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V polovině května v Jihlavě pro-
běhne už pátý ročník celodenní-
ho cyklistického závodu Jihlavská 
24MTB. Pro tento ročník získali 
pořadatelé práva k uspořádání Mis-
trovství České republiky. 

„Můžete se těšit na to, že se v Jih-
lavě představí kompletní vytrvalec-
ká špička,“ zve ke sledování už nyní 
ředitel závodu Jiří Holoubek.

Závod proběhne 16. a 17. květ-

na 2015, přihlášky bude možné 
podávat od 1. března. „Sledujte 
web závodu a dozvíte se, jaké změ-
ny budou na trati, kde budou kem-
py pro závodníky, kdo bude hostem 
doprovodného koncertu a hlavně od 
kdy do kdy bude k dispozici zvýhod-
něné startovné,“ dodává Jiří Holou-
bek. Web akce je na adrese
www.jihlavska24mtb.cz. -tz-

Letošní jihlavská 24 MTB 
bude mistrovstvím ČR

Dva jihlavské týmy synchronizo-
vaného bruslení z oddílu Dukla Jih-
lava mládež se vydaly v lednu na již 
tradiční setkání světového synchro-
nizovaného bruslení,  na ISU závod 
Mozart Cup 2015 do rakouského 
Salcburku. 

Pro juniorky Starlets byl tento 
závod určen jako kvalifi kační boj o 
nominaci na mistrovství světa, kte-
ré se koná každý druhý rok.  Závo-
dem s  mezinárodními soupeři se tak 
čekalo, v jakém pořadí se české týmy 
mezi sebou umístí

Starlets předvedly velmi slušný 
výkon, jely na jistotu a sklidily za 
svůj program obrovský potlesk. Jíz-
du „ozdobil“ pouze jeden pád jih-
lavské bruslařky a přinesl srážku 1 
bodu… 

Dle bodového součtu to byl právě 
ten odečtený 1 bod z krátkého pro-
gramu, který rozdílem 0,62 bodu 
oddálil vysněnou účast na mistrov-
ství světa juniorů. 

Tým N´Ice Age, ve kterém bruslí 
bývalé jihlavské závodnice ve věku 
19 – 36 let, zahájil sobotní sou-
těž volných jízd. Na hudbu z filmu 
Hříšný tanec, za potlesku diváků 
a téměř všech týmů, které soutěž 
teprve čekala, předvedlo jihlavské 
krasobruslení, že zůstat aktivně 
u svého sportu po dlouhá léta se 
vyplatí!  Zlatá medaile a slavnostní 
vyhlášení v pozoru všech 60 týmů 
při české státní hymně je záži-
tek, na který bude vzpomínat celá 
letošní česká výprava v Salcburku.
 -tz-

Zlato, boj a slzy v rakouském 
Salcburku pro bruslařky

Jihlavskou sportovní veřejností 
v uplynulých dnech hýbaly emo-
ce spojené s událostmi v mládež-
nickém hokeji. HC Dukla Jihlava, 
s.r.o. reagovala na kritiku fungová-
ní mládežnického klubu ze strany 
otce jednoho z mladých hokejis-
tů a zrušením registrace umožnila 
mladému sportovci vstup do jiné-
ho klubu.

Šlo o vyvrcholení déle trvají-
cích sporů. Otec mladého hokejis-
ty býval asistentem trenéra hoke-
jové mládeže, po nátlaku rodičů, 
kdy údajně používal nepřijatelné 
výchovné metody jako vulgarismy 
či dokonce fyzické tresty, musel 
funkci opustit. Ať už z jeho strany, 
nebo z jeho okolí, následovala řada 
výpadů vůči klubu. Kritika je vede-
na prostřednictvím úřadů a médií, 
pokusy dozorčí rady HC Dukla 
Jihlava, s.r.o. o společné jednání 
byly neúspěšné. 

Napadeno bylo mimo jiné využi-
tí prostředků na podporu mlá-
dežnického hokeje z rozpočtu 
města, odešel také podnět k pro-
šetření evropské dotace pro pro-
jekt výstavby „zimáčku“ (Veřejné 
sportoviště pro lední sporty v Tyr-
šově ulici). Veškeré dotace měs-
ta prochází průběžnou kontrolou 
Magistrátu města Jihlavy, nasta-
ven je také systém veřejnospráv-
ních kontrol. Rovněž poskytova-
tel dotace na výstavbu zmíněného 
sportoviště využívá svoje systémy 
kontrol, které po získání podnětu 
uplatnil. Zpráva z kontroly dosud 
není k dispozici.

Vyjadřujeme politování nad tím, 

že mládežnický hokej v Jihlavě je 
provázen negativními emocemi a 
účelovým vyvoláním sporů. Vede-
ní HC Dukla Jihlava, s.r.o. opako-
vaně vyjadřují podporu rodiče, 
odborníci nebo hokejové kluby. K  
podpoře se připojujeme, vedení 
HC Dukla důvěřujeme. 

