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U mladých neslyšících vítězí bowling

Tělovýchovná jednota Neslyšících
byla založena v roce 1974, neslyšící
se však v Jihlavě věnovali sportu již
v roce 1950.
První oblíbenou aktivitou neslyšících byl stolní tenis, v letních měsících fotbal a v zimě hokej. Po roce
1990 začaly členy tělovýchovné jednoty zajímat i klidnější druhy sportu, jako jsou šachy, šipky a turistika.
Organizace však nezapomínala ani
na nové tváře.
„Mladé neslyšící se dlouho nedařilo
rozpohybovat; v roce 2012 ale zjistili,

že je baví bowling, a dodnes se v něm
pořádají početné turnaje. Mladí o něj
mají stále velký zájem, a baví je,“ uvedla Františka Nováková, tlumočnice
Tělovýchovné jednoty neslyšících.
A sportuje se dodnes. V letošním
roce se za podpory statutárního
města Jihlava, Jihlavské unie sportu
a Kraje Vysočina uskutečnily turnaje
jak v oblíbeném bowlingu, tak v šipkách, nohejbalu, nebo v petangu.
„Účast je vždy veliká, přijde kolem 25
lidí, a berou s sebou i děti,“ doplnila
Nováková.
-tz-

PrVní oblíbenou aktivitou neslyšících byl stolní tenis, v letních měsících fotbal a
v zimě hokej. Po roce 1990 začaly členy tělovýchovné jednoty zajímat i klidnější
druhy sportu, jako jsou šachy, šipky a turistika.
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Tanečníci z TK Chrisstar
Jihlava ovládli Vánoční ceny J. Staněk: Nechci, aby podzimní
V poklidné předvánoční atmosféře sová, kteří obsadili stříbrnou příčku.
výsledek přišel vniveč
uspořádal taneční klub Chrisstar V kategorii starších vystoupil pár
Jihlava při TJ Sokol Bedřichov sou- Lukáš Novotný – Lucie Prokůpková,
těž Vánoční ceny, a to pod hlavičkou
Českého svazu tanečního sportu pro
děti a juniory. Na konci minulého
roku se do Jihlavy sjelo více než
osmdesát tanečních dvojic na utkání
o první místa v devíti soutěžních kategoriích.
V juniorské nejvyšší kategorii
standardních tanců vyhrál pár klubu
Chrisstar Lukáš Novotný – Lucie
Prokůpková, který dokázal uspět i
v kategorii věkově starších, kde obsadili čtvrté místo. Do finále v latinsko-americké části juniorů se dostal
pár Patrik Pöndl – Michaela Morku-

a skončili na čtvrtém místě. Ve finále
nižší výkonnostní třídy juniorů tančil i pár Filip Suchý – Šárka Nevosadová, kteří získali bronzové medaile
za standardní tanec a latinu.
Svůj první start zažily páry Filip
Prokůpek – Valentina Pajdová, Jiří
Soukup – Viktorie Burešová, Filip
Michalčuk – Eva Ryšavá. „Srdečně
vás zveme i na další taneční soutěž,
Jihlavský pohár, která se uskuteční 13.
dubna 2019 opět ve sportovní hale
TJ Sokol Bedřichov,“ doplnila Radka
Prokůpková, trenérka TK Chrisstar
Jihlava.
-tz-

FC Vysočina potvrdila v podzimní
části národní ligy svoji roli favorita
na postup. Tým se od počátku druholigové soutěže držel v čele tabulky,
a nakonec přezimuje na druhém
místě, se ziskem 33 bodů. O nadcházející sezoně promluvil Jan Staněk,
ředitel klubu.

Jan Staněk,
ředitel klubu

Bude hlavním úkolem pro jaro
boj o postup do baráže?
Nechci, aby podzimní výsledek
přišel vniveč. Udělám vše pro to, aby
tým, se kterým půjdeme do jarní
části soutěže, promluvil do konečného umístění na špičce tabulky. Nový
trenér bude chtít vyhrát maximum
utkání, a to po něm budu chtít i já.
Je ale jasné, že 14 kol bude hodně
těžkých a tři měsíce zimní pauzy se
mohou na každém mančaftu projevit
různě.

váděl Martin se svým týmem – pokračovat v práci na jejich využití. Velkým
úkolem trenérů je práce s odchovanci
naší akademie. Tak, jak se podařilo
po delší době začlenit do mužstva
Filipa Vedrala, je třeba pokračovat i s
dalšími hráči. Radim Kučera ukázal
na svém angažmá ve Znojmě, že toto
umí. U nás bude pracovat s mladými
hráči, což je někdy náročnější, ale na
druhou stranu to může být ve finále
vděčnější práce co do progresu, který
jde s týmem udělat.

Trenéra Martina Svědíka, jenž
po skončení podzimu zamířil na
Slovácko, nahradil kouč Radim
Kučera. Můžete tuto volbu okomentovat?
Jsem rád, že jsme mohli Radima
představit klukům ještě před vánoční
dovolenou. Jsem přesvědčen, že jsme
vybrali trenéra, který je momentálně pro náš klub vhodnou volbou, a
velmi rychle se stane jeho součástí. I
na podzim jsme všichni cítili, že přes
dobré výsledky má mužstvo řadu
rezerv, a na novém trenérském týmu
bude pokračovat v práci, kterou tu od-

Jak bude vypadat program
„áčka“ do konce roku? Kdo bude
tým připravovat, když se za trenérem Svědíkem do Slovácka přesunuli též asistent Šmarda a trenér
gólmanů Přibyl?
Hráči budou ještě dva týdny trénovat. V plánu je udržovací režim,
doplňkové sporty. Dohlížet na ně
bude trenér juniorky Michal Kadlec.
Ve čtvrtek 6. prosince hráči končí,
a sejdou se až 7. ledna. Tři týdny by
měli mít úplný klid, aby si tělo odpočinulo, a pak mají nastaveny své
individuální kondiční plány.
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Taneční klub Chrisstar Jihlava při TJ Sokol Bedřichov uspořádal soutěž Vánoční ceny.
Foto: archiv MMJ

Připravovali běžecké trasy
před sněhovou nadílkou

Rozhrabávání krtinců, odstraňování spadaných větví, vysekání rozrostlých křovin. Tak vypadá příprava
běžeckých tras pro nadcházející
sezonu. O cesty se ve svém volném
čase starají členové sportovního
klubu Lyžařské Jihlavsko. Na konci
minulého roku bylo nutné upravit
okruh kolem Vysoké u Jihlavy.
„Jehlami s praporky jsme vyznačili
vedení tratě po louce, vysekávali rozrostlé maliní a další podrost, zasypá-

vali díry a podobně. Významně jsme
rozšířili i propojení k takzvanému ‚pytlíku‘ nad Vysokou, kde je nyní možné
najet samostatnou bruslařskou stopu
v každém směru,“ sdělil člen klubu
Milan Koten.
Jihlavsko se dá na běžkách sjet u
Nového Hojkova, kolem Šacberku,
Kostelce, nebo Vysoké. Na lyžích lze
doběhnout také z Okrouhlíku na Zaječí skok, blízko Jihlavy je trasa z Handlových Dvorů přes Cahův vrch. -tz-

Hráči FC VySočiny ještě dva týdny trénovali. V plánu byl udržovací režim,
doplňkové sporty.
Foto: archiv MMJ

