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Ceny basketbalistům rozdala Sáblíková
Úspěšná družstva mládežnického basketbalu BK Žďár a 2.
ZŠ prožívala začátkem června
neopakovatelný den. Na Staré
radnici jim ocenění předávala
sama sportovní legenda.

Dojmy hráček ze setkání

 זLenka Kopčáková

Fenomenální sportovkyně a několikanásobná olympijská medailistka
Martina Sáblíková také sama přijala
dík svého města za vynikající reprezentaci při letošním MS a ME.
Slavnost jí bude připomínat dar
města - hnědá váza ze žďárské Huti
Princ.
A protože známá rychlobruslařka
oslavila nedávno třicetiny, nemohl
chybět ani poschoďový dort, se symbolickou zlatou jedničkou.
Na setkání s mladými basketbalisty Martina přišla ve stylovém tričku. Sama ve svých jedenácti začínala coby basketbalistka. „Jsem hrozně
ráda, že se tady můžeme sejít, a moc
děkuji všem, že přišli,“ uvedla sympatická rychlobruslařka. Podepsala se
do kroniky města, a při autogramiádě se trpělivě věnovala fanouškům.
Den nato již Martina s trenérem
odjížděla na soustředění do Itálie.
Připomínáme, že žďárské družstvo
13 chlapců a pěti děvčat U11 mix
se zúčastnilo Národního finále ČR
v Brandýse nad Labem, kde získalo
zlatou medaili. Žákyně 2. ZŠ zase
letos vyhrály Sportovní ligu základních škol.
Dle trenéra BK Žďár Rostislava
Veselého se děti na Starou radnici
moc těšily. Hráči si mohli s výbornou sportovkyní popovídat a vyfotit se. „Být takto nablízku olympijské
šampionce, byl pro děti velký zážitek.
Věřím, že Martina všem dětem ukázala, jakou cestou se mají ve svém sportovním životě vydat,“ míní trenér
Rosťa Veselý.
Vítězky Sportovní ligy ZŠ v basketbale se shodují, že je velmi potěšila slova Martiny Sáblíkové, která

VÍTĚZNÉ DRUŽSTVO dívek a chlapců U11 mix z Národního finále ČR, a
jejich idol, Martina S. (uprostřed).
Foto: archiv R. Veselý

LETOŠNÍ VÍTĚZKY Sportovní ligy ZŠ v basketbale na společném snímku s
Martinou Sáblíkovou. Zleva: K. Klukanová, N. Němcová, T. Kazdová, L. Slavíková, L. Keclíková, T. Pavelková. Vzadu učitelka Markéta Dokulilová, trenér Jiří
Kazda a M. S.
Foto: archiv 2. ZŠ
jim mj. řekla: „Jsem na vás hrdá za
vaše výsledky…. Jsem ráda, že jste jich
dosáhly ve sportu, se kterým jsem já
začínala, a který mi do začátku sportovní kariéry mnoho dal...“
Podle ředitele 2. ZŠ Miroslava
Kadlece, ke slavnostnímu rázu oce-

Opravený rychlobruslařský
ovál má závodní parametry
Nedávno zmodernizovaný rychlobruslařský ovál u zimního stadionu
bude sloužit hlavně letnímu tréninku rychlobruslařů.
Svou délkou 333 metrů splňuje jako jediný na Vysočině oficiální
parametry Mezinárodní bruslařské
unie pro závody. Opravu uhradilo
město nákladem 1,4 mil. Kč.
Při loňských závodech pořadatelé
vyhodnotili stav oválu jako již špatný, a bruslařům nebezpečný.
Způsob plánované opravy místostarosta Josef Klement konzultoval
s trenérem Martiny Sáblíkové, Petrem Novákem, a s vedoucím zdejších
rychlobruslařů Jiřím Macháčkem.
Na žádost sportovců ovál dostal
nové, bezpečnější obrubníky. „Nyní
je vnitřní hrana obrubníků zaoblená,
aby eliminovala případný ostrý náraz
při pádu,“ vysvětluje Klement.
Jiří Macháček také diskutoval s
dodavatelem stavby způsob poklád-

ky asfaltu a rozvrstvení jednotlivých
okruhů, což není, kvůli spárám, jednoduché. Mezery na povrchu trati by měly rychlobruslařům co nejméně vadit. „Samozřejmě, ideální by
bylo položit celou šíři najednou, ale
bohužel, takový finišer tady není,“ konstatuje místostarosta. Původní koberec byl na oválu 15 let, a sportovci se
těší, že ten nový vydrží minimálně
stejně dlouho.
Jak konstatuje starosta Zdeněk
Navrátil, stát neřeší situaci rychlobruslařů ve věci mnohokrát diskutovaného olympijského centra, či
rychlobruslařské haly.
„V situaci, kdy tu máme sportovkyni, která za posledních osm let přivezla suverénně nejvíce zlatých medailí z
olympiád, tak to je prostě ostuda státu.
Město na své náklady řeší, aby Martina měla přes léto alespoň kde trénovat,“ konstatuje starosta.
-lko-

něvání vítězek na Staré radnici přispěla Martina Sáblíková jako vzor
sportovkyně z našeho města. „Poděkování patří i představitelům města. A
já jsem hrdý na naše holky, jak reprezentovaly školu. A nejen na hřišti, ale i
na radnici,“ vzkazuje ředitel Kadlec.

