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Ve 25 českých a moravských měs-
tech šlápnou lidé v květnu do pe-
dálů a v rámci pátého ročníku akce 
Do práce na kole budou soutěžit o 
hodnotné ceny v kategoriích pra-
videlnost, výkonnost, kreativita a 
cykloopatření. 
Firmy poskytující nejlepší podmín-
ky zaměstnancům, kteří dojíždějí do 
práce na kole, se už tradičně utkají o 
titul cyklozaměstnavatel roku. 
V Jihlavě je hlavním partnerem akce 
město Jihlava, koordinátorem se po-
prvé stal spolek SLIBY – CHYBY 
o.z., pořadatel vytrvalostního závo-
du horských kol Jihlavská 24 MTB 
a vytrvalostního běžeckého závodu 
Jihlavský půlmaraton. 
„Budeme se snažit podpořit myšlen-
ku projektu Do práce na kole přes 
naše sportovní aktivity. A naopak, 
mezi účastníky tohoto projektu před-
stavit naše závody. Což se velice krás-
ně potkává,“ uvedl ředitel obou jih-
lavských vytrvalostních soutěží Jiří 
Holoubek.
Usednout za řídítka kola a užít si 
kouzlo z jízdy mohou všichni za-
městnanci ze zmíněných měst a 
jejich přilehlých okolí. Zatímco v 
roce 2014 se do klání zapojilo 5 768 
účastníků z 912 fi rem a institucí, le-
tos se díky nově zapojeným městům 
počty nejspíš vyšplhají výrazně výš. 
Zajistit si účast je jednoduché: sta-
čí s kolegy sestavit 2–5členný tým a 
zaregistrovat se do konce dubna na 
stránce www.dopracenakole.net. Za-
psat se do soutěže je možné od 12. 
března. Vyplatí se to udělat co nej-
dřív, jelikož do konce března je star-
tovné o víc než 20 % levnější (195 
Kč, od dubna 250 Kč pro jednoho 

účastníka), navíc prvních 500 re-
gistrovaných dostane ve startovním 
balíčku kromě trička ještě speciální 
sportovní sluchátka od fi rmy TDK.
Tím však výhody pro účastníky zda-
leka nekončí. Ve hře je totiž řada 
akcí „na triko“ - s volným vstupem 
pro registrované závodníky. Pro ty 
je připravené kafe na triko v cafe-
restaurantu LaOliva, doprovodný 
hudební festival k Jihlavské 24 MTB, 
lekce spinningu ve fi tness clubu 
DoubleDrive, vstupenka na předsta-
vení v divadle DIOD a vstupenka do 
Vodního ráje. Termíny jednotlivých 
akcí budou zveřejněny na webu a 
Facebooku. „Akce se nám podařilo 
zajistit na každý týden v květnu, kdy 
soutěž bude probíhat,“ pochvaluje si 
Holoubek, který představil program 
hudebního festivalu. „Vystoupí zde 
kapely Jelen a Nebe, Petr Bende, Bo-
houš Josef z Burma Jones a za jihlav-
ské kapely Čardáš klaunů.“
Nejen účastníci Do práce na kole by 
si pak měli poznačit do kalendáře 
termín 22. dubna. „To je Den země 
a na Masarykově náměstí v Jihlavě 
bude probíhat řada věcí,“ upřesňuje 
Holoubek. „Jednou z nich bude pre-
zentace Do práce na kole, na kterou 
bude navazovat podvečerní cyklojíz-
da,“ prozradil. Jezdce čeká téměř 
10 kilometrů dlouhá trasa městem, 
zakončená na nádvoří Jihlavského 
pivovaru. „Zde bude i občerstvení ze 
sortimentu Pivovarů Lobkowicz,“ na-
značil Holoubek.
Slavnostní vyhodnocení akce Do 
práce na kole se uskuteční 4. června 
v areálu Vodního ráje, kde dojde i k 
předání zajímavých cen. -tz-

Jezděte i letos Do práce na kole
V Jihlavě letos proběhne fi nále 
evropského seriálu dřevorubec-
kých sportů EUROJACK.
Jihlavská radnice, jako tradiční or-
ganizátor českého závodu EURO-
JACK, připravuje pro fanoušky 
dřevorubeckého sportu zájezd do 
dolnorakouské obce Rappott en-
stein v okrese Zwett l, kde v neděli 
19. dubna 2015 proběhne rakouský 
závod evropského seriálu EURO-
JACK 2015.  Pro přihlášené zájem-
ce bude doprava zdarma. 
Start výpravy je plánován na 9.00 
hod. z Masarykova náměstí v Jihla-
vě. Předpokládaný návrat do Jihlavy 
je v 19.00 hodin. Pokud máte zájem 
strávit jednu dubnovou neděli na 
dřevorubeckých závodech u našich 
jižních sousedů, neváhejte a při-
hlaste se organizátorům na e-mail:
vladimir.masilko@jihlava-city.cz 
UPOZORNĚNÍ: Statutární měs-
to Jihlava hradí pouze náklady na 
cestu. V případě nízkého počtu zá-
jemců si vyhrazuje možnost zrušení 
akce.  
„V Rakousku se dřevorubecké klání 
stává velmi rychle národním sportem, 
o čemž svědčí každoroční mnohati-

sícová návštěvnost, a s tím související 
atmosféra. Dokonalé zázemí mimo 
jiné s velkou jídelnou, spoustou stánků 
i výstavou lesní či zemědělské techni-
ky skýtá podívanou nejen pro skalní 
fanoušky závodů EUROJACK,“ říká 
Vladimír Másilko z odboru životní-
ho prostředí, který stojí za úspěšnou 
organizací českého závodu, který se 
už tradičně odehrává v Jihlavě. 
Základna fanoušků dřevorubeckých 
sportů se v České republice utěšeně 
rozrůstá. Velký podíl na tom má už 
tradiční konání závodu evropského 
seriálu dřevorubeckých sportů EU-
ROJACK v Jihlavě. EUROJACK 
2015 bude v Jihlavě už počtvrté 
a letos půjde o obzvlášť sváteční 
událost. „Letošní ročník bude vyvr-
cholením celého evropského seriálu, 
v Jihlavě proběhne finálové klání, při 
kterém se rozhodne o majiteli pohá-
ru mistra Evropy pro rok 2015,“ zve 
ke sledování divácky velmi atrak-
tivních závodů Vladimír Másilko. 
Právě pořadatelství evropského fi-
nále v Jihlavě je důvodem přesunu 
termínu konání z tradičního dru-
hého červnového víkendu na 8. a 
9. srpna. -tz-

