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Tři stovky Jihlaváků se letos zapoji-
ly do kampaně Do práce na kole. Za 
měsíc květen aktivní účastníci na-
šlapali více než 56.000 km, většina 
z nich jezdí na kole do zaměstnání i 
nadále. 

V soutěži se porovnává najetá vzdá-
lenost nebo pravidelnost. 57 týmů a 
200 soutěžících překonalo požado-
vanou pravidelnost 66 %, v kategorii 
výkonnosti jednotlivců mezi muži 
najel první v pořadí více než 1.400 
km, první mezi ženami najela přes 
600 km. Vyhlášení výsledků a loso-
vání cen proběhlo v areálu koupaliště 
Vodní ráj. Město Jihlava je hlavním 
partnerem akce, město při vyhlášení 
zastupoval náměstek primátora pro 
dopravu Jaroslav Vymazal. 

„Prostřednictvím kampaně lze oslo-
vit všechny, kteří mají vůli změnit své 
dopravní chování a zlepšit životní 
prostředí v našem městě. S potěšením 
sledujeme, že takových lidí každým 
rokem obecně přibývá a účast v roč-
níku 2015 v Jihlavě překonala loňský 
rekord. Celkem se registrovalo v Jih-
lavě 310 lidí tvořících 90 týmů ze 40 
jihlavských podniků, fi rem, institucí, 
úřadů a škol,“ uvádí se ve vyhodno-
cení akce, v jejímž čele stojí sdruže-
ní Auto*Mat. Do loňského ročníku 

soutěže se v Jihlavě zapojilo 215 lidí 
z 62 týmů. 

Celkově se ve 24 účastnických 
městech do soutěže zapojilo 7.260 
účastníků, kteří na svých cestách do 
práce na kole v měsíci květnu ujeli 
celkem více než 1.400.000 km. Kdy-
by všichni tito zaměstnanci jeli sami 
do práce autem, vyprodukovali by 
tím zhruba 212 tun oxidu uhličité-
ho, 1 tunu oxidu uhelnatého, 49 kg 
prachových částic, které na sebe váží 
karcinogenní látky a kila dalších lá-
tek poškozující naše zdraví a životní 
prostředí.

Kampaň, letos už pátý ročník, or-
ganizuje na celonárodní úrovni ob-
čanské sdružení Auto*Mat. V Jihlavě 
je lokálním koordinátorem občan-
ské sdružení SLIBY – CHYBY, o. s., 
Jihlava je hlavním partnerem. Cílem 
kampaně a soutěže je motivovat ve-
řejnost k pravidelnému využití kola 
jako dopravního prostředku na krát-
ké a střední vzdálenosti.

Pozitivní efekty kampaně jsou ne-
jen podpora ekologické dopravy, 
zlepšování fyzické kondice a zdraví, 
ale i posilování komunitního života 
ve městě setkáváním lidí a šířením 
myšlenek udržitelného rozvoje ve 
městech. -tz-

Jihlaváci najezdili do práce
na kole 56 tisíc kilometrů

Úspěšná výprava judistů jihlav-
ského Sokola absolovovala silně 
obsazený Mezinárodní turnaj v 
holandském Venray.  Vzhledem  k 
velikosti turnaje a jeho kvalitnímu 
obsazení nebyly cíle sokolského 
výběru příliš vysoké. 

Ovšem jihlavští judisté se zahra-
ničních soupeřů nezalekli, přivez-
li domů tři cenné kovy a několik 
dalších umístění do pátého místa. 
Samotného turnaje se zúčastnilo 
1400 judistů z 33 států. -lm-

Judisté jihlavského Sokola 
reprezentovali

JUDISTÉ jihlavského SOKOLA úspěšně reprezentovali Jihlavu v holandském 
Venray. Foto: archiv MMJ

Fotbalisté FC Vysočina v pon-
dělí odjíždí na herní soustředě-
ní do Rakouska. Největší hvězdy 
ale ve výběru budou chybět. Už 
hrají jinde. 

 David Kratochvíl
 Jihlava 

Fotbalisté Jihlavy už za tři týdny 
vstoupí do nového ročníku Synot 
ligy. V prvním kole, které je stano-
veno na 24. až 26. července přivíta-
jí na domácím stadionu v jihlavské 
Jiráskově ulici pražskou Spartu.

V tuhle chvíli jsou v plné letní 
přípravě. Tento týden dokonču-
jí v domácích podmínkách sou-
středění, které zakončí v sobotu 4. 
července účastí na tradičním Per-
leťovém poháru v Žirovnici na Pel-
hřimovsku. Loni v létě podnik Vy-
sočina vyhrála. 

