soubor 
TYJÁTR sehraje hru z pera Járy Cimrmana a z míst věčného sněhu 
a mrazu. Katolický dům Křižanov, Bezručova 274.
PLES GYMNÁZIUM • 28. února. Dům kultury Žďár n. S., Dolní 182/30.
DĚTSKÝ KARNEVAL • 29. února 13.30. Kulturní dům v Radostín n. O.
SKULLCRUSHER TOUR – VELKÉ MEZIŘÍČÍ • 29. února 19.00. Rock 
Depo, Novosady 36, Velké Meziříčí.
STUDENTSKÝ PLES • 29. února 20.00. Hraje skupina M.E.Š, student-
ská kapela MHD a DJ Emanuel Míšek. V prostorách JC Velké Meziříčí.
HASIČSKÝ PLES SDH STRÁNECKÁ ZHOŘ • 29. února. Uhřínov.
PLES V ŽITĚ • 29. února. Dům kultury Žďár nad Sáz., Dolní 182/30.
MOTOPLES TŘEBÍČ • 29. února. Hraje Nuklear. Klub Hájek Třebíč.
PIVOVARSKÝ PLES • 29. února. Centrum Lihovar, Nad Zámkem 7, 
Třebíč.
FARMÁŘSKÝ KARNEVAL V PETRÁVČI • 1. března 14.00. Program 
zajistí Dóza středisko volného času Velké Meziříčí, občerstvení zajiště-
no. Kulturní dům Petráveč.
DAKAR RYCHLE A ZBĚSILE III. • 1. března 16.00. Dakarská talk show 
s pilotem Tomášem Ouředníčkem a jeho navigátorem Davidem Kří-
palem. Kino JC Velké Meziříčí.
DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU • 1. března 17.00. Ochotnický spolek TY-
JÁTR z Křižanova. Kulturní dům Vídeň.
KDO SE BOJÍ VIRGINIE WOOLFOVÉ? • 2. března 19.30. Divadlo. 
Vstupné 350 Kč. Velký sál, Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí.
VELMEZ NA DŘEŇ • 6. března 15.00 – 18.00. Dobrovolníci se mohou 
zapsat do registru dárců. Gymnázium Velké Meziříčí, Sokolovská 27.
MÍŠA RŮŽIČKOVÁ • 6. března 17.00. Vystoupení pro děti. Vstupné 
180 Kč. KD Měřín.
CHARITATIVNÍ PLES CENTRA KOCIÁNKA BŘEZEJC • 6. března 
20.00. Hudba Na šikmé ploše, host Děti ráje. Náměstí 17/19, Velký sál 
JC Velké Meziříčí.
MODELOVÉ ŽELEZNICE TT • 7. – 15. března 14.00 – 18.00. XII. roč-
ník výstavy. Základní umělecká škola VM, Poříčí 808/7, Velké Meziříčí.
DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ • 7. března 15.00. Loutkové di-
vadlo pro rodiče a děti. Vstupné 40 Kč (vstupenka s místenkou), 20 Kč 
dítě bez nároku na místo (sedí na klíně). Malá scéna JC Velké Meziříčí.
SPORTOVNÍ PLES • 7. března 20.00. Křižanov.
SCHŮZKA FILATELISTŮ • 8. března 8.00. Předsálí kina, Náměstí 17, 
Velké Meziříčí.
JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR • 10. – 12. března 8.00 – 15.30. Dóza, 
Komenského 10/2, Velké Meziříčí.
LÍNÝ KUBA, HOLÉ NEŠTĚSTÍ • 14. března 17.00 – 18.30. Divadel-
ní spolek Špatně Namíchaný Bublifuk uvede bláznivou pohádku. KD 
Netín.

Kino Jupiter club VM
SVIŇA • 26. 2. 19.30, 120  Kč, 
98 min., ml. přístupný od 15 let.
V SÍTI • 27. 2. 19.30, 4. 3. 18.00, 
100  Kč, 100  minut, mládeži pří-
stupný od 12 let.
1917 • 28. 2. a 7. 3. 19.30, 130 Kč, 
119 min., ml. přístupný od 15 let.
DAKAR RYCHLE a ZBĚSILE III. 
• 1. 3. 16.00, 100 Kč, ml. přístupný.
V SÍTI: ZA ŠKOLOU • 5. 3. 17.00, 
100 Kč, 64 minut, mládeži přístup-
ný od 12 let.
TLAPKOVÁ PATROLA: VŽDY 
VE STŘEHU • 8. 3. 16.00, 110 Kč, 
70 minut, mládeži přístupný.
PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST 
• 8.  3. 18.30, 100  Kč, 107  minut, 
mládeži přístupný od 15 let.
ATTILA • 11. 3. 19.30, 110  Kč, 
125  minut, mládeži přístupný od 
12 let.

VOLÁNÍ DIVOČINY • 12. 3. 
17.00, 130 Kč, 104 minut, mládeži 
přístupný.
BIRDS OF PREY (PODIVU-
HODNÁ PROMĚNA HARLEY 
QUINN) • 13.  3. 17.00, 120  Kč, 
109  minut, mládeži přístupný od 
15 let.
3BOBULE • 13. 3. 19.30, 15. 3. 
18.30, 130 Kč, 103 minut, mládeži 
přístupný.
FRČÍME • 15. 3. 16.00, 130  Kč, 
103 minut, mládeži přístupný.
STAŘÍCI • 19. 3. 19.30, 90  Kč, 
85 min., ml. přístupný od 12 let.
TICHÉ MÍSTO: ČÁST II. • 20. 3. 
19.30, 130  Kč, 98  minut, mládeži 
přístupný od 12 let.
PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE 
• 22. 3. 16.00, 130 Kč, 100 minut, 
mládeži přístupný.

Změna programu vyhrazena!

Akce ve Velké Bíteši
NA BÍTEŠSKU TO ŽIJE • Do 31. července. Fotografická soutěž. Fo-
togra�e v max. počtu 3 ks zašlete na email program@bitessko.com, 
uveďte jméno, příjmení a telefonický kontakt. Vyhlášení výsledků 
v pátek 11. 9. 2020 v rámci Tradičních bítešských hodů.
SPOLU • Do 6. března. Výstava obrazů Zorky Krupičkové, fotografií 
Táni Filipové a dřevěných plastik Pavla Krupičky. Otevřena v pracovní 
dny od 8.00 do 15.30, v sobotu 29. 2. od 9.00 do 12.00. Ve výstavní síni 
Klubu kultury na Masarykově náměstí 5 ve Velké Bíteši.
DĚTSKÝ KARNEVAL S DAVIDEM • 1. března 14.00. Vstupné 50 Kč, 
maska zdarma. KD, Vlkovská 482, V. Bíteš.
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Vpravo Tomáš Neufuss

3. 5. 10.30 Pouť v Kundraticích 
17. 5. 10.30 Pouť v Bojanově
31. 5. Svatozdislavská pouť v Křižanově
2. 6. 10.30 Pouť v Kozlově 
28. 6. 10:30 Pouť ve Svinech
5. 7. 10.30 Pouť v Dobré Vodě
19. 7. Karmelská pouť ve farnosti Heřmanov 
26. 7.  10.30 Pouť v Jívoví / Výročí posvěcení kaple
16. 8.  10.30 Pouť v Kadolci 

30. 8. Slavnost výročí posvěcení kostela v Heřmanově
13. 9. 10.30 Pouť v Horní Libochové 
27. 9. Svatováclavská pouť v Křižanově
25. 10. Slavnost výročí posvěcení kostela v Křižanově
4. 12. 18.30 Pouť v kapli sv. Barbory 
6. 12.  Svatomikulášská pouť v Heřmanově

