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Kuželkářský klub PSJ Jihlava v prů-
běhu zimní přestávky mezi dlouho-
dobými soutěžemi nezahálel a ode-
hrál klubové mistrovství. V něm si 
nejlépe mezi muži vedl Robin Par-
kan s 617 body, mezi ženami Jana 
Braunová s 565 body. 

V průběhu ledna odehrál tým 
mužů v Interlize pouze domácí utká-
ní s favoritem z Trstené, které skon-
čilo remízou 4:4 (3557:3528). Nej-
lepší výkony podali Jan Kotyza (623 
b.) a Václav Rychtařík (610 b.). Ve 
velmi vyrovnaném utkání měli jih-

lavští smůlu, když tři duely prohráli 
velmi těsně, a to je připravilo o vítěz-
ství. Nyní čekají tým Sučany, a po-
tom čtyři utkání v řadě na venkov-
ních drahách.

Tým žen vstoupil do jarní části 
prohrou v Kutné Hoře, další víkend 
doma porazil Neratovice, ale v ne-
dělním zápase prohrál s Hazlovem. 
Stále však drží první příčku v tabulce 
a postup do nejvyšší soutěže má ve 
svých rukou. Během února se tým 
představí v Poděbradech a na domá-
cích drahách přivítá Jablonec. -tz-

Jihlavané, kteří rádi jezdí na 
běžkách, se před 10 lety roz-
hodli, že už nehodlají kvůli své 
oblíbené aktivitě jezdit daleko 
do okolních okresů. 

Za podpory nadace ČEZ a sou-
kromých sponzorů sehnali základ 
pro nákup čtyřkolky s pásy, válce i 
stopovače a vytvořili běžecké trasy 
okolo Jihlavy a v Novém Hojkově na 
Čeřínku, které ve svém volném čase 
upravují. Provozují také informační 
portál www.lyzarskejihlavsko.cz. 

Předseda a jeden ze zakladatelů 
neziskové společnosti SK Lyžařské 
Jihlavsko, o.p.s., Milan Koten, upro-
střed běžkařské sezony prozradil, co 
všechno jejich práce zahrnuje.

Lyžařské Jihlavsko je dobrovol-
ná činnost. Kolik vás běžecké tra-
sy upravuje?

Ano, zcela dobrovolná. V základ-
ní skupině dobrovolníků je celkem 
šest lidí, kteří trasy upravují ve svém 
volném čase. Letos zatím upravu-
jeme stopy a pruhy pro bruslení na 
základním okruhu ve Vysoké, plus 
na okruhu u Nového Hojkova, kde 

Letošního turnaje v malé kopané, 
Memoriálu Stanislava Matouška, se 
již tradičně zúčastnilo deset celků ve 
dvou skupinách. Z každé skupiny vždy 
postupují čtyři týmy, a z těchto osmi 
celků vyjde vítěz.

Los skupinu „A“ pořádně nabil – 
objevil se zde poslední ligový mistr, 
vícemistr i sedmý tým podzimní ta-
bulky, jehož doplnil nováček turnaje. 

Skupina „B“ byla velmi vyrovnaná, 
a všechny celky získaly shodný počet 
šesti bodů. O výsledu tak rozhodo-

valo skóre, v jednom případě dokon-
ce los. Do finále se nakonec dostal 
tým Sedmík-SOME a Starlet.

„Nakonec Sapola svou druhou brankou 
definitivně rozhodl o třetím vítězství Sed-
míků v řadě – 3:1,“ přiblížil závěr turna-
je prezident spolku Ondřej Lapeš.

V roce 1993 začínal turnaj pořádaný 
spolkem Malá kopaná Jihlava, pod ná-
zvem Vánoční turnaj. Po smrti jednoho 
z dlouholetých činovníků Malé kopané 
Jihlava se turnaj přejmenoval na Me-
moriál Stanislava Matouška. -tz-

NOVOROČNÍ ODPAL. Každoročně 
se v golfovém areálu Příseka koná No-
voroční odpal. Letošní rok tomu nebylo 
jinak.

Tentokrát se sešlo téměř 50 golfistů, a 
o zábavu nebyla nouze.

V rámci novoročního odpalu došlo i 
k předání unikátní sošky panu Jiřímu 
Holíkovi od pana Petra Kubíčka, pro 
kterého je nejenom golf, ale i výroba so-
šek z keramiky velkým koníčkem.

Děkujeme všem golfistům za příjem-
ně strávené chvíle a zveme všechny na 
návštěvu golfového areálu Příseka v 
blížící se sezoně 2019.

