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Osmičlenné družstvo  Městské 
organizace Svazu důchodců nedávno 
reprezentovalo Kraj Vysočina a  měs-
to Žďár nad Sázavou při   IV. meziná-
rodních sportovních hrách, které se 
koncem  července odehrály v severo-
moravském  Frýdku-Místku.

Výsledkem je 10 medailí pro 
družstvo, z toho pět zlatých, dvě stří-
brné a tři bronzové medaile. Žďárští  
také pro svůj kraj vybojovali  krásné 
3. místo.

To v konkurenci  15 družstev, s účas-
tí slovenské a polské reprezentace.  
Druhé bylo družstvo Jihomoravské-
ho kraje, a vítězný pohár si odváželo 
družstvo z Ústeckého kraje. 

„Soutěžilo se v 10 disciplínách, např. 

v  hodu granátem, běhu na 50 a 80 m, 
v ruských kuželkách,  šipkách, či v golf-
snag, hokeji na malou branku,“ ohlíží 
se jedna se závodnic Emilie Benešo-
vá.

 Jak dodává, vyhodnocení výsledků 
her proběhlo ve čtyřech kategoriích: 
muži/ženy  do 70, a nad 70 let.

Pět  reprezentantů bylo přímo ze 
Žďáru, dva  z Hamrů n. S., a jeden z 
Velké Losenice. Nestaršími závodní-
ky  byli  František Němec, nar. 1938, 
a Emilie Benešová, nar. 1941.  Dvěma 
účastnicím bylo do 70 let (nar. 1948). 
„Těší nás,  že jsme dělali čest naší orga-
nizaci a našemu městu,“ uzavírá za 
všechny Emilie Benešová.

 -lko-

DESET MEDAILÍ pro družstvo, z toho pět zlatých. To jsou trofeje družstva 
žďárských důchodců z mezinárodních sportovních her.

 Foto: archiv Svazu důchodců

Důchodci přivezli medaile 
z mezinárodních her

FC Žďár
Stadion Bouchalky
Více o klubu na www.fczdas.cz

MISTROVSKÁ KOPANÁ
Ne 3. 9. 16.00, FC - Slav. Polná
So 16. 9. 15.30, FC - SK Šumperk
Ne 23. 9. 15.30, FC - FC Strání

Muži B - 1. A tř. KVS
Ne 10. 9. 16.00, FC - Sok. Moravec
So 30. 9. 15.00, FC - FC Nové Syro-

vice

Dorost starší + mladší - divize
So 9. 9. 10.15 + 12.15, FC - FK Zno-

jmo  B
Čt 28. 9. 10.15 + 12.15, FC - SK 

Líšeň Brno
Ne 1. 10. 10.15 + 12.15, FC - HFK 

Třebíč

Žáci ml. + st. - krajský přebor
Ne 3. 9. 9.00 + 10.30, FC - Slav. Pol-

ná
Ne 17. 9. 9.00 + 10.30, FC - SK Bys-

třice n. P.
So 23. 9. 9.00 + 10.30, FC - HFK 

Třebíč

Žáci ml. + st. B  - 1. tř. KVS
So  9. 9. 14.30 + 16.00, FC - FC Sta-

rá Říše
So 30. 9.  9.00 + 10.30, FC - FC 

Náměšť n. Osl.

Přípravka st. + ml. – kraj. přebor tur-
najově

Ne 24. 9. od 9.00 FC, FŠ Třebíč, FC 
H. Brod

Kopaná

Hokej
SKLH Žďár nad Sázavou
Muži – 2.liga 
St 13. 9. 17.45 ZR - SC Kolín 
Slavnostní zahájení „PLAMENY 

HRA JÍ PRO VĚŽ“
So 23. 9. 17.30 ZR – HC Lední 

medvědi Pelhřimov
So 30. 9. 17.30 ZR - BK Havlíčkův 

Brod

NOEN extraliga st. dorostu
So  9. 9. ZR - Motor České Budě-

jovice
Pá 22. 9. ZR - HC Dynamo Pardu-

bice
So 23. 9. ZR - Mountfi eld Hradec 

Králové
So 30. 9. ZR - BK Havlíčkův Brod

ELIOD extraliga ml. dorostu
So  9. 9. ZR – HC Letňany Praha
So 16. 9. ZR - HC Dukla Jihlava
Čt 28. 9. ZR - BK Havlíčkův Brod
So 30. 9. ZR - Mountfi eld Hradec 

Králové

Nábor malých hokejistů a hokejis-
tek každou sobotu a neděli ráno. 