Pokud někomu nevyhovují pra-
vidla mládežnického hokeje nasta-
vená svazem ledního hokeje, pak 
by je měl řešit s ním, tedy podat 
návrh a požádat o jeho projedná-
ní. Pokud někdo volí k dosažení 
svých zájmů cestu bezdůvodného 
a beztrestného osočování slušných 
a pracovitých lidí, pak může těžko 
počítat s tím, že získá respekt a 
dosáhne svých cílů. 

Město Jihlava podporuje využi-
tí volného času mládeže mimo jiné 
budováním sportovní infrastruktury 
a dotačním a grantovým systémem 
podpory sportovních a volnočaso-
vých aktivit. To, že jsou tato zaříze-
ní a systémy polem pro vyřizování si 
osobních problémů, je zneklidňují-
cí. Dáváme přednost konstruktivní-
mu jednání před „řešením“ problé-
mů prostřednictvím médií a úřadů. 
Radnice nemůže být arbitrem ve 
sporech mezi jednotlivci, nicmé-
ně pokud by vypjatá situace měla 
pokračovat, bude radnice nucena 
do sporu vstoupit například z pozi-
ce donátora sportovních aktivit.

Věříme, že se situace v prostře-
dí mládežnického hokeje v Jihla-
vě brzy uklidní a mladí hokejisté i 
jejich trenéři se budou moci sou-
středěně věnovat svému koníčku.
 -tz-

Vyjádření vedení města k
situaci v mládežnickém hokeji 

Prvoligoví hokejisté HC Dukla Jihla-
va pokračují po skončení základní části 
ve své pouti soutěžní sezonou ve čtvrt-
fi nále play off . Umístění v tabulce po 
základní části jim přidělilo velmi kva-
litního a atraktivního soupeře – exext-
raligové Rytíře Kladno.

Středočeský klub, jehož majitelem 
není nikdo jiný než slavný hokejis-
ta Jaromír Jágr, před letošní sezonou, 
po více než deseti letech stráve-
ných mezi českou hokejovou elitou, 
sestoupil do 1. ligy. Cílem vedení je 
samozřejmě rychlý návrat do extrali-
gy, ovšem to musí kladenští hokejis-
té nejprve zdolat jihlavskou Duklu 
v právě probíhajícím čtvrtfi nále, ale 
také následně pokořit případné dal-

ší soupeře v semifi nále a v následné 
baráži.

V době uzávěrky vydání Novin 
Jihlavské radnice neměl ani jeden 
z týmů Jihlava – Kladno, blíže ke 
čtvrtfi nálové výhře. Po dvou zápa-
sech na Horáckém zimním stadionu 
a dvou duelech v ČEZ aréně v Klad-
ně měly oba celky na svém kontě dvě 
výhry. Přitom k postupu dále musí 
vítěz zdolat svého soupeře čtyřikrát.

Pátý zápas se odehrál po uzávěrce 
vydání ve čtvrtek 26. 2. v Jihlavě, šes-
tý zápas se hraje v neděli 1. března 
na Kladně a případný sedmý rozho-
dující zápas série je naplánován na 
středu 4. března opět na jihlavském 
zimním stadionu.  -vš-

Hokejisté Dukly bojují o semifi nále

TOMÁŠ ČACHOTSKÝ (vpravo) a kladenský Miloslav Hořava patří k hlavním 
postavám obou týmů v právě probíhajícím čtvrtfi nále play off  mezi Duklou Jihla-
va a Rytíři Kladno.  Foto: Vladimír Šťastný

JIHLAVA – Fotbalisté FC Vysoči-
na vstoupí do prvoligového jara na 
domácí půdě už 27. února. Svěřenci 
trenéra Luďka Klusáčka vyzvou na 
stadionu v Jiráskově ulici celek Slo-
vácka. 

Žlutomodří se aktuálně nacháze-
jí na 11. místě tabulky Synot ligy. 
Nic na tom nezměnila ani sobot-
ní bezbranková remíza na hřišti 
Bohemians 1905. V brance Vysoči-
ny nastoupil Jaromír Blažek, který 
překonal legendárního Josefa Bica-
na a ve věku 42 let, 1 měsíc a 23 
dnů se stal nejstarším fotbalistou, 
který kdy nastoupil v domácí nej-

vyšší fotbalové soutěži.
Vedení FC Vysočina dotáhlo do 

konce avizované posílení středu 
zálohy. V poslední možný termín 
zimních přestupů zaregistrovalo 
profesionální kontrakt jednadvace-
tiletého mládežnického reprezen-
tanta Petra Nerada (21). 
Termíny zápasů:

• 7. 3.  17.00 
FC VYSOČINA JIHLAVA – FK 
Baumit Jablonec

• 21. 3.  17.00 
FC VYSOČINA JIHLAVA – FC 
Hradec Králové -kra-

FC Vysočina hostí Slovácko


