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FC Vysočina se rozloučí se sezonou:
Boleslav hraje o poháry, Jihlava o čest
Letošní ročník fotbalové Synot
ligy má před sebou poslední kolo.
Jihlavané zajíždí v sobotu do Mladé Boleslavi, která potřebuje vyhrát.
 זDavid Kratochvíl
Prvoligová opona se pro letošní
soutěžní ročník definitivně zatáhne
v sobotu 29. května po sedmé hodině večer. V té době už bude odehráno poslední, kompletní 30. kolo
nejvyšší profesionální soutěže v tuzemsku.
Fotbalisté Jihlavy zajíždí na horkou půdu aktuálně čtvrté Mladé
Boleslavi, která ale v boji o pohárové příčky potřebuje bodovat, protože se na ni zcela dotáhla Příbram.
Bramborová pozice má letos velkou
hodnotu.
Jednak v případě vítězství Jablonce v poháru znamená lepší pozici
v předkolech Evropské ligy, ale hlavně, pokud v českém poháru zvítězí
Liberec, mužstvo na pátém místě
ostrouhá a nebude mít možnost se
o vstupenku mezi evropskou fotbalovou elitu vůbec ucházet.
Jihlavané takové starosti kvůli nezdarům v minulých kolech řešit nemusí. Aktuálně se s 36 získanými
body nacházejí na 9. místě prvoligové tabulky a při ztrátách konkurentů
v posledním kole mohou myslet na

FANOUŠCI FC Vysočina připravili Jaromíru Blažkovi rozloučení s aktivní kariérou na jedničku. Ten jim za to věnoval, dres, trenky i rukavice.
Foto: David Kratochvíl
posun v tabulce až o dvě místa směrem vpřed. Ovšem to jen za předpokladu, že navážou na vítězství proti
Liberci a znovu zvítězí.
Jenže v případě bodové ztráty
může ale nastat i tabulkový sešup.
Slavia i Slovácko totiž na ni ztrácí jen dva body. Brno už Jihlavany
ohrozit nemůže, protože z 12. po-

zice ztrácí body tři a má horší vzájemný zápas.
Proti Liberci ale Vysočina v domácí rozlučce předvedla výkon jako
z partesu a proti výrazně omlazené
sestavě soupeře, který si v minulém
kole zajistil záchranu, vyhrála pohodově 4:0. Vysokého vítězství si
cenil kouč Luděk Klusáček.

„Jsem hlavně rád, že se nám utkání
vydařilo kvůli divákům. Během jara
si totiž moc radosti na domácí půdě
neužili. Tento duel tak představuje vydařenou tečku za sezonou, která jim
snad přes léto utkví v paměti. Snad
jsme všechny věrné, kteří v tomto počasí dorazili, trošku odměnili,“ uvedl.
S aktivní fotbalovou kariérou se
v tomto duelu navíc rozloučila také
brankářská legenda Jaromír Blažek,
který se po delší době objevil mezi
třemi tyčemi. Proti severočeskému
týmu navíc vychytal své 166. čisté
konto. Žádný jiný brankář v rámci
české ligy nemá v této chvíli více.
„Zápas jsem si užil. Stejně jako jakékoliv jiné utkání. Zatím jsem dal
jen rozhovor do televize a čekám,
kdy mi opravdu docvakne, že už je
asi opravdu konec, ale to nastane asi
až o dovolené, kdy zjistím, že už se
nemusím honit a připravovat se na
sezonu jako hráč,“ pověděl žurnalistům na pozápasové tiskové konferenci.
V brance strávil celkem 25 sezon
a nastoupil do více než pětistovky
zápasů. V kariéře navlékl dres devíti klubů a celkem sedmkrát se stal i
mistrem ligy. Teď se chce dvaačtyřicetiletý gólman věnovat studiu
trenérské licence. Zvažuje nabídku
FC Vysočina na post trenéra brankářů. Jasno má být příští týden.

