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Jihlava vítala olympijského 
šampiona Lukáše Krpálka

Několik tisíc lidí přišlo 25. 
srpna večer přivítat jihlavského 
rodáka judistu Lukáše Krpálka, 
který z letní olympiády v Rio de 
Janieru jako jediný reprezentant 
České republiky přivezl zlatou 
medaili. 

Pro aktuálně nejžádanější spor-
tovní celebritu v zemi radnice na 
Masarykově náměstí připravila 
pódium a velkoplošnou obrazov-
ku, na které se promítaly jak chvil-
ky ze zápolení o nejcennější kov, 
tak samotný medailový ceremo-
niál. Přítomní si tak mohli prožít 
jak napětí při soubojích, tak spolu 
s Lukášem Krpálkem emoce, když 
si v Riu s medailí na krku vyslechl 
českou hymnu.

„Od Nagana je to první zlatá 
medaile v Jihlavě a z letních olympij-
ských her, v historii České republiky, 
snad vůbec úplně první,“ zamýšlel 

se už před vstupem na pódium jih-
lavský primátor Rudolf Chloupek.  
Pak už před třemi až čtyřmi tisíci 
přihlížejících Lukášovi poděkoval 
a blahopřál, předal květiny, kni-
hu čestných občanů a hodnotnou 
kolekci pamětních plaket, které 
město předává jen nejvýznamněj-
ším návštěvám, například prezi-
dentům.

U publika, ale zřejmě i Luká-
še Krpálka, měl mezi dary úspěch 
vtípek s dětským kimonem opat-
řeným symboly města Jihlavy pro 
teprve sedmitýdenního Lukášova 
synka Antonína. Zrovna tak dar 
Kraje Vysočina z rukou hejtmana 
Jiřího Běhounka přítomné pobavil. 
Lukáš Krpálek hodlá zkusit štěstí 
ve vyšší váhové kategorii, a tak od 
kraje dostal obrovský dárkový koš, 
jehož obsah by mu mohl s nabírá-
ním váhy pomoci.

Lukáš Krpálek má za předcho-
zí úspěchy od radnice např. Cenu 
primátora nebo Cenu Rady měs-
ta Jihlavy. „Od té doby o něco vyros-
tl a zmohutněl, takže to bude chtít 
i nějakou vyšší cenu,“ napověděl pri-
mátor města Rudolf Chloupek, že 
hodlá sportovce, který žije v Praze, 
ale stále je hlášen k pobytu v Jih-
lavě, nominovat na vyšší městské 
ocenění.

Všichni chtějí Krpálka
Následovala autogramiáda, při 

které Lukáš Krpálek rozdal stov-
ky podpisů na podpisové karty, 
do památníčků, na obálky časopi-
sů, na trička, na pásky od kimon, 
dokonce i přímo na kůži, ale i na 
obaly mobilních telefonů, náramky 
nebo lístky z restaurace. 

 (Pokračování na str. 2)

TÉMĚŘ čtyři tisíce diváků čekalo na Masarykově náměstí na přivítání olympijského vítěze z Ria Lukáše Krpálka. Ten 
nezapomněl a na krku mu visela zlatá olympijská medaile. Foto: Lubomír Maštera

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
PAMÁTEK

v sobotu 3. září
(Více na str. 24 a 32 uvnitř NJR)

15. ročník koncertu
PŘIJĎTE NA KONCERT, 

POMŮŽETE
V sobotu 3. září od 12 hodin

Amfi teátr Jihlava.

V sobotu 3. září od 9 hodin
TRH ŘEMESEL

Masarykovo náměstí

XXVII. HORÁCKÝ LETECKÝ 
DEN 2016

V sobotu a v neděli 10. – 11. září 
vždy od 9 – 17 hodin na letišti 

Jihlava – Henčov.

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY
16. až 22. září

(Více na str. 10 NJR)

NAUČNÁ STEZKA  STARÁ 
PLOVÁRNA S PRŮVODCEM 
v neděli 18. září od 14 do 15 hodin

Sraz před domem Křižíkova 41 
(první stanoviště naučné stezky)