Poutě 2020 ve farnostech Křižanov a Heřmanov
Známý discgolfový oddíl Fénix 
Brno pořádá v sobotu 29. února 
od 8.00 premiérový turnaj v úpl-
ně novém druhu sportu – disc-
golfcurlingu. Ten byl vymyšlen 
a  zaveden do praxe právě členy 
tohoto sportovního klubu, a  to 
při jejich tréninkových setká-
ních. Soutěž se bude konat v DG 
Parku Brno -Střed, který se na-
chází v městské části Trnitá, a to 
v  rozlehlé proluce mezi řekou 
Svratkou a ulicí Opuštěná.
Tento sport se zdá být podobný 
klasickému discgolfu, avšak pří-
mo do košů se zde disky nedo-
hazují – naopak se jejich pozice 
hodnotí jako při curlingu a pře-
bírají funkci tzv. kamenů, takže je 
lze i soupeřům vyrážet. Platí jen 
základní odhodový pokus, což je 
vlastně ekvivalentem doplňkové 
disciplíny všech discgolfových 
turnajů, jíž bývá paralelní polož-
ka zvaná CTP. Tyto pokusy jsou 
však na každé jamce hned tři.
V Brně se má soutěžit v jednotné 
kategorii Open (MPO).
Více informací a závazné přihláš-
ky předem do 28. 2. na interne-

tových stránkách www.idiscgolf.
cz / sekce Turnaje / Brno Curling 
Championship. A  tož „zkuste si 
to vyzkoušet“! Upřímně zvou po-
řadatelé.

Vladimír Pařil

V Brně se uskuteční 
historicky první turnaj 
v tzv. discgolfcurlingu

Ve dnech 15. a 16. února proběhlo 
v Ostravě halové mistrovství mlá-
deže v atletice.
Oddíl TJ Sokol Velké Meziříčí 
reprezentovali tři závodníky. Nej-
lépe se vedlo Tomáši Neufussovi, 
který vybojoval mezi dorostenci 
společně s  Tomášem Hanouskem 
bronz ve skoku vysokém za výkon 
187 cm. Tomáš se představil i  ve 
sprintu na 60 m, kde mu vylepšení 
osobního rekordu na 7,30 s stačilo 
na konečné 15. místo.
Ve výšce startoval mezi juniory 
Filip Štěpán  – zaostal za svými 

možnostmi a  vybojoval konečné 
12. místo za výkon 180 cm.
Třetím závodníkem byl Ivo Břez-
ka – časem 53,40 s na 400 m obsa-
dil mezi juniory konečnou 21. po-
zici.

Výsledky:
dorostenci
výška Tomáš Neufuss 3. místo 187 cm
60 m Tomáš Neufuss 15. místo 7,30 s
junioři
výška Filip Štěpán 12. místo 180 cm
400 m Ivo Březka 21. místo 53,40 s.
Výsledky: https://online.atletika.
cz/vysledky/41021               VELME

Atletika: Tomáš Neufuss třetí na MČR

Ohlášky Velké Meziříčí a okolí
Farnost Velké Meziříčí:
26. 2. – Popeleční středa/den 
přísného postu 7.00 Za obrácení 
hříšníků. 8.00 Za + dvoje rodiče, 
jejich děti, celou přízeň a  duše 
v očistci. 18.00 Za Valerii Nedo-
movu, dvoje rodiče a živou rodi-
nu. 27. 2. 7.00 Za dar života, Boží 
požehnání a ochranu pro rodiny 
dětí a + rodiče a prarodiče. 16.45 
nácvik zpěvů – dětská schola, 
17.00 schůzka ministrantů, 18.00 
Mše svatá pro děti: Za  Jiřího 
Bradáče, + rodiče, sourozence 
s prosbou o Boží požehnání pro 
živou rodinu. 28. 2. 8.00 Za + ro-
diče Novotných s prosbou o Boží 
ochranu a  požehnání pro celou 
rodinu. 10.00 Pohřební mše sva-
tá: Za  + Jarmilu Královu. 10.30 
Domov seniorů. 14.00 – 16.00 
Svátost smíření. 17.00 Za  nena-
rozené děti. Po  mši svaté křížo-
vá cesta. 29. 2. 7.00 Za živou a + 
rodinu Chmelovu, Kozelkovu, 
Kracherovu, Lojkovu, Peňázo-
vu, Harvey, Cahovu, + paní Na-
vrátilovu a  duše v  očistci. 11.00 
Svatba VM: Tomáš Hort – Eliška 
Vostalová. 18.00 Za P. Josefa Ská-
cela, Annu Skácelovu a  manžele 
Petrlíkovy. 1. 3. – 1. neděle post-
ní 7.30 Za farníky. 9.00 Za rodi-
če, rodinu Lavických a  Celých 

a duše v očistci. 10.30 Mše svatá 
se křtem Aloise Nováka Za Ma-
rii a  Eduarda Oulehlovy. 14.30 
Pobožnost křížové cesty. 18.00 
Za rodiče Sedláčkovy a Vaňkovy, 
jejich sourozence a celou přízeň.
Farní oznámení:
Klub společenství maminek 
s  dětmi se bude scházet každý 
pátek od  8.30 ve  farním sále. 
Maminky zvou další mamin-
ky, děti zvou děti. V  pátek 28. 
února v  16.00 v  kostele sv. Mi-
kuláše zveme na  první schůzku 
s  rodiče dětí, které letos půjdou 
poprvé ke  svatému přijímání. 
Přípravy na první svaté přijímá-
ní zahájíme v  úterý 17. března 
2020. Na stolku vzadu si můžete 
vzít krabičky na Postní almužnu 
2020, kterou jako každoročně 
pořádá Oblastní charita ve Žďáru 
nad Sázavou. Připravujeme farní 
tábor „Po  stopách sv. Zdislavy“ 
v  Netíně ve  dnech 26. 7. – 1. 8. 
2020. Odkaz na přihlašování na-
jdete na webových stránkách far-
nosti VM.
Farnost Bory:
26. 2. – Popeleční středa/den 
přísného postu 18.00 Horní 
Bory: Za  živou a  + rodinu Ma-
tějíčkovu. 27. 2. 17.00 Mše sva-
tá pro děti v  Horních Borech: 

Za  rodiče Šebkovy a  celou pří-
zeň. 28. 2. 18.00 Dolní Bory: Za + 
Marii Janečkovu a manžela. 1. 3. 
– 1. neděle postní 9.45 Za Annu 
a Bedřicha Fňukalovy. 14.30 Po-
božnost křížové cesty.
Farní oznámení:
Klub společenství maminek 
s  dětmi se bude scházet kaž-
dý pátek od  8.30 ve  farním sále 
ve VM. Maminky zvou další ma-
minky, děti zvou děti. Ve čtvrtek 
27. února v 16.00 na faře pokra-
čuje příprava na  1. svaté přijí-
mání. Na stolku vzadu si můžete 
vzít krabičky na Postní almužnu 
2020, kterou jako každoročně 
pořádá Oblastní charita ve Žďáru 
nad Sázavou. Připravujeme farní 
tábor „Po  stopách sv. Zdislavy“ 
v  Netíně ve  dnech 26. 7. – 1. 8. 
2020. Odkaz na přihlašování na-
jdete na webových stránkách far-
nosti VM.
Farnost Netín:
26. 2. – Popeleční středa/den 
přísného postu 18.00 Za  Fran-
tiška Sojku, Miroslava Homolu 
a celou přízeň Sojkovu a Homo-
lovu. 28. 2. 18.30 Za rodiče Cha-
lupovy a  syna, rodinu Vondrá-
kovu a celou živou a + přízeň. 1. 
3. – 1. neděle postní 8.00 Za ro-
diče Kudláčkovy a dceru a rodiče 

Poulovy. 14.30 Pobožnost křížo-
vé cesty.
Farní oznámení:
Klub společenství maminek 
s dětmi se bude scházet každý pá-
tek od 8.30 ve farním sále ve VM. 
Maminky zvou další maminky, 
děti zvou děti. Na  stolku vzadu 
si můžete vzít krabičky na Postní 
almužnu 2020, kterou jako kaž-
doročně pořádá Oblastní charita 
ve  Žďáru nad Sázavou. Připra-
vujeme farní tábor „Po  stopách 
sv. Zdislavy“ v  Netíně ve  dnech 
26. 7. – 1. 8. 2020. Odkaz na při-
hlašování najdete na  webových 
stránkách farnosti VM.
Společně čteme Bibli: V  tomto 
týdnu čteme z první knihy Samu-
elovy, 18 – 22 kapitola. Doporu-
čujeme číst ekumenický překlad 
Bible nebo Jeruzalémskou Bibli.
Otázka pro děti: Jak se jmenovala 
dcera krále Saula a žena Davida?
Otázka pro dospělé: Kdo vyšel 
vstříc Davidovi ve městě Nóbu?
Lístky se všemi odpovězenými 
otázkami a jménem a příjmením 
vhazujte prosím do  připravené 
krabice označené logem: „Spo-
lečně čteme Bibli“ vzadu na stol-
ku pod kůrem v posledním týdnu 
měsíce února (24. 2. – 1. 3. 2020).