 Foto: archiv MMJ

Psi na běžeckou stopu nepatří

bydlí jeden náš člen, který vlastní 
skútr, válec a stopovač. Jemu napří-
klad klub platí pouze pohonné hmo-
ty. Pomáhá nám také několik dalších 
dobrovolníků, například při těžších 
podzimních úpravách byli aktivní 
sportovci i důchodci. Velkou pomo-
cí jsou také příspěvky na náš trans-
parentní účet.

Kolik kilometrů běžeckých tras 
upravujete, a jak dlouho vám to 
v sezoně denně zabere?

Celkem můžeme při ideálních sně-

Jediný problém nastává, když si 
s sebou vezmou své čtyřnohé miláč-
ky, protože psi na technicky uprave-
nou stopu prostě nepatří.

A jakou trasu sám rád jezdíte? 
Doporučil byste trasy i mimo Čes-
kou republiku?

Rád jezdím trasu z Vysoké smě-
rem na Kostelec a velký okruh pro 
klasiku, směrem za Popice kolem 
Okrouhlíku, a zpět na Vysokou. 
V zahraničí je ideální Ramsau, tam 
jsou podmínky pro běžecké lyžování 
nesrovnatelné, jak technicky, tak i te-
rénem. V Itálii je zase super Livingo, 
a to hlavně kvůli vysoké nadmořské 
výšce. A v Čechách jsou dobré trasy 
na Žďársku, jelikož zde městský úřad 
každodenní úpravu tras financuje.

Máte podporu i od města Jihla-
vy?

Ano, dvakrát do roka dostaneme 15 
tisíc, minulý rok jsme dokonce byli 
podpořeni 49 tisíci na nákup nového 
pogumovaného válce, který jsme ná-
sledně zkompletovali ve spolupráci 
se Střední školou stavební v Jihlavě.

Chystáte nějakou zajímavou no-
vinku?

Ano, sehnali jsme ocelový sloup a 
nakoupili zařízení pro možnost sle-
dovat přes náš WEB aktuální sněho-
vou situaci, teplotu vzduchu i sněhu a 
osvětlení části okruhu v lokalitě Vyso-
ká. Díky firmě M-SOFT budou moci 
zájemci o tuto sportovní aktivitu živě 
vidět podmínky v reálném čase.  

Aktuální informace o historic-
ky tradičním závodu pro veřejnost 
„JIHLAVSKÉ 15“ a další podrob-
nosti naleznete na WEBu www.ly-
zarskejihlavsko.cz.

SK Lyžařské Jihlavsko můžete pod-
pořit na transparentním účtu s čís-
lem: 6231735001/5500. -tz-

BĚŽECKÉ trasy okolo Jihlavy a v Novém Hojkově na Čeřínku lákají lyžaře svoji 
upraveností i zimním počasím. Foto: archiv MMJ

Kuželkáři v zimě nezahálí

Kuželkářský klub PSJ Jihlava – oddíl mužů. Foto: archiv MMJ

26. Memoriál S. Matouška

VÍTĚZNÝ TÝM Sedmík-SOME zvítězil potřetí v řadě. Foto: archiv MMJ

hových podmínkách upravovat až 70 
kilometrů běžecké trasy. Úprava na-
příklad pouze základního okruhu u 
Vysoké na bruslení i klasiku, což je 
pětikilometrová trasa, trvá asi tři ho-
diny. A pokud můžeme a máme čas, 
tak tomu věnujeme přibližně dvě až 
tři hodiny denně. Navíc jsme sami i 
aktivní lyžaři, takže si většinou bě-
žecké stopy užijeme až večer, s če-
lovkou.

Upravujete trasy i mimo sezonu?
Ano, například před sezonou vy-

značujeme jehlami s praporky vede-
ní tratě po loukách, zasypáváme díry, 
nebo vysekáváme rozrostlé maliní a 
další podrost. 

Letos na podzim jsme navíc rozšíři-
li propojení k „pytlíku nad Vysokou“, 
kde je nyní možné najet na samo-
statnou bruslařskou stopu v každém 
směru.

Nemáte problémy s ničením 
stop, například od neukázněných 
lyžařů nebo chodců?

Lyžaři běžci jsou vesměs rozumní, 
slušní a tolerantní lidé. 

Někdy však kolem tras nacházíme 
drobné obaly od svačin. Ale třeba při 
parkování ve zmíněných lokalitách 
respektují místní obyvatele. 

Golfisté oslavili Nový rok


