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Nejen pořádnou sílu, ale také rych-
lost a šikovnost, výdrž a rozvahu a 
hodně zkušeností potřebují nejlep-
ší závodníci nesmírně atraktivních 
dřevorubeckých sportů, kteří se o 
víkendu 8. a 9. srpna 2015 představí 
v Jihlavě. V areálu letního kina v le-
soparku Heulos proběhne evropské 
fi nále největšího seriálu dřevorubec-
kých sportů v Evropě s názvem Eu-
rojack 2015.

Za pouhé tři roky získal českým 
pořadatelský tým důvěru evropských 
komisařů, aby čtvrté konání závo-
du v Jihlavě bylo v celém letošním 
seriálu tím posledním, to znamená, 
že o evropském šampionovi se ten-

tokrát rozhodne v Jihlavě.
„Ověřený recept závodu se nemění a 

stejně jako v minulých letech proběhne 
v sobotu kvalifi kace, kde očekáváme 
až 30 závodníků z mnoha zemí Evro-
py. Během nedělního fi nále uvidí diváci 
současných deset nejlepších závodníků 
Evropy podle průběžného pořadí a osm 
nejlepších závodníků ze sobotní kvalifi -
kace,“ popisuje průběh závodu jeden 
z hlavních pořadatelů závodu Vladi-
mír Másilko z odboru životního pro-
středí magistrátu města Jihlavy.

Závod seriálu Eurojack se těší pod-
poře města. V místě závodu proběh-
ne po oba víkendové dny kromě 
závodu Eurojack i festival malých pi-

vovarů a sobotní program završí ve-
černí koncert. V neděli bude v areá-
lu závodu k vidění i unikátní výstava 
historických motorových pil.

V loňské sezóně získal titul mistra 
Evropy Armin Kugler z Rakouska, 
Švýcar Christophe Geissler skon-
čil druhý a český závodník David 
Síla třetí. Velkou chuť tvrdě bojovat 
a touhu vyhrávat ale mají všichni 
ostatní, jinak přátelští chlapi s pi-
lami a sekerami, a tak nejen tito tři 
špičkoví závodníci se budou o titul 
a uznání v Jihlavě rvát, co jim budou 
síly stačit, a Jihlava může čekat velmi 
napínavou a atraktivní podívanou.
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Evropská dřevorubecká 
špička přijíždí do Jihlavy

VODNÍ RÁJ, jihlavská zoo a Vysočina Fest patřily v červenci k hlavním lákadlům pro návštěvníky krajského města.
 Foto: Lubomír Maštera

PROMENÁDNÍ KONCERTY 
od 16 hodin na Masarykově náměstí

6. 8.   Horané
Dechová hudby z Rokytnice nad 

Rokytnou
13. 8.  Vysočanka

Dechová hudba z Brtnice
20. 8.  Libkovanka

Dechová hudba z Libkovy Vody 
27. 8.  Veselá sedma

Dechová hudba z Nového Města na 
Moravě

Setkání ke vzpomínce na oběti 
justiční vraždy politických vězňů 

padesátých let 
v neděli 2. srpna v 10.00 hodin

u památníku Smírčí kameny
v Tyršově ulici 

Otevření Sportovně relaxačního 
centra Český mlýn 

v sobotu 29. srpna ve 14 hodin

Den otevřených dveří památek 
a 

Den zemědělců, potravinářů a 
venkova kraje Vysočina

v sobotu 5. září
na Masarykově náměstí

(podrobný program zveřejníme 
v příštím vydání)