Farní úřad Velké Meziříčí

Rozhovor nad Biblí se v našem sboru koná na růz-
ných místech, ale má stejnou strukturu. Po  písnič-
ce a  modlitbě vytáhnu nějaké tematicko-motivační 
otázky k probíranému biblickému textu. Pak si text 
společně přečteme, vyložím ho a  diskutujeme. Ně-
kdy víc, jindy méně. V druhé části buď představuju 

některou novější zajímavou knihu nebo si povídáme – co se děje v obci, 
co hýbe společností. Ptal se mě tuhle jeden bratr, co si myslím o mari-
ánském sloupu, uf.
Mariánský sloup se stal symbolem. Symbolem, který lze různě interpre-
tovat, ve kterém každý vidí, pro co má oči (to je totiž funkce symbolu, 
díky tomu nás symboly oslovují). Můžeme v něm číst vděčnost Panně 
Marii (ať už jej máme pevně spojený s vyhlášením dogmatu o neposk-
vrněném početí Panny Marie či nemáme); prostou vděčnost za  to, že 
Praha byla obhájena před Švédy. Můžeme ho vnímat jako symbol spo-
jení moci politické a náboženské (habsburská vláda). Rozumět mu mů-
žeme také jako přeznačení místa, kde kdysi stával pranýř nebo naopak 
potvrzení místa svatého, neboť zde bylo jeden čas umístěno palladium. 
Můžeme ho brát jako protipól husovského pomníku či estetickou zají-
mavost. Můžeme v něm vidět i symbol času a časů - měl i funkci časo-
míry. A podle toho, co v tomto symbolu čteme, s ním také zacházíme.
Před několika lety jsem podepsala petici proti obnovení mariánského 

sloupu z ohledu na víru svou i svých duchovních předků a z potřeby od-
mítnout spojení moci politické a náboženské (kterou v tomto symbolu 
také vnímám). Podepsala jsem petici, kterou jsem brala jako legitimní 
možnost vyjádřit svůj názor.
V lednu jsme se dozvěděli, že sloup bude obnoven. Ve hře zdaleka ne-
byly jen důvody náboženské a historické, ale také urbanistické, archi-
tektonické a další. Přes nesouhlas s obnovením sloupu toto rozhodnutí 
respektuji a doufám, že pražští zastupitelé hlasovali podle svého nejlep-
šího vědomí a svědomí.
Dva velké důvody mě vedou k tomu, že nebiju na poplach. Jednak jako 
křesťan 21.století si uvědomuji, že jsou mnohé problémy dnešní doby 
skutečně palčivé – v naší společnosti a na celé planetě. Třeba nedodržo-
vání práva, diktatury, zbrojení, „pýcha“ civilizace, ale i obyčejný strach 
ze smrti a bolesti. Proti tomu je obnovení sloupu skutečně okrajovou 
záležitostí.
A za druhé mi jasné, že další vlna zpochybňování rozhodnutí sloup po-
stavit s sebou ponese spoustu negativních emocí, které opět prohloubí 
propast mezi římskými katolíky a  protestanty. Tyhle emoce pak tlačí 
k odmítání spolupráce ve světě, který nám všem byl dán a ve kterém 
spolupracující křesťané mohou sehrát svou pozitivní roli, když skutečně 
reprezentují hodnoty evangelia – dobré zprávy pro každého.

Nad mariánským sloupem…Duchovní slovo

Markéta Slámová

Obrátili se na nás zoufalí rodiče malého Milánka, jejich prosbu 
do písmenka kopírujeme a prosíme společně s nimi – šiřte dále 
a pokud můžete, zapište se.

V  současné době jsme hospitalizováni s  Milánkem (3  roky) v  Praze, 
v Motole, z důvodu remise akutní leukémie AML, která se mu vrátila 
už po půl roce. Z důvodu agresivity jeho nemoci musel okamžitě pod-
stoupit chemoterapii a poté bude muset hned navázat na léčbu, a  to 
výměnou kostní dřeně. Nemůžeme čekat, máme zhruba 2 – 3 měsíce 
do transplantace a zatím nemáme v registru dárců kostní dřeně vhod-
ného dárce.
Touto cestou prosíme všechny soucitné lidi, kteří chtějí pomoci, ať da-
rují kostní dřeň a zapíší se do registru dárců. Svým rozhodnutím daro-
vat kostní dřeň mohou zachránit Milánkovi život…
Z celého srdce děkujeme za pomoc, rodiče Milánka.
Dobrovolníci se mohou zapsat do registru dárců přímo ve Velkém 
Meziříčí – pátek 6. března od 15 do 18 hodin:
https://www.
facebook.com/
events/784838141989826/
či v  jakémkoliv dárcov-
ském, či náběrovém cent-
ru:
http://www.kostnidren.cz/
kontakty/naberova -centra
Stačí mít nad 50 kg, 18  – 
35  let (včetně) a  být zdráv 
(bez trvalého užívání léků 
vyjma antikoncepce a  léků 
na sezonní alergie), po-
drobněji:
http://www.kostnidren.cz/darci/vstup -do -registru -kdo.

Spolek Jednoměsto a Junák – český skaut, středisko Velké Meziříčí

VelMez na DŘEŇ

Dokončení ze strany 1
Ta se mu zobrazí přímo na monitoru počítače v interaktivní mapě. Služba 
se spustí na zařízeních s operačním systémem Android automaticky a není 
třeba instalovat jakoukoliv aplikaci či udělovat souhlas se sdílením polohy. 
Samozřejmostí je, že služba je bezplatná.
Podmínky pro fungování:
• Telefon musí být tzv. „chytrý telefon", vybavený lokalizačním zařízením
• Používání systému Android, do budoucna také iOS
• Volající musí být na signálu svého operátora
• Česká SIM karta
• K odeslání dojde pouze vytočením tísňových linek (112, 150, 155, 158)
V současné době využívá AML již 21 zemí světa, včetně ČR, mezi nimi na-
příklad Velká Británie, Spojené státy, Norsko, Švédsko, Finsko, Rakousko, 
Belgie nebo Dánsko.