Své zážitky ze setkání s Martinou
hráčky svěřily předprázdninovým
Žďárským novinám. Zde jsou:
Tereza Pavelková: Jsem velmi
ráda, že jsme byly oceněny na radnici Martinou Sáblíkovou. Pro mě
to bylo první osobní setkání s Martinou, nebo jiným význačným sportovcem. Byl to nezapomenutelný
zážitek, který ve mně zůstane po celý
život.
Kateřina Klukanová: Již před
dvěma roky jsme, jako tým, zvítězily
ve stejné soutěži jako mladší žákyně,
předávání proběhlo na Akademii k
60. výročí otevření školy. Před zaplněným Domem kultury nám blahopřál místostarosta Klement, ředitel školy a p. uč. Staněk. Nyní bylo
méně diváků, ale jiným zážitkem
bylo, že nám poblahopřála Martina s
dalšími představiteli Žďáru.
Tereza Kazdová: Bylo zajímavé, že
ocenění proběhlo v pěkném prostředí Staré radnice, a ještě lepší bylo,
že ocenění předávala s představiteli města právě Martina Sáblíková. A
tím motivovali nejen nás, ale i naše
mladší nástupce.
Lucie Keclíková: Martina řekla, že
také začínala s basketem, který jí dal
sportovní základy, jež pak využila v
jiném sportu. Tím nás motivovala k
další sportovní kariéře. Je pěkné, že
se město o sport zajímá.
Lenka Slavíková (nejlepší hráčka turnaje): Díky sportovní lize ZŠ
jsme měly možnost potkat už několik známých osobností, jako je právě Martina Sáblíková, Radek Nečas,
nebo Jirka Král. Když jsme se s Martinou fotily, a stoupla si mezi mě
a Terku, poznamenala, že se mezi
námi cítí maličká.
Nikola Němcová: S Martinou
jsem se setkala už dříve, když jsem
dělala rychlobruslení. Já to mám
obráceně, od rychlobruslení jsem
přešla na basketbal. Jsem ráda, že
jsem ji po tolika letech opět viděla.

Knihovna Matěje Josefa Sychry
 זPrvní zdigitalizované díly
Žďárské kroniky si můžete prohlédnout na www.knihzdar.cz/kronika-mesta/
 זKMJS do 31. 8. přijímá přihlášky
do připravovaných zájmových kurzů, info v čítárně.
 זPrázdninová půjčovní doba

(od 1. 7. do 3. 9.)
Dospělé odd, dětské, hudební a
čítárna: po, st: 9.00 – 17.00; čt: 9.00
– 15.00
Pobočka Nádražní: po, st: 9.00 –
11.30 a 12.30 – 17.00
 זKontakt: www.knihzdar.cz, icentrum@knihzdar.cz, tel: 566 623 766

Stomatologické pohotovosti o víkendech a svátcích
1. 7. MUDr. V. Jelínková, Tyršova 223, V. Bíteš (607 785 326)
2. 7. MUDr. M. Trojáková, Zahradní 580, Bystřice n/P (566 688 231)
5. 7. MUDr. Péter Ilkó, Osová Bitýška 303 (566 536 712)
6. 7. MUDr. Marcela Koutská, Sněžné 134 (566 664 342)
8. 7. MUDr. Petr Filla, Střední 5, V. Meziříčí (566 524 275)
9. 7. MUDr. Olga Čumplová, Zahradní 580, Bystřice n/P (566 688 232)
15. 7. MUDr. Péter Ilkó, Osová Bitýška 303 (566 536 712)
16. 7. MDDr. Jana Samohýlová,
Vratislavovo nám. 449, N. Město n/M (566 616 904)
22. 7. MUDr. Andrea Stalmachová, Vír 201 (605 171 774)
23. 7. MUDr. Ivo Chytrý, Libušina 174, Svratka (732 642 160)
29. 7. MUDr. O. Bartoš, Na Městečku 310, Nové Veselí (566 667 236)
30. 7. MUDr. Irena Musilová, Sokolovská 13, V. Meziříčí (566 524 203)
Ordinační doba: 9.00-12.00 hod. Aktuálnost zubní LPS sledujte na
www.nnm.cz. Denně: zubní LPS v Jihlavě, www.nemji.cz/zubni-pohotovost,
Non-stop: zubní LPS Úrazová nemocnice Brno, Ponávka 6 (545 538 421).

