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Komise pro sport se novou kon-
cepcí zabývala minulý rok na něko-
lika svých schůzích a užších schůz-
kách pracovní skupiny.

Pro lepší přehled o sportovním 
prostředí v Jihlavě zpracovala Ko-
mise pro sport, tělovýchovu a volný 
čas Rady města Jihlavy analýzu, jež 
vycházela z dotazníků rozeslaných 
všem sportovním subjektům i pro-
vozovatelům sportovních zařízení 
v Jihlavě. Dotazníky byly rozeslány 
v květnu 2015 celkem 46 sportov-
ním subjektům. Vyplněné je vráti-
lo 26 subjektů. Dotazníky zahrnuly 
85 – 90 % registrovaných sportovců 
v Jihlavě, tj. cca 7 000 sportovců. 

Analýza se zabývala zmapováním 
potřebných fi nančních prostředků 
pro zajištění sportování mládeže a 
dospělých, ale i množstvím a kvali-
tou sportovních zařízení v Jihlavě. 
Z dotazníkového šetření vyplynulo 
že, největším problémem je absence 
kvalitní haly pro kolektivní míčové 
sporty. Také chybí zimní sportoviště 
pro atlety a řada současných sporto-
višť potřebuje celkovou rekonstruk-
ci.(HZS, Sportovní hala SK)

Chybí kvalitní hala pro 
míčové sporty. A trenéři

Další důležitou věcí, kterou analý-
za ukázala, je nedostatek cvičitelů a 
trenérů. Stále méně lidí je ochotno 
sportovní výchově obětovat svůj čas 

dobrovolně a bez odpovídající fi -
nanční podpory. I z tohoto důvodu 
jsou v některých subjektech odmítá-
ni zájemci o sport.

Pracovní skupina provedla několik 
úprav jednotlivých článků koncep-
ce. Dotace by se měly poskytovat 
na všechny členy jihlavských spolků 
(doposud se poskytovaly pouze na 
členy s bydlištěm v Jihlavě) a byly 
přehodnoceny koefi cienty v tabulce 
při zařazení sportů do 3 kategorií na 
základě významu a úrovně jednotli-
vých sportů v Jihlavě s přihlédnutím 
k nákladovosti v jihlavských pod-
mínkách jednotlivých sportů a vol-
nočasových aktivit a jejich rozšíření 
ve městě.

Koncepce také upřednostňuje za-
bezpečení každoročních velkých 
akcí v Jihlavě s mezinárodní účastí a 
tradicí, akce se záštitou statutárního 
města Jihlavy a akce nejvyššího spor-
tovního významu jako Jihlavský půl-
maraton, AXIS Cup, MTB 24 hodin, 
Jihlavský triatlon, Velká cena Jihlavy 
zápasníků, Pohár Vysočiny v akroba-
tickém rokenrolu.

Do úpravy koncepce byla nově 
zahrnuta podpora servisního cent-
ra sportu v Jihlavě, které významně 
pomáhá neziskovým sportovním 
organizacím v Jihlavě s legislativou a 
účetnictvím.

Mgr. Jana  NOVÁKOVÁ 
HOTAŘOVÁ,

radní města Jihlavy

Koncepce sportu a volného 
času 2016-2018

Utkání města a kraje zahájí hokejo-
vá legenda Jiří Holík.

Přátelské exhibiční utkání mezi 
městem Jihlavou a Krajem Vysoči-
na se odehraje v sobotu 16. dubna 
2016 od 15.00 hodin v tzv. zimáč-
ku, tedy ve Veřejném sportovišti pro 
lední sporty v Tyršově ulici v Jihlavě. 
Úvodní buly vhodí čestný host udá-
losti, hokejová legenda Jiří Holík, o 
puk pro svůj tým zabojují primátor 
města Jihlavy Rudolf Chloupek a 
hejtman kraje Vysočina Jiří Běhou-
nek.

 „Přátelské utkání by mohlo nefor-

málně podpořit vzájemnou komu-
nikaci mezi krajem a městem ve věci 
budoucnosti jihlavské hokejové arény. 
Komunikace mezi oběma radnicemi je 
dobrá už nyní, s nadsázkou jsme ale 
utkání dali pracovní název Prolomíme 
ledy,“ říká iniciátor zápasu, jihlavský 
radní Vítězslav Schrek. Partnerem 
a spolupořadatelem utkání je HC 
Dukla Jihlava.

Jihlavská i krajská radnice už sesta-
vují týmy, ve kterých se setkají jak 
volení zástupci, tak pracovníci úřa-
dů, do zápasu nastoupí možná i žen-
ská reprezentace obou institucí. -tz-

Primátor a hejtman na buly

MĚSTO si porovná svaly s krajem. Tentokrát na ledě 16. dubna od 15 hodin na 
zimáčku, přípravy na utkání jsou v plném tempu. Foto: archiv MMJ

JIHLAVA – Ze všech sil bojují na 
jaře prvoligoví fotbalisté FC Vyso-
čina o záchranu Synot ligy. Osm 
kol před koncem letošního ročníku 
se jim dýchá podstatně lépe než po 
skončení podzimní části, přesto ještě 
nemají vyhráno.