Tísňové linky nově určí 
automaticky polohu 
volajícího člověka
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V  sobotu 15.  února jsme pořádali 
u nás v hale turnaj minižactva v há-
zené na velkém hřišti v 6+1. Turnaj 
nesl název Just IT Cup podle hlav-
ního sponzora. Turnaje se zúčast-
nilo osm družstev rozdělených do 
dvou skupin. Na hale se tak v sobot-
ním dni bavilo házenou téměř 100 
dětí. Hrací doba byla 2× 10 minut. 
My jsme do turnaje postavili dvě 
družstva, přičemž červený tým byl 
složen výhradně z nováčků z nichž 
většina si velkou házenou zahrá-
la vůbec poprvé. Kluci sice žádné 
utkání nevyhráli, ale to tentokrát 

nebylo až tak důležité. Je dobré že 
si házenou na celé hřiště vyzkoušeli, 
a nám trenérům ukázali v čem mu-
síme na tréninku zabrat.
Modrý tým dopadl o poznání lépe. 
Ve skupině obsadil druhé místo, 
v  semi� nále si poradil se Slavií 
Praha  I. a postoupil tak do � nále. 
Tam již nestačil na suverénní tým 
z  Ivančic. Kluci tak získali pohár 
a  medaile za celkové druhé místo 
na turnaji a  zaslouží pochvalu za 
zlepšující se výkony. Jen tak dál. In-
dividuální ocenění převzal Daniel 
Červený, který po právu na zákla-

dě hlasování všech trenérů převzal 
plaketu za nejlepšího brankáře ce-
lého turnaje.
Pěkného umístění dosáhly i  naše 
děvčata, které obsadily celkové 
čtvrté místo.

Pořadí turnaje:
1. KH Ivančice
2. TJ Sokol Velké Meziříčí – modrá
3. DHK Slavia Praha I.
4. TJ Sokol Velké Meziříčí – dívky
5. DHK Slavia Praha II.
6. Sokol Vršovice Praha
7. TJ Spartak Příbram
8. TJ Sokol Velké Meziříčí – červená

Hráli: Daniel Červený, David Bra-
dáč, Kryštof Havelka, Stanislav 
Fňukal, Tomáš Klíma, Nikolas 
Fexa, Matyáš Fialka, Jan Sedlák, 
Vojtěch Navrátil, Daniel Sýkora, 
Šimon Winterling, Dominik Vi-
tešník, Adam Janda, Matyáš Tro-
jan, Vojtěch Holemý, Tomáš Raus, 
Martin Jelínek, David Ambrož, 
Adrian Kadlec, Dominik Žák, Erik 
Fialka, Jan Heneš, Matyáš Šabata, 
David Stoklasa.
Trenéři: David Stoklasa, Petr Kaš-
tan, Vlaďka Kaštanová, Jiří Holý.
Velké poděkování patří sponzorům 

turnaje, � rmám JUST IT solutions, 
Nápoje Velké Meziříčí, Elektro 
Raus, � nančně, nebo materiálně 

turnaj podpořily rodiny Fexovi, 
Kadlecovi, Vitešníkovi, Jandovi, Fi-
alkovi a Jelínkovi.     David Stoklasa

Minižáci házené byli druzí na domácím turnaji Just IT Cup

KS – 9. (poslední) kolo 
/ neděle 23. února

Spartak Velká Bíteš – Gambit Jih-
lava D 6:2
V tomto utkání byli horkými favo-
rity domácí hráči.
Speci� kou závěrečného kola bývá, 
že nezačíná v obvyklých devět ane-
bo v  9.30, nýbrž vždy až v  deset 
hodin. A  je tomu tak všude. Jde 
o  jakousi už pevně zaběhnutou 
tradici. Prvotním cílem je ujednotit 
zahájení partií na stejnou – i když 
pozdnější  – dobu, aby se při po-
sledním kole nemohlo takzvaně 
„výsledkově chytračit“. Derniéra 
se tedy všude hraje až od deseti. 

Ke spravedlivému průběhu zápa-
sů přispívá i to, že veškeré mobilní 
telefony musejí být vypnuty. Toto 
pravidlo platí již dlouho a je skvělé. 
Komu zazvoní během šachového 
utkání jeho mobil, ten automaticky 
prohrál. A dobře mu tak!

Body za Bíteš:
Gubáš, Vojtěch (C), Zeman (VM), 
Bárta R. a Burian po 1 bodu – Kincl 
a Valeš remízy – Šilhan 0 b.

Ostatní výsledky:
TJ Žďár n. S. C – Gambit Jihlava C 
4:4
ŠK Světlá n.S. B – SŠK Cejle 5:3
Spartak Pelhřimov B – Caissa Tře-
bíč B 2:6

Jiskra Havl. Brod B – Jiskra Hum-
polec B 6,5:1,5

Tabulka:
 1. ŠK Světlá n. S. B 9 8-1-0 49,5 25 (19,5)
 2. SPARTAK VELKÁ BÍTEŠ 9 6-1-2 44,5 19 (15,5)
 3. Jiskra Havl.Brod B 9 6-1-2 40,5 19 (16,0)
 4. SŠK Cejle 9 5-1-3 38,5 16 (12,5)
 5. Caissa Třebíč B 9 5-0-4 39,0 15 (13,0)
 6. Gambit Jihlava C 9 3-3-3 35,5 12 (10,0)
 7. Jiskra Humpolec B 9 2-4-3 34,0 10 (11,0)
 8. Spartak Pelhřimov B 9 2-1-6 30,5  7 (7,5)
 9. TJ Žďár n. S. C 9 1-2-6 26,5  5 (6,5)
10. Gambit Jihlava D 9 0-0-9 21,5  0 (6,0)

Zatímco krajská soutěž šachistů už 
tedy skončila, tak krajský přebor, 
v  němž � guruje i  Velké Meziříčí, 
bude mít ještě jedno kolo  – a  re-
gionální soutěž Vysočina/Východ 
dokonce ještě dvě. KP a KS se totiž 
hrávají na devět kol, RSV/V na de-
set.                                Vladimír Pařil

Krajská soutěž v šachu 2019/2020 
je už minulostí

2. liga mladší dorostenci JM – 
12. kolo

TJ Sokol Velké Meziříčí  – Sokol 
Telnice 33:42 (15:20)
Po zimní pauze jsme doma hostili 
celek z Telnice, která bojuje o čelo 
druhé ligy. Ovšem na podzim 
jsme na půdě soupeře podali dob-
rý výkon a prohráli smolně pouze 
o 2 branky.
Bohužel vstup do utkání nám moc 
nevyšel. Jen těžko jsme se prosazo-
vali přes obranu hostí. Ti tak po-
stupně navyšovali svůj náskok. Ve 
24. minutě to bylo již o 10 branek 
(8:18). Hosté mírně povolili v kon-
centraci, a my tak začali z náskoku 
soupeře ukrajovat. Začalo se nám 

konečně dařit i  v  zakončení a bě-
hem 5 minut jsme snížili na 15:19. 
Poslední trefa první půle ale pat-
řila Telnici, a tak jsme šli do šaten 
s 5brankovým mankem.
Úvod druhé půle se nesl ve vyrov-
naném duchu a  do 41. minuty to 
bylo stále o 5 branek. Poté jsme si 
ale vybrali další slabší chvilku, hos-
té odskočili na 23:34, a de� nitivně 
tak zlomili náš odpor. Zápas tak 
skončil devítibrankovou prohrou 
našeho týmu.
Příští týden zajíždí tým dorostu do 
Kostelce na Hané, kde se střetne 
s celkem Centrum Haná.
7 m hody: 1/2:2/2, vyloučení 1:0, 
diváků 163

Sled branek: 2:1, 3:10, 5:10, 5:14, 
8:18, 12:18, 15:19, 16:21, 19:24, 
21:27, 23:34, 27:36, 31:40, 33:42
Sestava a branky: Lukáš Dereha – 
Jakub Mach (8), Aleš Novotný (6), 
Filip Mička (6), Jakub Strýček (4), 
Štěpán Klapal (4/1), Martin Cha-
lupa (3), Alex Kuřátko (2), Tomáš 
Rosa, Benjamin Rosa, David Slabí, 
Robin Koudela, trenér: Ladislav 
Šidlo

Tabulka a výsledky:
http://www.muzi.chf.cz/?cmpi-
d=1548&cmppartid=3202
Tabulka 2. ligy mladších dorostenců Morava jih