Letošního turnaje se účastní ještě 
pražská Slavie a nováček první ligy 
Zlín. Přijedou také od nové sezo-
ny druholigové České Budějovice, 
které budou od 12.30 hodin sou-
peřem FC Vysočina. Od 17 hodin 
pak nastoupí buď ve finále nebo v 
souboji o třetí místo. 

V pondělí 6. července odjede 
kádr, se kterým bude vesměs počí-
táno pro podzimní část Synot ligy, 
na herní soustředění do Rakouska, 
kde sehraje dvě přípravná střetnu-
tí proti týmům ze zahraničí. Jejich 
jména ale zatím nejsou potvrzená. 

Generálku na nový ročník Synot 
ligy, který začne o posledním čer-
vencovém víkendu obstará fotba-
listům FC Vysočina sobotní duel 
proti druholigovému Táborsku. Vy-
sočina poprvé otestuje zbrusu nový 
pažit na hlavní hrací ploše. Přesný 
čas utkání zatím ale ještě stanoven 
nebyl.

Vysočině se ale výsledkově zatím 
vůbec nedaří. Nejprve se Slovanem 

Bratislava prohrála 0:6 ve Žďáře, 
aby pak v Chotěboři znovu inkaso-
vala půltucet branek s Duklou Pra-
ha, s kterou padla taktéž vysoko 1:6. 
Chytla se až proti celku z I. A třídy 
Žebětínu, který porazila 9:2.

Kouč Luděk Klusáček po dvou 
debaklech začal volat po posilách. 
„Musíme se zamyslet nad doplněním 
kádru. Je vidět, že odchod některých 
hráčů z jarní sestavy je citelnější, než 
se čekalo. Někteří hráči budou muset 
hodně přidat,“ řekl po ostudné po-
rážce od pražské Dukly. 

Z jarní části sezony už totiž 
v týmu nepůsobí Sparťané Adam 
Jánoš s Matějem Hybšem, kte-
ří v Jihlavě byli na hostování. Do 
Plzně se na roční hostování s opcí 
vydal záložník Tomáš Kučera a do 
Spartaku Trnava šel na půlroční 
hostování s opcí ještě forvard Ha-
ris Harba, jehož by měl nahradit 
z Hradce přicházející Dvořák.

V týdnu vedení FC Vysočina na-
víc oznámilo i přestup záložníka 
Jana Klimenta do Stuttgartu. Hvěz-
da malého reprezentačního Eura 
podepsala s prvoligovým němec-
kým týmem smlouvu na čtyři roky. 

„Myslím, že jsme vybrali klub, který 
splnil nejen finanční představy Jihla-
vy, ale především Honzovi nabídnul 
vynikající podmínky pro jeho dal-
ší fotbalový růst v jedné z nejlepších 
fotbalových lig světa,“ řekl k dnešní-
mu přestupu Klimentův agent Da-
vid Nehoda ze zastupující agentu-
ry Nehoda Sport.  

Jednadvacetiletý  Kliment na sebe 
upozornil na probíhajícím EURU 
U21, kde  do sítě Srbska nastřílel 
hatt rick. V březnu 2012 si připsal 
první druholigový start za A-tým 
FC Vysočina, když zasáhl do utkání 
proti Čáslavi. 

V nejvyšší soutěži debutoval v 
únoru 2013 duelem proti Českým 

HERNÍ příprava se zatím pro fotbalisty FC Vysočina Jihlava (ve žlutém) nevyvíjí 
podle představ. Ve čtvrtek se po uzávěrce střetli s pražskou Slavií, předchozí duely 
proti prvoligovým soupeřům dopadly vždy špatně. Od bratislavského Slovanu (na 
snímku) inkasovali šest branek, stejně jako posléze od pražské Dukly.
 Foto: David Kratochvíl

Fotbalisté ladí formu zatím bez opor

Budějovicím. Na premiérovou ligo-
vou trefu si počkal do dubna téhož 
roku, když hlavou zajistil remízu 
proti Teplicím. V úvodní sezóně za-
sáhl do 9 duelů, k nimž na podzim 
2013 přidal dalších 6 startů. 

V zimě jej sportovní vedení FC 

Vysočina vyslalo na hostování do 
Banské Bystrice. Po svém návratu 
do Jihlavy získal stabilnější místo v 
prvoligovém kádru, když ve skon-
čeném ročníku 2014/15 nastoupil 
v 15 duelech a vstřelil dvě branky 
do sítě Ostravy a Liberce.


