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KATEGORII čtenářů JL „kolektiv roku“ vyhráli potřetí v historii závodnice taneč-
ního klubu Street Busters.

NEJLEPŠÍM JEDNOTLIVCEM do 15 let byla zvolena orientační běžkyně Tereza 
Čechová (uprostřed). Na pódiu jí sekundovali zápasník Michal Daniel (vpravo) 
s judistou Jakubem Bohdálkem. 

MEDAILOVÉ PŘÍČKY hlavní ankety vyhlašované Jihlavskou unií sportu obsadili 
vítězný plavec Vojtěch Simbartl (uprostřed), druhý silový trojbojař David Lupač 
(vlevo) a třetí vodní lyžařka Kateřina Švecová.

KOLEKTIVEM ROKU do 15 let se staly gymnastky bedřichovského Gloxi clubu.

SPORTOVCEM ROKU zvolili čtenáři Jihlav-
ských listů mladou moderní gymnastku Soko-
la Bedřichov Denisu Hejdukovou.

ZVLÁŠTNÍ CENU primátora statutárního města Jihlavy za ce-
loživotní přínos pro sport letos převzala dlouholetá cvičitelka 
a trenérka atletiky Marie Pospíšilová.

VE ČTENÁŘSKÉ KATEGORII „tre-
nér roku“ obhájila prvenství Vladimí-
ra Pokorná, lodivodka krasobruslařek 
Dukly Jihlava mládež.

Generální partner

Jihlavské listy již počtrnácté uspořádaly spo-
lu s městem Jihlavou, Domem dětí a mláde-
že Jihlava a Jihlavskou unií sportu anketu 
o nejlepšího Sportovce Ji hlavska. 

První místo v hlavní kategorii obsadil re-
prezentant Ji hlavského plaveckého klubu 
Axis Vojtěch Simbartl.

Ve čtenářské anketě Jihlavských listů se se-
šlo dohromady 14.336 hlasů. Ty prvenství 
přisoudily bedřichovské moderní gymnastce 
Denise Hejdukové a za nejlepší kolektiv čtenáři 
považují juniorskou skupinu tanečního klu-
bu Street Busters a nejlepším trenérem po-
druhé v řadě zvolili krasobruslařku Dukly 
Vladimíru Pokornou. 

Zvláštní cenu za celoživotní přínos pro sport v krajském městě Vysočiny 
udělil primátor Jaroslav Vymazal dlouholeté cvičitelce atletiky Marii Pospíši-
lové. Ta je známa stovkám Jihlavanů a Jihlavanek i jako učitelka. 

Atletice zasvětila Marie Pospíšilová, pocházející z Třebíče, prakticky celý život. 
Byla členkou atletického oddílu Horácké Slavie Třebíč a instruk-
torkou atletiky ve sportovní škole. Po příchodu do Jihlavy se 
Pospíšilová podílela na výchově žactva, později trénovala ženy. 

V roce 1979 byla jako cvičitelka zařazena mezi deset nejlepších 
sportovců Jihlavy.
Počítaje rok 1947 je dodnes Marie Pospíšilová atletickou roz-

hodčí.
V roce 2009 získala ocenění Rozhodčí Kraje Vysočina. Letos 

v červenci se dožije významného jubilea 85. let. „Lidé by se měli 
radovat ze života, měli by mít dobrou náladu a dobré lidi kolem 

sebe,“ prozradila recept na dlouhověkost. -pc-

Sportovec Jihlavska 2013 pro plavce
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