Poz Družstvo Z V R P Skóre Body
 1. HBC Olomouc 1966 10 9 0 1 375:250 18
 2. SK Kuřim 11 9 0 2 392:285 18
 3. Sokol Telnice 11 9 0 2 392:335 18

 4. SKKP Handball Brno A 10 7 0 3 385:272 14
 5. TJ Sokol Centrum Haná 11 7 0 4 319:281 14
 6. Tatran Bohunice 11 6 0 5 355:321 12
 7. Uherské Hradiště 11 6 0 5 329:324 12
 8. TJ Sokol Velké Meziříčí 11 3 0 8 335:386 6
 9. HK Ivančice 11 2 0 9 298:387 4
10. Sokol Chrudim 11 1 0 10 231:403 2
11. Sokol Juliánov 10 0 0 10 255:422 0

Pozvánka do Haly Za Světlou:
Neděle 1. března
9.00 – 14.30 Liga Vysočiny mladší 
žákyně „A“
Sobota 7. března
11.00  II. liga starší dorostenky 
DHK Pardubice
13.00 II. liga ženy TJ Lesana Zubří
15.00  II. liga mladší dorostenci 
HK Ivančice
17.00 II. liga muži HK Ivančice

Ondřej Poul

HÁZENÁ: Dorostenci na Telnici nestačili 

2. liga mužů Morava Jih – 
12. kolo

TJ Sokol Velké Meziříčí  – Sokol 
Telnice 30:35 (12:18)
Po zimní pauze vstoupili naši muži 
do jarních bojů. Hned na úvod nás 
čekal nepříjemný soupeř z Telnice, 
který aktuálně držel 2. pozici dru-
holigové soutěže.
Zápas začal ve svižném tempu, kdy 
obě družstva více útočila, než brá-
nila. Zaplněná hala Za Světlou tak 
už hned od úvodu viděla spoustu 
branek na obou stranách. Hrála 

se vyrovnaná partie, bohužel ve 
12.  minutě za stavu 7:7 jsme sérií 
technických chyb a  neproměně-
ných šancí dali prostor soupeři 
odskočit. Ten nás několikrát po-
trestal rychlými brejky a  ujal se 
vedení 7:11. Po našem time -outu 
jsme sice ještě snížili na 9:11, ale to 
bylo z naší strany vše a hosté si do 
poločasu vypracovali 6brankový 
náskok.
Do druhé půle jsme vstoupili na-
prosto katastrofálně. Nedůrazná 
obrana a  další série technických 

chyb vedly k  tomu, že Telnice do 
38. minuty odskočila již na dese-
tibrankový rozdíl a už to vypadalo 
na blamáž. Ovšem následná pasáž 
se nám vydařila. Dvě přesilové hry 
nám pomohly vrátit se do zápasu. 
Šňůrou 7 branek jsme snížili na 
23:26 a do konce utkání zbývalo ješ-
tě 13 minut. Publikum hnalo naše 
hráče kupředu, bohužel i přes vel-
kou snahu se nám nedařilo náskok 
soupeře snížit na méně než 3 trefy. 
Závěr tak již žádné drama nepři-
nesl a my se museli smířit s první 
domácí prohrou v  této sezoně.
V příštím kole zajíždíme na půdu 
posledního Prostějova, kde se od 
nás nečeká nic jiného než výhra. 
Prostějov ovšem doma bývá nepří-
jemný soupeř a víme, že nás nečeká 
jednoduchý zápas.
7 m hody: 4/4:3/3, vyloučení 6:4, 
navíc domácí ČK, diváků 213
Sled branek: 1:3, 5:4, 7:7, 7:11, 9:11, 
10:15, 11:18, 13:18, 16:26, 23:26, 
26:29, 29:32, 30:35
Sestava a  branky: Ondřej Poul, 
Libor Kotík  – Pavel Strašák (9/4), 
Vojtěch Svoboda (7), Jan Leč-
bych  (4), Pavol Živčic (3), Domi-

nik Buchta (3), Vítězslav Večeřa 
(2), Jakub Bezděk (2), František 
Kratochvíl, Kamil Babáček, trenér 
Ladislav Šidlo, odpovědný vedoucí 
Michael Bezděk.

Tabulka a výsledky:
http://www.muzi.chf.cz/index.
aspx?cmpid=53&cmppartid=3196

Tabulka 2. ligy Jižní Morava – muži
Poz Družstvo Z V R P Skóre Body
1. Tatran Bohunice 11 10 1 0 317:241 21
2. Sokol Telnice 11 7 1 3 341:288 15
3. HK Ivančice 11 7 1 3 330:279 15
4. Sokol Újezd u Brna 11 6 0 5 346:326 12
5. TJ Sokol Velké Meziříčí 11 5 0 6 324:321 10
6. SHC Maloměřice Brno B 11 5 0 6 281:283 10
7. SK Kuřim 11 5 0 6 308:320 10
8. SKKP Brno B 11 5 0 6 294:367 10
9. TJ Sokol Kostelec n.H. 11 3 1 7 282:308 7
10. HBC Olomouc 1966 10 3 0 7 261:282 6
11. TJ Sokol II. Prostějov 11 2 0 9 252:321 4 

Pozvánka do Haly Za Světlou:
Neděle 1. března
9,00 – 14,30 Liga Vysočiny mladší 
žákyně „A“
Sobota 7. března
11.00  II. liga starší dorostenky 
DHK Pardubice
13.00 II. liga ženy TJ Lesana Zubří
15.00  II. liga mladší dorostenci 
HK Ivančice
17.00 II. liga muži HK Ivančice

Ondřej Poul

HÁZENÁ: Muži na úvod jara podlehli Telnici

FOTBAL

STOLNÍ TENIS

FC Velké Meziříčí – FC PBS Velká 
Bíteš B 5:0 (1:0)
Střelci: 41. 83. a 90. Simr, 52. (pk) 
a  65. Plichta. FC VM  – Kolář  – 
Pavlík, Kriegsmann, Komínek, 
Trajkovič (46. Bouček)  – Ko-
toun (46.  Demeter), Smejkal, 
Plichta, Šuta, Dolejš  – Simr, tre-
nér Smejkal. FC  Vysočina B: 
Jágrik  – Lát, Urbánek, Sysel (55. 
Pekárek), Pavlas – Savi (75. John), 

Crkal (25. Karmazín), Pavlík, 
Vacek (46. Hlaváč), Partl  – John 
(46. Homolka). Diváci: 40.
V  dalším přípravném utkání na-
stoupili hráči FC VM proti týmu 
Velké Bíteše. I  když domácí hráče 
zlobila po celé utkání přesnost při-
hrávek a ani pohyb bez míče nebyl 
podle představ domácího trenéra, 
dosáhli přesvědčivého vítězství.

