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V jihlavském letním kině o ví-
kendu změřili své síly ti nejlepší 
dřevorubci z Evropy. Jihlava již po 
sedmé hostila jeden ze závodů se-
riálu Eurojack – evropského mis-
trovství dřevorubeckých sportů. 
Adrenalinovou podívanou opět 
tradičně doplnil festival malých pi-
vovarů „Jihlavské pivní pábení“ a v 
sobotu večer také hudební festival 
„Pilník“.

„V jihlavském amfiteátru se letos ro-
zezněla hned dvakrát švýcarská hym-
na. První se ve finálovém kole mezi 
muži umístil Christophe Geissler, a 
první místo mezi třemi finálovými že-
nami obhájila Yolanda Hagmann,“ 

přiblížila Katarína Ruschková, ve-
doucí odboru životního prostředí, 
které závod spolupořádá.

Celkově se zúčastnilo 48 soutěží-
cích, z toho 10 odvážných žen a 13 
domácích reprezentantů. Mezi finá-
lové závodníky z Rakouska, Němec-
ka či Švýcarska se probojovali také 
tři čeští šampioni, a nejlepší český 
dřevorubec David Síla dokázal opět 
obhájit třetí místo, stejně jako v mi-
nulém roce.

Do finále se dostal také Radek 
Šerý z Pávova, který se nakonec 
umístil na 12. místě. Dalším českým 
finalistou byl Josef Pavlíček jr., ten 
se umístil na 16. místě.  -tz-

Jihlava - Eurojack 2018: dvě švýcarské 
hymny a jeden Čech s medailí

O DRAMATICKÉ situace během závodu nebyla nouze. Foto: Jakub Koumar DO DŘEVORUBECKÝCH soutěží se zapojily také ženy. Foto: Jakub Koumar

Náměstek primátora Jaromír Kalina a vedou-
cí odboru školství, kultury a tělovýchovy Tomáš 
Koukal přivítali na radnici hned dvě sportovní na-
děje Jihlavy – extraligové volejbalistky Krajského 
centra talentované mládeže „Volejbal Vysočina“ a 
čerstvého mistra republiky, čtrnáctiletého basket-
balistu Matěje Dáňu.

Tým dvanácti juniorských volejbalistek uhrál 
svůj postup do extraligy v polovině května na 
hřišti jihlavského Teniscentra proti týmu z Frýdku 
Místku. Děvčata tím zajistila poprvé mládežnic-
kou extraligovou soutěž nejen pro město Jihlavu, 
ale pro celý Kraj Vysočina.

„Kvalifikaci do extraligy juniorek jsme již uhráli před 

minulou sezonou, bohužel to ale poté nevyšlo, jak jsme 
si představovali. Naším cílem znovu bude, abychom 
neudělali stejné chyby, jako v loňské sezoně, a nemuseli 
to znovu napravovat na poslední chvíli,“ sdělil trenér 
jihlavských volejbalistek Zdeněk Meitner.

Dalším úspěšným sportovcem je čtrnáctiletý 
basketbalista Matěj Dáňa z Jihlavy, který se v ext-
raligové kategorii s týmem BK Pelhřimov stal mi-
strem České republiky, a také nejužitečnějším hrá-
čem turnaje. Stal se také vítězem základní skupiny 
evropské mládežnické ligy a byl druhý ve finálové 
skupině Evropa – Západ.

„Od dob bratrů Bendových nemáme lepšího basket-
balistu než Matěje,“ pochválil 185 cm vysokého ro-

zehrávače Tomáš Koukal. Společně s Matějem se 
setkání zúčastnili také jeho rodiče a trenér jihlav-
ských basketbalistů Petr Pešout.

„Doufám, že to dotáhne co nejdál, ale záleží to 
všechno na něm, jak bude chtít, a co tomu obětuje. 
Doufám, že časem přijdou i zajímavé nabídky, proto-
že nejdůležitější je dostat šanci,“ řekl trenér Pešout.

„Sám jsem hrál basketbal a vím, jak je v jejich věku 
náročné věnovat se sportu, a ještě chodit do školy. 
Vzdělání je však důležité, a všichni sportovci by měli 
počítat i s tím, že sport není práce na celý život. Přeji 
jim proto hodně sil a odhodlání i do dalších let,“ po-
přál sportovcům náměstek primátora Jaromír Ka-
lina. -tz- 

Basketbalista a volejbalistky na radnici

ÚSPĚŠNÉ juniorské volejbalistky přijal náměstek Jaromír Kalina (s míčem v ruce). Foto: archiv MMJ