Náskok Jihlavanů na patnáctou se-
stupovou příčku, patřící olomoucké 
Sigmě, aktuálně činí šest bodů. Prá-
vě tohoto soupeře FC Vysočina po-
razil v prvním březnovém utkání. Na 
domácím trávníku vybojovala mi-
mořádně důležité body po vítězství 
2:1. Následovaly tříbodový import 
z pražské Dukly (1:0) a domácí bla-
máž s Příbramí (1:3).

„Vrátili jsme se zpátky na zem. Před-

Léčba koučem Hippem funguje

Tabulka po 22. kole
1. Plzeň 22 18 2 2 45:14 56
2. Sparta 21 16 2 3 46:13 50
3. Ml. Boleslav 22 12 6 4 47:27 42
4. Liberec 22 11 6 5 34:24 39
5. Slavia 22 10 6 6 31:21 36
6. Brno 22 9 4 9 25:29 31
7. Slovácko 22 9 3 10 28:37 30
8. Jablonec 22 6 9 7 35:28 27
9. Teplice 22 7 5 10 30:36 26
10. Dukla 21 6 7 8 28:29 25
11. Bohemians 22 5 10 7 25:29 25
12. Zlín 22 7 4 11 23:35 25
13. Příbram 22 7 3 12 26:39 24
14. Jihlava 22 6 5 11 23:40 23
15. Olomouc 22 3 8 11 17:35 17
16. Ostrava 22 2 2 18 19:46 8

Po dlouhých dvanácti letech se ho-
kejisté jihlavské Dukly probojovali 
do baráže o nejvyšší hokejovou sou-
těž – Extraligu. Zároveň se stali vítě-
zi WSM-Ligy. Dalšími týmy, které se 
baráže zúčastní, jsou třináctý celek 
extraligové tabulky – loňský mistr re-
publiky Litvínov, dále poslední celek 
tabulky Karlovy Vary a druhý nejlep-
ší z WSM-Ligy – Slavia Praha.

Každý tým odehraje dvanáct zápa-
sů, čtyři proti každému celku. Šest-

Dukla začala baráž o Extraligu

KA PITÁN Dukly Jihlava Jiří Dobrovolný převzal po posledním zápase play off  
pohár pro vítěze WSM-Ligy.  Foto: Vladimír Šťastný

Domácí barážové zápasy Dukly Jihlava
pátek 1. dubna Jihlava – Litvínov 17.30 hod. 
úterý 5. dubna Jihlava - Slavia Praha 17.30 hod. 
pátek 8. dubna Jihlava - Karlovy Vary 17.30 hod.  
pátek 15. dubna Jihlava   Litvínov 17.30 hod.  
úterý 19. dubna Jihlava - Slavia Praha 17.30 hod.  
pátek 22. dubna Jihlava - Karlovy Vary 17.30 hod.  

krát se Dukla představí domácímu 
publiku. První zápas odehrála Dukla 
v úterý v Karlových Varech (hrálo se 
po uzávěrce vydání Novin jihlavské 
radnice).  -vš-

vedená hra i výsledek mě velmi zkla-
maly. To, co nás zdobilo v předchozích 
vítězných utkáních, to měl soupeř,“ řekl 
hlavní kouč Jihlavy Michal Hipp.

Jeho zimní příchod na Vysočinu se 
zatím ukazuje být dobrým tahem. 
Léčka jeho tréninkovými metodami 
pozvolna funguje. Mužstvo nasbíra-
lo sedm bodů a herně i výkonnostně 
šlo nahoru. 

Tedy až na ono střetnutí s Příbra-
mí. „Tam nebyl na hřišti nikdo, koho 
bych pochválil,“ dodal trenér.

Po skalpech Olomouce a Dukly 
Praha lodivod Hipp brzdil optimis-
mus. „Ještě není nic hotové. Stále je 
před námi hodně kol. A zajíci se počí-
tají až po honu,“ glosoval.

FC Vysočina se v současnosti chys-
tá na důležité dubnové zápasy, hlav-
ně na ty domácí s Teplicemi (9. 4.) 
a Bohemians 1905 (23. 4.), bodově 
blízkými konkurenty v boji o udrže-
ní. „Ovšem v naší situaci je klíčové kaž-
dé utkáních. V každém chceme uspět,“ 
zdůraznil kouč Michal Hipp.  -cio-

ÚTOČNÍK Jihlavy Radek Voltr (v 
modrém) zatím střelecky mlčí. Schová-
vá si branky na důležitá utkání?  

Foto: Michal Boček