-myn-

Havlíčkův Brod Ostrov C  – 
ST Velké Meziříčí 10:1
Body: Maštera Martin 1/2, Kampas 
Jan 0/2, Šoukal Slavomír 0/2, WO 
0/3
TJ Spartak Pelhřimov – ST Velké 
Meziříčí 9:9
Body: Kampas Jan 2/2, Šoukal Sla-
vomír 2/2, Klíma Petr 2/2, Bednář 
Ivan 2/2
Čtyřhra: Maštera, Kampas
TJ SB Světlá nad Sázavou B  – 
ST Velké Meziříčí B 8:10
Body: Borůvka Vít 3/1, Skryja Ma-
rek 3/1, Vala Daniel 3/1, Kupka Jiří 
0/4
Čtyřhra: Holík, Borůvka
TJ CHS Chotěboř D  – ST Velké 
Meziříčí B 3:10
Body: Borůvka Vít 3/0, Skryja Ma-
rek 2/1, Vala Daniel 2/1, Holík Vra-
tislav 1/1
Čtyřhry: Holík, Borůvka
Skryja, Vala
SK Nové Dvory B – ST Velké Me-
ziříčí C 12:6
Body: Bednář Ivan 3/1, Vala Daniel 
1/3, Kupka Jiří 1/3, Kořínek Stani-
slav 1/3
ST Velké Meziříčí C – TJ Spartak 
Velká Bíteš 10:8
Body: Kupka Jiří 4/0, Bednář Ivan 
2/2, Kořínek Stanislav 2/2, Dvořák 
František 1/3
Čtyřhra: Kupka, Bednář

TJ Sokol Polnička D  – ST Velké 
Meziříčí D 13:5
Body: Suchánek Petr 3/1, Pavelec 
Radek 2/2, Bradáč Petr 0/4, Motá-
ček Tomáš 0/4
Jeden čestný bodík se podařilo 
našim hráčům uhrát u  lídra divi-
ze týmu HB Ostrov C. V druhém 
střetnutí se kluci rozešli se soupe-
řem nerozhodně 9:9. Více důležité 
zápasy čekaly na naši rezervu. Stě-
žejní utkání ve Světlé nad Sázavou 
dopadlo šťastně pro nás. Těsná vý-
hra 10:8 těšila o to víc. V utkání zá-
řila trojice Borůvka, Vala a Skryja. 
Nekompromisní čtyřhra ve složení 
Borůvka a  Holík potvrdila svoji 
kvalitu a  bezesporu v  konečném 
sčítání bodů rozhodla toto střetnu-
tí. Další důležitý krok k  záchraně 
udělalo béčko v Chotěboři, kde náš 
tým potvrdil roli favorita a zvítězil 
10:3. Tyto body jsou velice důle-
žité a  cenní se o  to víc, neboť šlo 
o dvě výhry z venkovních střetnutí. 
Další utkání se šťastným koncem 
se odehrálo v naší tělocvičně, kde 
céčko přehrálo Velkou Bíteš 10:8. 
Bezchybný výkon předvedl Kupka. 
Za čtrnáct dní čeká naše družstva 
v  kraji opět venkovní dvojkola. 
Áčko změří síly v Chotěboři a Pol-
né. Béčko nastoupí v  Kamenici 
a také v Polné.

-pk- 

VEŘEJNÉ
BRUSLENÍ
Březen 2020

So 7. 3. 14.15 – 15.45
Ne 8. 3. 13.15 – 14.45
Po 9. 3. 9.00 – 10.30
Po 9. 3. 13.45 – 15.15
Út 10. 3. 9.00 – 10.30
Út 10. 3. 13.15 – 14.45
St 11. 3. 9.00 – 10.30
St 11. 3. 13.15 – 14.45
Čt 12. 3. 9.00 – 10.30
Čt 12. 3. 13.15 – 14.45
Pá 13. 3. 9.00 – 10.30
Pá 13. 3. 13.15 – 14.45
So 14. 3. 13.00 – 14.30
Ne 15. 3. 14.15 – 15.45
Vstupné – bruslící 25 Kč, doprovod 10 Kč
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HOKEJ – MĚSTSKÁ LIGA

Oznamujeme všem příznivcům halového fotbálku, že 29. 2. 2020 
se uskuteční jubilejní X. ročník Abrahám cupu.
Turnaj je určen pro fotbalisty nad 50 let. Hrát se bude od 9 do 
16 hodin v házenkářské hale za Světlou.

Srdečně zvou Svaťa a Milan

21. 2. 2020 – pátek – junioři
HC Strakonice – HHK Velké Me-
ziříčí 2:3 (0:2, 1:0, 1:1)
Góly a  asistence: 27:52 Babor 
(Vaněček, Hradský), 58:08 Ba-
bor – 15:59 Burian M. (Karásek), 
18:59 Burian  M. (Úlovec), 59:39 
Šandera (Úlovec, Procházka). Se-
stava HC Strakonice: Špiler (No-
vák)  – Kabele, Vítovec, Kolařík, 
Koryťák, Kacbunda, Horejš, Va-
něček  – Hokr, Babor, Valdman, 
Rendl, Hradský, Smetana, Žák. 
Sestava HHK Velké Meziříčí: Svo-
boda,  – Báňa, Daňhel, Kameník, 
Pacalová,  – Karásek, Burian  M., 
Švejda, Procházka, Úlovec, Šan-
dera, Zacha, Kuřátko, Kardoš. 
Rozhodčí: Vovčko – Častoral, Tu-
háček. Vyloučení: 5:6. Využití: 0:1, 
v oslabení: 0:0. Diváci: 66.

Žáci HHK v předehrávce 
porazili bystřické Zubry

23. 2. 2020 – neděle – starší žáci
BK Zubři Bystřice n. P.  – HHK 
Velké Meziříčí 2:9 (1:3, 0:1, 1:5)

Góly a asistence HHK: 01:21 Bíbr 
(Vejmola), 15:45 Katolický  M. 
(Hammer), 18:11 Hammer, 31:18 
Bíbr (Němec), 42:12 Havlásek 
(Bíbr), 43:28 Katolický M. (Kará-
sek), 45:12 Hammer, 46:04 Jurný 
(Němec), 51:50 Hammer. Sestava 
HHK Velké Meziříčí: Mašek – Ka-
rásek, Vejmola, Hammer, Krejčí, 
Bíbr, Katolický M., Němec, Jurný, 
Havlásek, Čamek. Rozhodčí: Za-
vadil, Štětina. Vyloučení: 0:2, vyu-
žití: 0:0, v oslabení: 0:0. Diváci: 50.
23. 2. 2020 – neděle – mladší žáci
BK Zubři Bystřice n. P.  – HHK 
Velké Meziříčí 0:11 (0:1, 0:7, 0:3)
Góly a asistence HHK: 07:46 Čer-
ná, 22:08 Černá (Zeman), 22:50 
Zeman (Valík), 23:33 Katolický Š. 
(Valík), 24:22 Zeman (Valík), 28:37 
Zeman (Katolický Š), 36:53 Kato-
lický Š. (Karmazín), 37:38 Zeman 
(Katolický Š), 41:25 Pavelka (Čer-
ná), 42:31 Pavelka (Černá), 46:37 
Černá (Zeman). Sestava HHK 
Velké Meziříčí: Antalík  – Černá, 

Zeman, Caha, Rašovský, Doležal, 
Pavelka, Katolický Š., Pavlidis, Kar-
mazín, Valík. Rozhodčí: Štětina, 
Zavadil. Vyloučení: 20:14. Využití: 
0:3 v oslabení: 0:0. Diváci: 50.
Hodnocení utkání hlavním trené-
rem Ivo Dostálem: utkání s  Byst-
řicí jsme byli jasně lepším týmem. 
Domácí tým jsme předčili ve všech 
herních i  bruslařských dovednos-
tech. Hráli jsme pohledný hokej 
a navyšovali výsledek pěknými ak-
cemi. Hráče musím za předvedený 
výkon pochválit.