Cyklistům při 24hodinovce přálo počasí
Pátý ročník cyklistického závodu
na čtyřiadvacet hodin doprovázela o
víkendu 16. a 17. května v krajském
městě přízeň počasí. Podmínky pro
závodníky byly ideální.
Letošní závod si díky dobrému počasí
zhruba tři sta závodníků ve všech kategoriích náležitě užilo. A nejenom závodu,
ale i pátečního doprovodného koncertu
v amfiteátru v lesoparku Heulos.
„Musím říci, že letošní ročník se vydařil.
Jak po stránce sportovní, tak i pořadatelské.
Přece jen za ty předešlé ročníky již parta
dobrovolníků přesně ví, co má každý dělat.
Zkrátka, všechno šlo jako na drátku,“ sdělil
ředitel závodu Jiří Holoubek.
Příjemná teplota a dostatek sluníčka
provázely závodníky od startu na Masarykově náměstí v sobotní poledne až do
nedělního poledne, kdy závod skončil.
Slunce samozřejmě, po jeho západu, vystřídaly čelové lampy na přilbách závodníků a taktéž svítilny na kolech, protože
bez nich by průjezd například úseku na
Staré plovárně nebyl v noci možný.
Pořadatelé závodu z občanského sdružení Sliby-Chyby připravili obdobnou
trať jako loni, ovšem na některých úsecích museli kvůli stavebním pracím značně improvizovat. To bylo vidět třeba v
Brněnské ulici, při výjezdu od Mahlerova penzionu. Po sjezdu nových schodů z
hradebního parkánu a průjezdu okolo restauračních stolů následovala pasáž přes
staveniště, kde mnohým závodníkům na
štěrku „ustřelilo“ kolo.
Zabrat dal cyklistům tradiční táhlý vý-

jezd ke Hrádečku v lesoparku Heulos,
novinkou byl prudký sjezd na opačné
straně parku. Jednalo se o dobrovolnou
zkratku pro technicky zdatné závodníky,
v podobě strmého padáku, pojmenovaného pořadateli Downhill.
Přestože závod provázely solidní podmínky, tak více práce než jindy měli zdravotníci. „Měli jsme asi deset transportů do
nemocnice. Jednalo se o zlomeniny klíční
kosti, rukou, otřesy mozku. Je to jasné, trať
byla suchá a rychlá, a to svádí k trochu nebezpečnější jízdě, a s ní přichází i úrazy,“
dodal Holoubek.
Se skončením závodu však práce pro
pořadatele z občanského sdružení Sliby
– Chyby neskončila. Již nyní připravují
2. ročník Jihlavského půlmaratonu, který
se uskuteční 13. září v Jihlavě.
-vš-

TRAŤ závodu vedla tradičně po lesoparku
Heulos.
Foto: Vladimír Šťastný

PO SLAVNOSTNÍM startu projeli závodníci ve volném tempu ulicemi města.
Foto: Lubomír Maštera

Vítězové Jihlavské 24 MTB
Závod na 24 hodin – jednotlivci a dvojice
Solo muži Open
Ondřej Krejčík
Solo muži od 40 let
Tomáš Sytař
Solo muži od 55 let
Karel Záboj
Solo ženy open
Jana Doležalová
Solo ženy od 40 let
Eva Svobodová
2tým muži Open
Tomáš Kalita, Michal Holub
2tým muži do 40 let
Richard Hrzán, Jaroslav Kalužný
2tým mix open
Tomáš Málek, Jana Skrbková

428,4 km
361,2 km
327,6 km
344,4 km
226,8 km
495,6 km
453,6 km
478,8 km

Závod na 12 hodin – jednotlivci dvojice
Solo muži Open
Michal Prokop
Solo muži od 40 let Marek Křepelka
Solo ženy Open
Alena Svačinková
2tým muži Open
Jan Blažek, Ondřej Partl
2tým muži od 40 let Václav Beneš, Martin Dvořák
2tým ženy Open
Boh. Semerádová, Žaneta Křípalová
2tým mix Open
Tomáš Makoň, Dana Kopecká
2tým mix od 40 let
Pavel Kořínek, Marie Kostínková

226,8 km
210 km
117,6 km
252 km
235,2 km
117,6 km
226,8 km
134,4 km