Út 19. 9. 16.00, POJĎ HRÁT 
HOKEJ - aktuální časy a info na 
www.hokejzr.cz.

Vybavení: brusle, hokejka, rukavi-
ce (stačí i lyžařské), přilba (i cyklis-
tická). Tréninky zdarma, možnost 
bezplatného zapůjčení výstroje.

Na Farských humnech v polovině 
srpna vyrostla stavba z balíků slámy. 
Děti ji okamžitě objevily, a nyní si 
užívají honiček po hradbách a skáká-
ní do měkkého. 

Autorem nápadu je výtvarník 
Michal Olšiak, který se dokáže vžít 
do dětské duše. Ví prostě, co děti 
baví. 

Jak říká, skládačka je sestavená z 
celkem 60 balíků slámy. „Jsou složené 
do tvaru tak, aby se tam děti moh-
ly honit, a nikde nebylo hluché místo, 

kde by nemohly dál,“ popisuje atrakci, 
kterou ještě dle potřeb dětí s pomoc-
níky přeskupil.  

Sehnat  balíky slámy prý bylo ny-
ní docela obtížné, protože je po nich 
velká sháňka chovatelů. „Přivezli js-
me je rovnou z pole, a první děti už tu 
byly, sotva jsme začali stavět,“ dodává.  
Tato atrakce je neustále v obležení, a 
na Farských humnech bude do doby, 
než se dětem podaří ji zcela zničit. 
„Pak se to odveze,“ nevidí autor nápa-
du žádný problém. -lko-  

JAK MÁLO stačí dětem k radosti i dnes, v době moderních možností! Jsou to 
zkrátka děti, které si v měkké slámě rády zařádí.  Foto: Lenka Kopčáková

Z nápadu jsou děti nadšené

Své úvodní utkání sezóny povýší 
žďárští hokejisté na charitativní akci s 
názvem „Plameny hrají pro věž“.

Hokejový klub se pokusí získat pro-
středky, které pomohou k zakoupení 
laparoskopické operační věže pro uro-
logické oddělení novoměstské nemoc-
nice.

Úvodní zápas sezóny ve středu 13. 
září sehrají Plameny na domácím ledě 
proti SC Kolín.

Sportovní událost bude obohacena 
o doprovodný program se soutěžemi 
a tematickou zdravotnickou osvětou.

Při slavnostním zahájení akce před-
nese státní hymnu operní pěvec Jakub 
Pustina. Dobročinnou akci osob-
ně podpoří i odchovanci žďárské-
ho hokeje, kapitán mistrů světa 2010 
Tomáš Rolinek, juniorský reprezen-
tant Martin Kaut a jejich spoluhráč v 
HC Dynamo Pardubice Petr Sýkora, 
kteří se v rámci doprovodného progra-
mu, mimo jiné, zúčastní autogramiády 
nebo slavnostního vhazování.

Hosty utkání budou ředitelka novo-
městské nemocnice Věra Palečková, 
primář urologického oddělení Jaroslav 
Tůma a zajímavé osobnosti veřejného, 
sportovního a hokejového prostředí.

„Hokejisté se rozhodli podpořit nákup 
operační věže pro urologii  z důvodu, že 
tato zdravotnická problematika má vel-
mi blízko jak k hokejistům, tak k fanouš-
kům, které tvoří  převážně mužská část 
populace. Právě ta bývá často ohrožena 
vážnými onemocněními prostaty, včet-
ně rakoviny,“ poukazuje mluvčí klubu 
Martin Krásný.

V rámci úvodního zápasu také pro-
běhne sbírka, kterou základní sumou 
založí vedení klubu SKLH, doplní 
hráči, funkcionáři, partneři, a završí 
fanoušci a návštěvníci utkání. 

Žďárský klub připraví speciálně 
vyrobený dres Plamenů, s názvem 
akce a podpisy hráčů „A“ týmů a 
pozvaných hostů. 

„Dres bude vydražen, a během prv-
ní přestávky utkání slavnostně předán 
výherci. Ve druhé přestávce ofi ciálně pře-
dáme vedení nemocnice vybranou část-
ku prostřednictvím symbolického šeku,“ 
dodává hokejista. 

 -lko-

Plameny budou hrát pro věž
Dobročinnou akci 

podpoří odchovanci
žďárského hokeje