Pojeďte do Rakouska na 
dřevorubce. Zadarmo

Hned několik kempů pro ubyto-
vání nabídne letošní ročník vy-
trvalostního závodu horských 
kol Jihlavská 24 MTB, který se 
o víkendu 16. - 17. května poje-
de jako Mezinárodní mistrovství 
České republiky. 
„Kapacitu mají od třiceti do stov-
ky závodníků plus jejich doprovod,“ 
říká ředitel závodu Jiří Holoubek. 
„To znamená, že při přihláškách si 
budou muset závodníci dobře roz-
myslet, kde chtějí bydlet. Protože 
bude rvačka o místa, která jsou nej-
blíže startu.“
Důvody ke změnám tradičních 
ubytovacích prostor jsou nezavině-
né pořadateli z občanského sdruže-
ní SLIBY - CHYBY. „Louka u letňá-
ku nemá vzrostlou trávu, takže tam 
není možné nikoho pustit,“ vysvět-
luje Holoubek. „A na dopravním 
hřišti má sklad materiálu a techniky 
firma, která staví retenční nádrž pod 
Brněnským mostem.“
Bydlet bude možné mimo jiné na 
louce u starého vchodu do zoo-
logické,  na parkovišti magistrátu 
v Hluboké ulici, parkovišti PSJ u 
hotelu Gustav Mahler, parkovišti v 
Křížové ulici, v horní části Masary-
kova náměstí u morového sloupu 
a vedle louky na leťňáku. V jedná-
ní jsou i další místa. „Ve všech kem-
pech bude standardně mobilní WC, 
v rámci možností se tam budeme 
snažit přivést elektřinu a vodu. Přes-
ný popis kempů je uveden na webu,“ 
pokračuje Holoubek.
Ten slibuje, že ani tak to nebudou 
mít závodníci na start daleko. „Co 
je fajn, že žádné z míst kempů není 
na start vzdálenější více než 600 me-
trů,“ těší Holoubka. „Navíc velká 

část trati bude projíždět kempy, to je 
při závodě pro jezdce atraktivní.“
V letošním ročníku dojde k úpravě 
trati. Kvůli stavebním úpravám v 
okolí Brněnského mostu vypadne 
loňská novinka, závodníky pozitiv-
ně hodnocený úsek Jihlavská džun-
gle. „Je to škoda, protože džungle 
byla nejoblíbenějším úsekem. Zvlášť 
potom, co zapršelo,“ vzpomíná s 
úsměvem Jiří Holoubek. „Místo 
toho se vrátíme na hradební parkán, 
kde nás čekají krásné, zbrusu nové, 
schody.“
Dalším úsekem, kde dojde ke změ-
ně, jsou schody pod „áčkem“. „Po 
nich se letos jezdit nebude, na Heu-
los se sjede až za grafickou školou, v 
Úlehlově ulici,“ přibližuje novinku 
Holoubek. „Cesta kolem áčka bude 
sloužit pro pohyb závodníků mezi 
startem a cílem, který je na letňáku, 
a mezi kempy.“
Přihlášky na letošní ročník Jihlav-
ské 24 MTB, jehož partnerem je 
Město Jihlava, organizátoři spus-
tili 1. března. „Potěšil nás rekordní 
zájem o účast v závodě. Za první 4 
dny se přihlásil stejný počet závod-
níků, jako loni za celý březen. Cena 
startovného je stejná, jako minulý 
rok,“ uvedl Holoubek. Přihlášení 
budou mít zdarma i páteční dopro-
vodný hudební festival, na kterém 
se představí kapely Jelen a Nebe. 
„Ty v současné době jedou úspěšné 
turné po klubech, takže si myslím, 
že to bude dobrý tahák,“ slibuje si 
Holoubek. Dále vystoupí Petr Ben-
de se skupinou a jako host Bohouš 
Josef z Burma Jones. „Za Jihlavá-
ky zahraje Čardáš Klaunů,“ dodal 
Holoubek. -tz-

Jihlavská 24 MTB 2015 
spouští přihlášky na závod

Dukla pro letošek skončila

HOKEJ. Jihlavští hokejisté zakončili svou pouť prvoligovou sezonou 2014/15 vy-
řazením v semifi nále play off . Nad jejich síly byli v této fázi soutěže exextraligoví 
Piráti z Chomutova, se kterými svěřenci trenérů Petra Vlka a Františka Zema-
na prohráli 4:1 na zápasy. Vyřazení v semifi nále play off  je již čtvrté v posledních 
pěti sezonách. Velkým zážitkem pro hráče i pro jihlavské diváky bylo letošní čtvrt-
fi nále s jágrovými Rytíři Kladno. Dukla slavný a loni ještě extraligový klub vyřa-
dila v sedmizápasové bitvě. Na snímku zleva Miha Štebih, Tomáš Kaláb a Adam 
Zeman zdraví diváky po sedmém zápase s Kladnem.  Foto: Vladimír Šťastný


