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O víkendu 21. a 22. května 2016 se v 
Jihlavě uskuteční už 6. ročník vytrva-
lostního závodu horských kol, Jihlav-
ská 24 MTB

V kategorii jednotlivců, dvojic, čtve-
řic a pěti až osmičlenných týmů se na 
Vysočině uskuteční závody na 12 a 
24 hodin. Slavnostní start je v pravé 
poledne v sobotu 21. května na Masa-
rykově náměstí v Jihlavě. 

Kemp tradičního jihlavského závo-
du se vrací na louku u areálu letního 
kina v lesoparku Heulos. K drobným 
úpravám dojde na trati, která měří 8 
kilometrů a jejíž celkové převýšení je 
100 metrů. „Pojede se znovu přes dětské 
hřiště, kde bude mostek, kolem retenční 
nádrže pod starý Brněnský most,“ popi-

suje ředitel závodu Jiří Holoubek.
Návštěvníci Jihlavské 24 MTB nebu-

dou ochuzení ani o tradiční minifes-
tival, který se uskuteční v pátek 20. 
května v letním kině na Heulose. Na 
něm vystoupí tři kapely, El´brkas (od 
18.30), Th e Tap Tap (20.15) a Keks 
(21.30). 

Pořadatelé navíc chystají návrat 
doprovodného dětského závodu, 
který odstartuje v sobotu 21. května 
ve 14 hodin, přímo v areálu na Heulo-
se.

Více informací, včetně možnosti při-
hlášek a zajištění ubytování, nalezne-
te na internetových stránkách závodu: 
jihlavska24mtb.cz.

 -lm- 

Jihlavská 24 MTB se vrací 
po roce do areálu na Heulose

V dubnu se na ledě Horáckého 
zimního stadionu odehrálo přátel-
ské hokejové utkání mezi týmy měs-
ta Jihlavy a Kraje Vysočina. Úvodní 
buly, na které se postavili primátor 
Jihlavy Rudolf Chloupek  a hejtman 
Jiří Běhounek, vhodila hokejová 
legenda Jiří Holík. Utkání skončilo 
remízou 6:6, přičemž většinu branek 
vstřelily ženy, které nastoupily za 

oba týmy. „Přátelské utkání by moh-
lo neformálně podpořit vzájemnou 
komunikaci mezi krajem a městem ve 
věci budoucnosti jihlavské hokejové 
arény. Komunikace mezi oběma úřady 
je dobrá už nyní, s nadsázkou jsme ale 
utkání dali pracovní název Prolomíme 
ledy,“ řekl už před zápasem iniciátor 
akce, jihlavský radní Vítězslav Sch-
rek.  -tz-

Utkání Jihlava vs. Vysočina 
skončilo nerozhodně

VEDENÍ Jihlavy a Kraje Vysočina a úředníci si zahráli proti sobě hokej. Na buly 
se postavili primátor Jihlavy Rudolf Chloupek (vpravo) a hejtman kraje František 
Běhounek, buly vhazoval Jiří Holík. Foto: archiv MMJ

Vysoká škola polytechnická Jihlava
pořádá den plný pohybových aktivit  
pro širokou veřejnost

Sportujme s VŠPJ aneb „Proč bychom se nepotili“
K výročí narození Zdeňka Šmída, autora knih se sportovní a pedagogickou 
tematikou (Proč bychom se nepotili,…), ke čtvrt století od dobytí Mount 
Everestu prvním Čechem, ke tři čtvrtě století od vydání Foglarova Zápisníku 
13 bobříků a v rámci Evropských Dnů Slunce.

Masarykovo náměstí (12:30 – 15:00) - fotbálek v jiném 
hávu (sportovní soutěže na nafukovacích hřištích),  
závod hlídek s plněním úkolů

Brána Matky Boží, hradby (13:00 – 15:00) - výstup na věž a slaňování  
z hradeb
Areál staré nemocnice (15:30 – 17:00) – turnaj v petanque, závody kolobě-
žek, lanové centrum, štafety,… 

Bazén SMJ - Evžena Rošického (17:00 – 18:00) – plavecká štafeta

Dále se můžete těšit na:
15:30 – 16:30 nabídka sportovního vyžití různého typu na různých  
místech Jihlavy
ukázky a instruktáž boulderingu (boulderingová stěna Znojemská ul.)
lekce spinningu (Gym Centrum Přední ul.) - rezervace online
lekce TRX (Top FIT Vrchlického ul.) - rezervace online
ukázky cvičení workoutu (workoutové hřiště u Kauflandu)
inline projížďka + ukázka správného brždění (cyklostezka u Kauflandu)

10:00 – 12:00 doprovodný program
turnaje středních škol na náměstí, stanoviště s jednoduchými pohybovými 
úkoly na cestě od autobusového nádraží k náměstí
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Do konce letošního ročníku fot-
balové Synot ligy zbývají čtyři ko-
la a kolem jihlavského klubu pořád 
obchází sestupový strašák. Na příč-
ky, znamenající pád do 2. ligy, má FC 
Vysočina aktuálně náskok pěti bodů.