Program mládeže:
Sobota 29.  2.  HHK VM mladší 
žáci – BK Havlíčkův Brod, začátek 
utkání v 9.00 (zimní stadion Velké 
Meziříčí).
Sobota 29.  2.  HHK VM starší 
žáci – BK Havlíčkův Brod, začátek 
utkání v 11.00 (zimní stadion Vel-
ké Meziříčí).
Neděle 1.  3.  HHK VM junioři  – 
Vajgar Jindřichův Hradec, začátek 
utkání v 11.45 (zimní stadion Vel-

ké Meziříčí).
Neděle 1. 3. 2SK Telč – HHK VM 
5 třída, začátek utkání v  15.15 
(zimní stadion Telč).  Jaroslav Juda

Junioři HHK mají 3 body za hru ve Strakonicích

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

 Z V VP PP P Skóre B
1. HC Slavoj Český Krumlov 16 11 0 0 5 80:50 33
2. HHK Velké Meziříčí 17 10 1 0 6 70:58 32
3. HC DDM Č. Budějovice 17 9 2 0 6 66:57 31
4. Vajgar Jindřichův Hradec 16 8 0 3 5 74:55 27
5. HC Strakonice 17 5 0 0 12 50:79 15
6. HC Chotěboř 17 4 0 0 13 45:86 12

KRAJSKÁ LIGA STARŠÍCH ŽÁKŮ – VYS
TABULKA KL STARŠÍCH ŽÁKŮ PO 23. KOLE

 Z V R P Skóre B
1. HC Dukla Jihlava 19 18 0 1 220:28 36
2. SK HS Třebíč 21 15 2 4 164:52 32
3. HHK Velké Meziříčí 21 15 2 4 155:56 32
4. ICE DRAGONS Telč 20 12 0 8 110:89 24
5. BK Zubři Bystřice n. P. 21 6 2 13 78:123 14
6. HC Ledeč nad Sázavou 18 5 2 11 80:148 12
7. BK Havlíčkův Brod 21 5 1 15 78:161 11
8. HC LM Pelhřimov 19 5 1 13 81:174 11
9. SKLH Žďár nad Sáz. 20 3 2 15 46:181 8

KRAJSKÁ LIGA MLADŠÍCH ŽÁKŮ – VYS
TABULKA KL MLADŠÍCH ŽÁKŮ PO 23. KOLE

 Z V R P Skóre B
1. ICE DRAGONS Telč 21 20 1 0 203:55 41
2. HC Dukla Jihlava 20 17 1 2 187:45 35
3. BK Havlíčkův Brod 21 11 3 7 170:97 25
4. HHK Velké Meziříčí 21 11 0 10 114:110 22
5. SK HS Třebíč 20 10 1 9 136:116 21
6. HC Ledeč nad Sáz. 20 9 1 10 136:139 19
7. SKLH Žďár nad Sáz. 20 5 2 13 102:138 12
8. HC LM Pelhřimov 20 2 2 16 76:264 6
9. BK Zubři Bystřice n. P. 21 1 1 19 34:194 3

10. kolo nadstavbová část
O vítěze městské ligy

Horní Heřmanice – Tech. služ-
by VM 7:3
Houzar 3, Suk 3, Mejzlík J.  – 
Chudoba 2, Nedvěd
ICE VM – HC Ducks 16:2
Ptáček 5, Janda 2, Trejbal 2, 
Vránek, T., Vránek J., Hanus 
3, Bednář, Dvořák  – Beránek, 
Kesner
1. HC Lukáš 8 6 1 1 61:34 13

2. Tech. služby VM 9 6 1 2 56:38 13
3. ICE VM 8 5 2 1 84:28 12
4. HC Ducks 9 4 0 5 65:70  8
5. SK Omega VB 9 3 0 5 39:56  6
6. Horní Heřmanice 9 3 0 7 43:72  4
7. SK Mostiště 8 1 0 7 22:72  2

O postup do extraligy
River VM – HC Ořechov 8:6
Zelený 2, Vrtal 2, Koudela 2, Ha-
vlíček, Kozina – Mička 2, Dvořák 
2, Zeman, Třeštík
HC Křižanov – SK Lavičky 5:6

Kružík 2, Hudec, Štěpánek, Voj-
těch – Nevěčný 3, Dvořák 2, Ště-
pánek
SK Vídeň – Ligno VM 10:4
Střecha 2, Vyhlídal, Vávra, Stu-
dený, Vasil, Nedoma 2, Nedoma 
st., Drápela – Sysel 2, Hamáček, 
Křípal
HCF Dráhy VM – SPL Radostín 
nad Osl. 3:6
Kácal, Příborský, Slavík – Barták 
2, Pešek 2, Váša, Ochrana

1. SPL Radostín 10 9 0 1 67:35 18
2. SK Vídeň 10 7 0 3 74:26 14
3. HC Ořechov 10 7 0 3 43:35 14
4. SK Lavičky 10 6 0 4 60:59 12
5. HCF Dráhy VM 10 4 0 6 37:45  8
6. River VM 10 3 0 7 43:56  6
7. Ligno VM 10 3 0 7 32:72  6
8. HC Křižanov 10 1 0 9 40:68  2

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

HC Plums VM  – HC Trnava 
2:16

Pu�er, Rozmarýn – Sedlář 5, Ne-
chvátal 3, Sobotka 4, Jež 3, Hníz-
dil
HC Bory  – SK Stránecká Zhoř 
0:8
Kopřiva 2, Necid, Vítek, Kazda, 
Vostál, Urbánek, Sojka
Farma Měřín  – NHÚ Balinka 
VM 4:8
Skryja 2, Šilpoch, Polák – Komí-
nek 3, Strádal D., Navrátil, Rous, 
Novotný, Strádal M.

HC Trnava – Auto Dobrovolný 
VM 8:8
Nechvátal 2, Hnízdil 2, Malý, 
Sedlář, Sobotka 2 – Oliva 3, Ha-
nák 3, Rašner, Bíbr            K. Vidlák
1. HC Trnava 10 6 3 1 79:36 15
2. Opel VM  9 5 2 2 63:66 12
3. NHÚ Balinka VM  8 5 0 3 54:55 10
4. SK Stránecká Zhoř  9 4 1 4 46:41  9
5. Farma Měřín  9 4 1 4 47:52  9
6. Plums VM  8 2 1 5 44:60  5
7. HC Bory  9 1 0 8 32:75  2

Až nedělní jihomoravské derby 
mezi Hodonínem a Břeclaví roz-
hodlo o  dvojicích pro play o�. 
HHK Velké Meziříčí si již před 
posledním kolem zajistili první 
místo v tabulce po základní části. 
O  tom, že budou naším soupe-
řem, ve čtvrt�nále, Břeclavští Lvi 
rozhodla jejich prohra na hodo-
nínském ledě v poměru 4:2.

Termíny a nasazení týmu pro 
čtvrt�nále KL:

První čtvrt�nálové zápasy – 
středa 26. 2. 2020 – 18.00

HHK Velké Meziříčí (1) – HC 
Lvi Břeclav (8)
SKMB Boskovice (2) – HK Kro-
měříž (7)

Hokej Uherský Ostroh (3) – HC 
Spartak Uherský Brod (6)
HC Uničov (4) – SHKM Hodonín 
(5)

Druhé čtvrt�nálové zápasy – 
pátek 28. 2. 2020 – 18.00

HC Lvi Břeclav (8) – HHK Velké 
Meziříčí (1)
HK Kroměříž (7) – SKMB Bo-
skovice (2)
HC Sp. Uherský Brod (6) – Hokej 
Uherský Ostroh (3)
SHKM Hodonín (5) – HC Uničov 
(4)
Případné třetí čtvrt�nálové zá-
pasy – neděle 1. 3. 2020 – 17.30

HHK Velké Meziříčí (1) – HC 
Lvi Břeclav (8)

SKMB Boskovice (2) – HK Kro-
měříž (7)
Hokej Uherský Ostroh (3) – HC 
Spartak Uherský Brod (6)
HC Uničov (4) – SHKM Hodonín 
(5)

V posledním kole základní 
části velkomeziříčští hokejisté 

prohráli
Hokej Uherský Ostroh  – HHK 
VM 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Góly a  asistence: 13:51 Klimovič 
(Benš, Antonovič), 28:02 Zalubil 
J. (Antonovič, Klimovič), 42:09 
Rauš (Galuška L., Flora Pavel). Se-
stava Hokej Uherský Ostroh: Šurý 
(Lekeš) – Nevídal, Žabčík, Beneš, 
Rauš, Kučera – Veselý, Antonovič, 

Kolář, Mika, Klimovič, Zalubil L., 
Stránský, Zalubil J., Flora Petr, 
Galuška  L., Juračka, Galuška  V., 
Flora Pavel. Sestava HHK Velké 
Meziříčí: Slavíček (Juda J.) – Vla-
šín  M., Vlašín P., Báňa, Ambrož, 
Burian  V., Slabý, Salát  – Barák, 
Rozmarín, Střecha T.  – Paták, 
Střecha F., Maštera  – Pejchal, 
Matov, Sobotka – Burian M. Roz-
hodčí: Brzobohatý, Slavka – Olšar, 
Smetková. Vyloučení: 7:4, vyu-
žití: 0:0, v oslabení: 1:0. Střely na 
branku: 26:29 (8:7, 10:10, 8:12). 
Procentuální úspěšnost brankářů: 
Šurý (UOH) – 100,00 % – 29 zá-
kroků – 60 min. Slavíček (HHK) 
– 88,46 % – 23 zákroků – 60 min. 

