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Jezdectví Judo

Aikido Rokenrol
Malá kopaná 

Běžec Vysočiny
Gymnastika

Turistika

Kuželky

Malá kopaná Jihlava:
Sobota 23. 6. 2012:   
IX. ROČNÍK MEMORIÁLU 

STANDY MATOUŠKA  
od 9.30 hod. na 4 hřištích v Jihlavě, 

Na Stoupách.

TJ Sokol v Jihlavě - aikido:
Pátek 1. 6. – sobota 2. 6.   
AIKIDO WORKSHOP 2012  
(pátek od 16–20 hodin, sobota 
od 9 hodin)
v sokolovně na Tyršově ul. 12 v Jih-

lavě.
Občanské sdružení dětí a mládeže 

OKC Juvena Jihlava:

Sobota 2. 6.   
JEZDECKÉ ZÁVODY JK NISS 
PŘI OKC JUVENA JIHLAVA 
- od 9 do 16 hodin 
v jezdeckém areálu JK Niss, Jihlava 

– Staré Hory (pod Bosch Diesel II.).

Sportovní klub Jihlava 
– oddíl juda:

Sobota 9. 6. 
TALENT 2012 
– turnaj pro děti od 6–12 let – od 

11 hodin ve sportovní hale SK Jihla-
va, Okružní ulice.

Kuželkářský klub PSJ Jihlava:
Středa 13. 6. a pondělí 18. 6. 
AMATÉRSKÝ POHÁR 
DRUŽSTEV A JEDNOTLIVCŮ 
– od 16.30 do 21.30 hodin
v kuželně KK PSJ Jihlava (nad ba-

zénem), ul. E. Rošického v Jihlavě.

Běžec Vysočiny o.s.:
Pátek 15. 6. 
OKOLO RUDNÉHO 
– start v 17.30 hodin u lyžařské 

sjezdovky v Jihlavě - Zborné.

TJ Sokol Bedřichov 
– oddíl turistiky:

Sobota 16. 6. 2012:   
31. ROČNÍK DÁLKOVÉHO 
POCHODU 
„BEDŘICHOVSKÁ 
PADESÁTKA “.
Start: od 6 do 9.30 hodin v ATC 

Pávov, možno i z hlavního nádraží 
ČD Jihlava - 1. nástupiště.

Bližší informace: Jiří Fuxa, telefon: 
721 686 563.

9. 6. 
4. HVĚZDICOVÝ POCHOD 

NA ČEŘÍNEK
Pořadatel: KČT Čeřínek, dvou-

stovka, pěší. Trasy: 5–20 km. Start: 
libovolný, cíl: 15.00 hod. turistická 
chata na Čeřínku. 

16. 6. 
31. BEDŘICHOVSKÁ 50

Sportovní klub Jihlava 
– oddíl moderní gymnastiky:

Úterý 19. 6. 2012:  
GYMNASTICKÝ DEN 
v 18 hodin v DKO Jihlava, Tolsté-

ho ulice.

TJ Sokol Bedřichov 
– rokenrolový klub Elvis Jihlava:
Sobota 23. 6. 2012:  
SVĚTOVÝ POHÁR 
V AKROBATICKÉM 
ROKENROLU 
pro kategorie žáci a junioři.
Slavnostní zahájení v 11 hodin, od 

19 hodin fi nálové soutěže a závěreč-

ný ceremoniál, zakončení v 21.30 
hod., soutěž se koná ve sportovní ha-
le (nad bazénem) na ul. E. Rošické-
ho v Jihlavě.

Změna programu vyhrazena.

Pořadatel: KČT Bedřichov Jihlava, 
pěší, cyklo. Trasy: pěší 15–50 km, 
cyklo 30–100 km. Start: 6.00–13.00 
hod. ATC Pávov u Jihlavy, 6.00– 
9.30 hod. hl. n. ČD Jihlava.

JIHLAVA – Fotbalisté FC Vysočina 
jsou znovu prvoligoví. V sobotu 19. 
května porazili na domácím hřišti 
3:0 Třinec a kolo před koncem letoš-
ní druholigové sezony si defi nitivně 
zajistili druhé postupové místo. Me-
zi tuzemskou elitu se Jihlava vrátila 
po šesti letech.

„Jsme chytřejší a moudřejší. V minulos-
ti jsme udělali hrozně moc práce. Máme 
novou tribunu, osvětlení, vynikající fa-
noušky, a když uděláme vyhřívaný tráv-
ník, budeme mít materiální základnu 
takovou, abychom v první lize obstáli,“ 
řekl ředitel jihlavského klubu Zdeněk 
Tulis, jenž věří, že tentokrát se klub 
vrátil na prvoligovou mapu natrvalo. 
„Mým přáním je, aby se FC Vysočina 
stal výstavní síní nejen Jihlavy, ale také 
celého Kraje Vysočina.“

Zmíněný vyhřívaný trávník je ne-
zbytnou podmínkou účasti v 1. lize. 
Práce na jeho výstavbě byly zahá-
jeny tři dny po postupovém utkání 
s Třincem. Fotbalistům by měl být 

k dispozici nejdříve na konci červen-
ce, tedy před startem podzimní části 
soutěže.

Kromě vyhřívaného trávníku mu-
selo vedení jihlavského klubu řešit 
také otázku nového hlavního trené-
ra. Úspěšný kouč Roman Pivarník 
totiž vyslyšel lákání Sigmy Olomouc. 
„Jsem rád, že mé angažmá v Jihlavě 
dopadlo dobře a dokázali jsme splnit 
náš velký cíl. Teď už je přede mnou olo-
moucká výzva,“ nechal se slyšet Pi-
varník.

Trenérské žezlo po něm převez-
me exjablonecký lodivod František 
Komňacký, v současnosti asistent 
trenéra Michala Bílka u reprezen-
tačního A-týmu České republiky. 
Smlouvu podepsal na dva roky.

„Těší nás, že jsme získali takto kvalit-
ního a renomovaného kouče. Věříme, 
že František Komňacký předá hráčům 
své bohaté poznatky, zkušenosti a zá-
roveň týmu pomůže zvládnout velmi 
těžkou první ligu,“ dodal Tulis. -cio-  

Fotbalisté vybojovali 1. ligu. 
Mezi elitou je povede Komňacký

PO PIVARNÍKOVĚ odchodu do Sigmy Olomouc nezůstalo křeslo hlavního tre-
néra FC Vysočina dlouho prázdné. Klub se dohodl na spolupráci s Františkem 
Komňackým (na snímku vlevo).  Foto: archiv FC Vysočina

FOTBALISTÉ Jihlavy se nechali na památku zvěčnit u postupového panelu. 
 Foto: Michal Boček

TRENÉR Roman Pivarník se stal druhým koučem, který dovedl FC Vysočina 
mezi prvoligovou elitu. Před ním to dokázal Karel Večeřa v roce 2005. 
 Foto: Michal Boček