Z toho je jasně patrné, že Jihlava-
né budou o setrvání mezi elitou tvr-
dě bojovat až do posledního kola. 
„Pořád máme všechno ve svých rukách, 
což je dobře. Nemusíme se spoléhat na 
pomoc jiných celků. Kdybych ale řekl, že 
se nedívám na tabulku, lhal bych,“ řekl 
hlavní kouč Vysočiny Michal Hipp.

Jeho družina už teoreticky mohla 
mít klid. V zatím posledním utkání jí 
stačilo porazit doma pražské Bohe-
mians 1905. V tu chvíli by modrožlu-
tí odskočili Olomouc už osm bodů, 
a musel by se stát velký fotbalový 
zázrak, aby sestoupili. „Je pravda, že 
tím výsledkem (prohrou 1:2 pozn. red.) 
jsme se zbytečně dostali pod tlak. Ale 

nemůžeme si dovolit tesknit. Jsou před 
námi další důležité zápasy, na které se 
musíme co nejlépe připravit,“ dodal 
Hipp.

Hodně klíčové bude pro Jihlavu 
domácí utkání s posledním ostrav-
ským Baníkem. V něm musí bez-
podmínečně urvat plný bodový zisk. 
„Rozhodne vůle. Musíme jít nadoraz,“ 
poznamenal vysočinský středopolař 
Petr Hronek, autor čtyř jarních bra-
nek.  

Dubnové výsledky FC Vysočina: 
Plzeň – Jihlava 2:0, Jihlava – Teplice 
2:1, Liberec – Jihlava 2:0, Jihlava – 
Bohemians Praha 1905 1:2.

Další program Jihlavy - 29. dub-
na: Mladá Boleslav (doma – 18 hod.), 
6. května: Brno (venku), 11. května: 
Ostrava (doma – 18.15 hod.), 14. 
května: Sparta Praha (venku). -cio-  

Boj o záchranu pokračuje

Měsíc duben patřil hokejové baráži 
o postup do Extraligy. Jihlavští hoke-
jisté vedeni trenérskou dvojicí Petr 
Vlk a František Zeman se do pro-
línací soutěže dostali po dlouhých 
dvanácti letech. Na cestě za svým 
snem vyřadili v play off  ve čtvrtfi ná-
le Havířov 4:1 na zápasy a stejným 
poměrem vyřadili v semifi nále celek 
Ústí nad Labem. Cesta k vrcholu 
WSM-Ligy tak byla volná.

Soupeřem Dukly v baráži byly nej-
horší extraligové týmy Litvínova a 
Karlových Varů a druhý semifi nalis-
ta WSM-Ligy Slavia Praha. Trenéři 
Dukly nemohli v zápasech s Karlo-
vými Vary počítat s hráči, kteří byli v 
Jihlavě na hostování. Vše bylo podle 
dohody vedení obou klubů z již dří-
vějšího období.

V baráži všechny celky odehrály 
dvanáct utkání, čtyřikrát s každým 
týmem, vždy dvakrát na svém ledě a 
dvakrát na ledě soupeře. Dukla zača-
la v Karlových Varech a prohrála 6:3, 
kdy jí nevyšel začátek utkání. Násle-
dovalo domácí utkání s extraligo-
vým Litvínovem. V zápase chudém 
na góly nakonec Jihlava zvítězila 2:1 
až po samostatných nájezdech. 

V souboji s ligovou Slavií Pra-

ha Dukla v hlavním městě prohrála 
vysoko 5:0, i když výsledek přesně 
neodpovídal průběhu hry. Další bod 
do tabulky získal celek z Vysočiny 
v domácí odvetě se Slavií, kdy pro-
hrál 4:5 po samostatných nájezdech. 
Následovala první tříbodová výhra, 
kdy Dukla porazila na vlastním ledě 
Karlovy Vary 2:1.

První polovinu baráže zakonči-
li jihlavští hokejisté v Litvínově, kde 
prohráli 4:1. Také dvě následující 
utkání Dukla prohrála. V Karlových 
Varech po solidním výkonu 4:2 a 
následně doma po boji s Litvínovem 
těsně 2:1. Další dva zápasy bodova-
la proti Slavii Praha. Nejprve v Pra-
ze prohrála po samostatných nájez-
dech 3:2, v odvetě na domácím ledě 
potom vyhrála 4:1.

Před posledními dvěma zápasy 
Dukla již ztratila možnost postupu 
mezi republikovou elitu. Na domá-
cím ledě tak prohrála s Karlovými 
Vary 6:2 a vysokou porážku utrpěla 
na závěr baráže v Litvínově, kde pod-
lehla 8:2. Účast v Extralize v baráži 
uhájily celky Karlových Varů a Lit-
vínova, Slavia Praha a Dukla Jihlava i 
pro příští sezonu zůstaly prvoligové. 
 -vš-

Dukla i nadále prvoligová


