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MALÁ KOPANÁ. Na fotbalovém hřišti v Rantířově se v pátek 8. června odehrál 
turnaj územních samosprávných celků v malé kopané. Družstva byla složena ze 
zastupitelů, členů výborů a komisí, zaměstnanců úřadu a zřizovaných organizací, 
a vyhrál tým města Jihlava.

Mezi zúčastněnými byli také týmy z úřadů měst Brtnice, Polné, Telče, Třeště a 
z Krajského úřadu. Hrálo se na dvou hřištích, a to vždy čtyři hráči a brankář. Po-
řadí určoval celkový počet bodů, vzájemný zápas, celkový rozdíl skóre, los a počet 
vstřelených branek, vše podle pravidel pro malou kopanou. Foto: archiv MMJ

Venkovní areál se v plném provozu 
otevřel v sobotu 2. června, vzhledem 
k letnímu počasí byl však v omeze-
ném režimu otevřen již dříve.

„Letos provozovatel otevírá venkovní 
bazény poměrně brzy - počasí je skvě-
lé a veškeré přípravy stihl v termínu. 
Po zimě bylo potřeba opravit bazéno-
vé vany, u kterých došlo vlivem silných 
mrazů k poškození přelivových hran a 
vnitřních keramických obkladů. Cel-
kové náklady na tyto opravy byly ve 
výši 0,5 mil. Kč. Během jara byl také 
vybudován nový stánek občerstvení za 
2 mil. Kč, který kapacitně nahradí dva 
původní dřevěné stánky. Dále byly pro-
vedeny menší opravy technologických 
zařízení pro úpravu vody,“ řekl mluvčí 
Služeb města Jihlavy (SMJ) Martin 
Málek.

Slavnostní zahájení „plnoletosti” 
aquaparku proběhlo 9. června. Od 
14 hodin se zde konal sportovně 
společenský turnaj v plážovém volej-
balu, za účasti týmů Kraje Vysočina, 
Města Jihlavy, FC Vysočina a HC 
Dukla Jihlava. Odpolední program 
doplnila exhibiční utkání špičkových 
českých beachvolejbalistů, výuka a 
ukázky plaveckých stylů Jihlavského 
plaveckého klubu Axis a zábava pro 
děti.

Akce byla určena pro širokou veřej-
nost. „V tento den jsme nabídli našim 
zákazníkům zvýhodněné vstupné do 
venkovní části. Turnaj bylo ale mož-
né sledovat i samostatně, jako divák a 
sportovní fanda,“ doplnil Málek.

Aquapark Vodní ráj Jihlava je díky 
rozloze venkovní plochy ke koupání 
největší na Vysočině. Každý rok do 
venkovního areálu zavítá průměrně 
50 000 návštěvníků. 

Najdete zde čtyři bazény s ohří-
vanou vodou – velký rekreační ba-
zén s vodními atrakcemi ke koupá-

Vodní ráj zahájil již 18. letní sezónu

SPORTOVNĚ společenský turnaj v plážovém volejbalu za účasti týmů Kraje Vy-
sočina, Města Jihlavy, FC Vysočina a HC Dukla Jihlava otevřel venkovní sezónu 
na VR. Foto: Lubomír Maštera

Tým jihlavské radnice 
vyhrál turnaj v malé kopané

JIHLAVA (cio) – Třítýdenní vol-
no, a zpět do práce. Fotbalisté FC 
Vysočina zahájili přípravu na nový 
ročník Fortuna Národní ligy. Roze-
hrají ho 21. července v Brně. 

V prvních dvou přátelácích re-
mizovali s Trnavou a Pardubicemi 
1:1.

Kádr jihlavského A-týmu prochá-
zí po sestupu výraznou obměnou. 
Pryč jsou například brankářská 
jednička Matej Rakovan a útočníci 
Pavel Dvořák s kanonýrem Davi-
sem Ikaunieksem. 

Další pohyb na soupisce nelze 
vyloučit. Zájem je například o stře-
dopolaře Jozefa Urblíka.

„Netuším, kdo odejde, a kdo zůsta-
ne. Kádr je ve fázi stabilizace, a ta 
bude pokračovat postupnými kroky. 
Termín, dokdy chceme mít kádr uza-
vřený, jsme si nestanovili,“ řekl hlav-
ní kouč Martin Svědík.

Jeho jméno bylo skloňováno v 
souvislosti s přesunem do Zlína, 
Karviné, a nakonec do Prahy na 
Duklu, která projevila o trenéra 
velký zájem. Svědík o angažmá stál, 
ale vysočinský klub o něj nechtěl 
přijít a neuvolnil ho.

„Vidíte, že jsem tady. A pokud se 
něco rapidně nezmění, jedeme dál. 
Více to nemá smysl komentovat,“ 
konstatoval Svědík. 

Změny v kádru
Příchody – brankáři: Dominik 

SVÁČEK, Matyáš ŠAMPALÍK 
(oba Plzeň, na testech), obrán-
ci: Ivan DUJMOVIČ, Michal PE-
CHÁČEK (oba konec hostování 
Znojmo), Pavel MIKUŠKA, Mar-
tin ŘEZÁČ (oba juniorka), Filip 
VEDRAL (konec hostování Slavoj 
Polná) záložníci: Jan JAVŮREK 
(Znojmo), Filip NOVOTNÝ (ko-
nec hostování Ústí nad Labem), 
Martin SVATÍK (Nové Mesto nad 
Váhom), Roman ČÁP, Radek MA-
TULKA, Tomáš SMEJKAL (všich-
ni juniorka), útočníci: Pavel SVO-
BODA (juniorka). 

Odchody – brankáři: Matej RA-
KOVAN (Dundee United/Skot-
sko), Roman VALEŠ (konec hos-
tování Jablonec), obránci: Petr 
BUCHTA (konec hostování Bo-
hemians 1905, neuplatnění opce), 
Libor HOLÍK (konec hostování 
Zlín), Miroslav KERESTEŠ (konec 
hostování Mladá Boleslav), Martin 
NOVÝ (konec hostování Sparta 
Praha), Marek OPLUŠTIL (Vik-
toria Žižkov), Michal PECHÁČEK 
(Příbram, na testech), záložníci: 
Marin POPOVIČ (hledá si angaž-
má), Jan ZÁVIŠKA (Bohemians 
1905), útočníci: Pavel DVOŘÁK 
(Olomouc), Davis IKAUNIEKS 
( Jablonec).

Fotbalistům začala příprava

ní, 25metrový plavecký bazén s pěti 
drahami, určený pro rekreační plavá-
ní, zábavný dětský bazén s vodním 
hradem, a brouzdaliště sloužící ke 
koupání nejmenších dětí. Součás-
tí venkovního areálu aquaparku je 
9000 m² travnaté plochy ke slunění a 
odpočinku. -lm-


