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Staněk: Chceme se prát
o horní příčky tabulky
Pouze padesát dnů trvala na
Vysočině letní fotbalová pauza. Už 22. července fotbalisté
FC Vysočina znovu vykročili do bojů ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE. S jakými
ambicemi? Nejen na to jsme
se zeptali ředitele klubu Jana
Staňka.
 זAneta Hrdličková

Můžete se na úvod ještě vrátit
k uplynulé sezóně, kterou završila
smolná baráž proti Karviné?
Z našeho pohledu byla velice
úspěšná. Vlastně nejúspěšnější ze
všech druholigových sezón v historii klubu. Bohužel, její konec pro nás
nebyl nejpříjemnější a nejšťastnější.
Teď už se ale koukáme dopředu.
Znovu jste tedy vstoupili do druholigových bojů? S jakými ambicemi?
Rozhodně s velkým očekáváním,
protože náš kádr se docela proměnil a řekl bych, že i omladil. Svoji
roli v tom sehrál fakt, že jsme v týmu
měli hodně hráčů na hostování. Jsem
rád, že se do kádru podařilo zakomponovat některé odchovance, což od
začátku deklaruji jako jeden z hlavních cílů klubu. Na soupisku se prosadili Adam Ritter, Tomáš Svoboda
a po návratu z hostování i Tomáš
Smejkal. Teď záleží jen na nich, jakou
porci zápasových minut si vybojují a
jak se jejich kariéry do profesionálního fotbalu posunou. Našim mot-

NJR – ZÁŘÍ 2019

Sport

Jan
Staněk

tem a cílem opět bude vyhrát každý
zápas. Chceme hrát dobrý, bojovný
a agresivní fotbal, který bude diváky
bavit, a tím navázat na některé duely
uplynulé sezóny. Doufám, že se budeme prát o horní příčky. Až průběh
ligy ukáže, na co budeme stačit.
Jak těžké bylo udržet Lukáše
Zoubeleho?
Pracujeme ve velmi rodinné atmosféře a máme k sobě všichni lidsky
hodně blízko. To nepochybně pomohlo k tomu, že jsme Lukáše přesvědčili, aby v Jihlavě setrval a ještě
o rok prodloužil svůj kontrakt. Dohodli jsme se v přátelském a věcném
duchu, Lukáš dokázal svůj charakter
a vztah ke klubu. Navíc nabídka Slovácka pro nás nebyla akceptovatelná.
Úspěšný vstup do nového ligového ročníku vás jistě potěšil...
To rozhodně ano. Být po úvodních čtyřech kolech na čele soutěže
s deseti získanými body a nulou na
kontě inkasovaných branek je jistě
příjemné. Hlavně to ale představuje
velké povzbuzení do další práce. Na
cestě za naším velkým cílem je ještě
strašně moc zápasů a překážek. Věříme, že nám v nich pomohou i naši
fanoušci.

Bazén E. Rošického
se po odstávce znovu otevře
Po pravidelné technologické odstávce je od 5. 8. 2019 pro veřejnost
opět v provozu bazén E. Rošického.
Během odstávky došlo k vyčištění
bazénové vany a akumulační jímky.
Postupně se opravila zařízení chemického hospodářství, potrubí, rošty, dlažba v bazénové hale v přístupu
do budovy a přímo na bazéně. Dále
se provedla rekonstrukce proskle-

ných dveří v 1. a 2. nadpodlaží budovy, výměna dveří u zrcadlového sálu,
nářaďovny a plavčíkárny.
Nakonec se udělala výmalba nářaďovny, sprch a schodiště. Všechny
tyto práce vyšly zhruba na 400 tisíc
korun a zaplatil je majitel, město Jihlava.
Martin Málek,
tiskový mluvčí Služeb města
Jihlavy

Jmenuji se Natálka…

Ahoj,
jmenuji se Natálka Pavlíková a je mi 5 let. Se svými rodiči bydlím v Úsobí u
Jihlavy.
Narodila jsem se s nemocí DMO (dětskou mozkovou obrnou) a epilepsií.
Sama nechodím, nesedím a nejím.
I přesto, jsem velká bojovnice, která se jen tak nevzdává.
Se svými starostlivými rodiči stále pracuji na zlepšení mého zdravotního stavu.
Ptáte se jak mi pomoci?
Tím, že poběžíte na Jihlavském půlmaratonu rodinný běh, bude výtěžek věnován na moji rehabilitaci.
Až poběžíte, myslete na mě. Na to, že já se s vámi nemohu rozběhnout a závodit.
Ale tím, že běžíte, mi velmi pomůžete.
Pojedu v kočárku vedle vás a budu fandit.
Za pomoc všem moc děkuji :-)
Vaše Natálka

