
15. - 18. prosince 201615. - 18. prosince 2016

Vážení občané Novoměstska 
a okolních obcí
Po dvou letech se vrací na Vysočinu 
jedna z největších sportovních akcí 
v naší republice, kterou je Světový 
pohár v biatlonu.

Uskuteční se v  týdnu od 12. do 
18. prosince ve Vysočina Areně za 
účasti nejlepších biatlonistů naší 
planety. O akci je mezi sportovní-
mi příznivci mimořádný zájem, 
očekávané každodenní návštěvy 
v průběhu čtyř závodních dnů se 
pohybují okolo třiceti tisíc divá-
ků. K tomu je třeba kromě dvou 
stovek závodníků připočítat také 
jejich doprovod, stovky noviná-
řů, televizní štáby, funkcionáře, 
rozhodčí, technický personál. Tak 

vysoká kumulace lidí pochopitelně 
přináší i různé komplikace a do-
pravní omezení, které se dotknou 
v předvánoční čas také vás všech. 
Prosíme vás proto o shovívavost 
a porozumění.
 Cílem této přílohy je vás podrobně 
informovat o všech krocích, které 
musíme ve spolupráci s policejními 
složkami udělat. Věříme, že budete 
mít pro tyto nezbytné změny po-
chopení. 
Malou odměnou pro vás může být 
hrdost na to, že Nové Město na 
Moravě bude v posledním týdnu 
před vánočními svátky opět v cent-
ru pozornosti všech médií a celého 
biatlonového světa.

Den Čas startu  Otevření areálu  Disciplína

15.12. 17:30  13:30   Sprint muži

16.12. 17:30  13:30   Sprint ženy

17.12. 15:00  11:00   Stíhací závod muži
 17:30   Stíhací závod  ženy

18.12 11:45  8:30  Hromadný závod muži 
 14:15  8:30  Hromadný závod ženy

Program závodů
Světového poháru

  prosinec 2016

Světový pohár v biatlonu
v Novém Městě na Moravě
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 Po dobu Světového poháru od 15. do 18. prosince budou uzavřeny následující ulice: 
1. Vlachovická od křižovatky nad nemocnicí až po Vlachovice
Objízdná trasa pro veřejnost povede přes Rokytno na Vlachovice.
2. Silnice I/19 od odbočky ke Ski hotelu po kruhový objezd
Objízdná trasa povede přes Slavkovice a Petrovice. 
Ve dnech závodů počítejte i s omezenou dopravní prostupností města a také vyšším pohybem automobilů v okolí parkovacích ploch. Dopravu bude organizovat 
pořadatelská služba, dbejte prosím jejích pokynů. Na místní občany se touto cestou obracíme s prosbou o trpělivost. Děkujeme. 



Sobotní večer na náměstí bude 
patřit Monkey Business
Program na Vratislavově náměstí organizátoři připravili na sobotu 
od 19:30. Těšit se můžete na koncert známé kapely Monkey Business.

Poslední sobotní jízda, stíhací závod žen, začíná v 
17:30. Bude proto dostatek času na to, přemístit 
se pohodlně do Nového Města na Vratislavovo ná-
městí. Tam se totiž budou dít věci! Koncert kapely 
Monkey Business by si nikdo neměl nechat ujít. 
Kapela, která má za sebou celou řadu hudebních 
ocenění, hraje především funky a vedle J.A.R. 
a Sexy Dancers jsou Monkey Business dalším 
projektem Romana Holého, jednoho z našich 
nejvýraznějších porevolučních hudebníků. Kapela 
vznikla v roce 1999 a vystupuje v ní celá řada 
vynikajících muzikantů. Kromě Romana Holého 
je to především zpěvák Matěj Ruppert, který patří 
k nejlepším své generace. Sekunduje mu ame-
rická zpěvačka Tonya Graves, která se skupinou 
Monkey Business spolupracuje od jejich prvního 
alba. Za klávesami stojí herec, hudební sklada-
tel a režisér Ondřej Brousek. Ansámbl doplňují 
Pavel Mrázek na baskytaru, Oldřich Krejčoves na 
kytaru a Martin Houdek na bicí. V květnu 2015 
vydala skupina zatím svoji poslední, v řadě už 
osmou desku Sex and Sport? Never!
Po skončení koncertu bude od 20:30 vyhlášení 
vítězů prvních tří soutěžních dnů ve sprintu a 
stíhacím  závodě. Vyhlášení nedělních závodů 

se bude konat ve Vysočina Areně. 
Součástí slavnostního večera na Vratislavově ná-
městí bude i předání ocenění nejlepšímu českému 
závodníkovi z rukou starosty města. „Cenu Nové-
ho Města na Moravě věnoval již tradičně novo-
městský zlatník Lubomír Veselý, kterému bych 
za to velmi rád upřímně poděkoval. Je opravdu 
krásná,“ neskrývá uznání novoměstský starosta 
Michal Šmarda.

Omezení provozu
 na Vratislavově náměstí
Snažíme se minimalizovat zábor Vratislavova 
náměstí. Přesto musí občané počítat s do-
pravními omezeními v průběhu soboty. 
Od sobotního rána do 13:00 bude průjezd 
spodní částí náměstí částečně omezen kvů-
li stavbě pódia. Bude tak možné projíždět i 
parkovat v části náměstí od polikliniky ke 
kostelu. Uzavřena bude diagonála a spodní 
část. Od 13:00 pak bude uzavřeno celé Vra-
tislavovo náměstí. 
Omezení budou platit do nedělního do-
poledne.  Vše bude opatřeno dopravním 
značením, včetně značení objízdných tras.
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Přístupy do Vysočina Areny jsou dva. Jeden vede kolem areálu fi rmy Medin po chodníku pro pěší až k mostku přes trať . Na závody je také možné přijít po pěšině 
kolem Černého rybníka a chaty Mercedeska a dále lesem až nad biatlonovou střelnici. Pořadatelé doporučují návštěvníkům zkontrolovat předem písmeno sektoru 
na jejich vstupence a podle toho zvolit správný vchod. Volně přístupné sektory podél tratí jsou na mapě areálu označené světlě zelenou barvou. 
Areál ve Vysočina Areně bude pro veřejnost otevřen většinou čtyři hodiny před startem. Pořadatelé připravili pro návštěvníky spoustu zábavy. Atmosféru závodů 
oživí DJ, který bude po celý den pouštět hudbu. Nebude chybět ani videoprojekce na velkoplošné obrazovky.  Až dvojnásobně oproti roku 2015 pořadatelé rozšířili 
počet stánků. V nich bude možné koupit občerstvení,  suvenýry i sportovní vybavení. 