Diváci: 369.
V  posledním kole základní části 
Krajské ligy mužů Jižní Moravy 
a  Zlína zajížděli Velkomeziříčští 
do Uherského Ostrohu. Utkání již 
nemohlo nic změnit na postavení 
týmů v  tabulce. Zraky fanoušků 
tak dnes směřovaly především do 
Hodonína, kde se v  jihomorav-
ském derby rozhodovalo o pořadí 
na čtvrté až osmé příčce. Hodonín 
porazil Břeclav 4:2 a  právě břec-
lavští Lvi budou naším soupeřem 
ve čtvrt�nále!
Ostatní výsledky dvacátého šes-
tého kola: HC Brumov -Bylnice – 
HC Uničov 8:5, Dynamiters Blan-
sko HK  – HC Spartak Uherský 

Brod 5:4PP, SKMB Boskovice  – 
HC Uherské Hradiště 10:6, HC 
Štika Rosice – HC Spartak Velká 
Bíteš 4:1, HK Kroměříž – TJ Sokol 
Březina 6:2, SHKM Hodonín  – 
HC Lvi Břeclav 4:2.

AUTOR: HHK VM

Velkomeziříčští hokejisté ve čtvrt�nále vyzvou břeclavské Lvy

KRAJSKÁ LIGA MUŽŮ – JM A ZL
KONEČNÁ TABULKA KRAJSKÉ LIGY PO ZÁKLADNÍ ČÁSTI
 Z V VP PP P Skóre B
 1. HHK Velké Meziříčí 26 19 1 1 5 143:65 60
 2. SKMB Boskovice 26 20 0 0 6 157:78 60
 3. Hokej Uherský Ostroh 26 16 2 1 7 123:71 53
 4. HC Uničov 26 12 3 4 7 117:110 46
 5. SHKM Hodonín 26 14 1 1 10 110:103 45
 6. HC Sp. Uherský Brod 26 13 2 1 10 125:114 44
 7. HK Kroměříž 26 13 1 1 11 95:97 42
 8. HC Lvi Břeclav 26 10 3 3 10 112:115 39
 9. HC Spartak Velká Bíteš 26 11 0 3 12 90:99 36
10. HC Uherské Hradiště 26 10 2 0 14 105:127 34
11. Dynamiters Blansko HK 26 7 2 4 13 87:118 29
12. HC Štika Rosice 26 6 1 3 16 92:130 23
13. HC Brumov -Bylnice 26 5 3 1 17 92:150 22
14. TJ Sokol Březina 26 3 1 1 21 67:138 12

Jak asi všichni víte, Jizerská 50 je 
nejslavnější z  dálkových běhů na 
lyžích, které se na našem území 
konají. Je neopakovatelná svou at-
mosférou, strhující přírodní kulisou 
a  příběhem, který je už neodmy-
slitelně s  tímto slavným závodem 
spjat. Je tomu letos 50  let, co na 
tento závod vyrazilo 15 špičkových 
horolezců. Závod tenkrát těchto 15 
statečných vnímalo jako fyzickou 
přípravu před výstupem na nevy-
zpytatelného peruánského obra 
Huascarán. Tenkrát v  roce 1970 
peruánské hory ukázaly našim 
chlapcům sílu, které žádný člověk 
nemůže vzdorovat. Po mohutných 
otřesech je zasypala kamenná lavi-
na, pod kterou všichni nalezli svůj 
hrob. Od roku 1971 se tento slavný 
lauf jede jako Memoriál Expedice 

Peru 1970. Tato obrovská tragédie 
rezonuje závodem až do dnešních 
dní. A letos o to silněji, že tomu bylo 
50  let. Každý ze 4 800 závodníků 
nesl na hrudi kromě svého jména 
i  jméno jednoho z  15 horolezců. 
Celá šňůra závodů začíná již v pá-
tek mší svatou za oběti hor. Dále se 
každý rok klade věnec k  pomníku 
expedice. V roce 2000 bylo dokonce 
trvale vyřazeno prvních 15 čísel ze 
startovní listiny, takže první borec 
nese číslo 16. Čísla 1 – 15 jsou dnes 
umístěna nad pomníkem nešťastné 
expedice v Bedřichově.
Sportovní klub Vídeň na 53. roč-
níku ČEZ Jizerské 50.
Za náš klub se tohoto lyžařského 
svátku zúčastnilo 9 závodníků. 
Bylo nám ctí přivítat ve stopě dva 
vídeňské nováčky. Jiří Charvát 

a Michal Prudek měli poprvé mož-
nost zakusit 50 kilometrů jizerské 
blaženosti. A obstáli se ctí. Zastou-
pení jsme měli v první, druhé, tře-
tí, páté a osmé vlně. (Tyto vlny se 
přidělují podle dosažených výsled-
ků v minulých ročnících.) 
A jaký byl samotný závod? Jedním 
slovem překrásný. Určitě jeden 
z  nejlepších ročníků. A  to ještě 
v  pondělí před závodem nebylo 
vůbec jisté, že se pojede. Důvod 
byl prostý. V Jizerských horách ne-
byl sníh. Nakonec si zima dala říct 
a  zasypala Jizerské hory až 75 cm 
prašanu. Nádherná zimní kuli-
sa dokreslovala výborné lyžařské 
podmínky. A  jak to Vídeňákům 
jelo?
Jaromír Ambrož, čas 3:03:47, 
celkové umístění 459.

Petr Bradáč, čas 3:18:26, 
celkové umístění 747.
Petr Hladík, čas 3:54:02, 
ccelkové umístění 1648.
Jakub Hladík, čas 3:58:03, 
celkové umístění 1767.
Jiří Dvořák, čas 4:19:20, 
celkové umístění 2330.
Zdeněk Ambrož, čas 4:22:40, 
celkové umístění 2417.
Martin Dvořák, čas 4:31:12, 
celkové umístění 2622.
Michal Prudek, čas 4:47:03, 
celkové umístění 2946.
Jiří Charvát, čas 6:21:05, 
celkové umístění 4142.
Jak vidno, dle dosažených časů nám 
nemůže jít o nejvyšší mety. To v takto 
obsazeném závodě ani nejde. Hna-
cím motorem je proto touha popa-
sovat se s náročnou tratí a překoná-

vat sám sebe. V letošním roce přeju 
všem, aby ve sportu nalezli přesně to, 
co hledají, odpočinek, krásu, zdraví, 
kamarádství, ale třeba i rozměr, který 
nás může přesahovat. Každý, kdo se 
rozhodne absolvovat vytrvalostní zá-
vod, asi prožívá stejné pocity. Bolí to, 
člověk si říká: ,Co tady dělám?’ Pak 

však přijde cíl, zlé je zapomenuto 
a zůstane povznášející pocit. Nád-
hera. Tak sporťáci, mějte se pěkně 
a  třeba v  Jívoví, nebo ve Velkém 
Meziříčí na ½ maratonu zdar.
Co říci na závěr? „NO, ZŘEJMĚ 
SLUŠNEJ ODDÍL!“                  
                                                       -amz-

Sportovní klub Vídeň se zúčastnil letošní 53. Jizerské padesátky
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